RESULTATEN
GRONINGEN BEREIKBAAR

1800 dagelijkse
spitsmijdingen
1000 studenten uit de
ochtendspits (ov)
1350 ton minder
CO2 per jaar
GRONINGENBEREIKBAAR.NL

Vermindering vertraging
Groninger wegennet

Groningen Bereikbaar is door overheden en bedrijfsleven opgericht om
samen met partners de stad en regio
bereikbaar te houden en reizigers
te helpen slimmer te reizen. Met
verschillende projecten hebben de
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de afgelopen vijf jaar
mooie resultaten geboekt.

84 werkgevers
realiseren
1800 dagelijkse
spitsmijdingen

52.000 medewerkers
(40% van medewerkers
in Groningen)

Grote werkgevers en publiekstrekkers ondertekenden op 2 november 2017 een gezamenlijke
ambitieverklaring met Groningen Bereikbaar. Daarmee bekrachtigden zij hun gezamenlijke inzet
voor een bereikbare stad.
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84 partnerbedrijven

Maatregelen werkgevers

De partnerbedrijven stimuleren anders reizen bij
hun medewerkers door bijvoorbeeld vergoedingen
voor het woon-werkverkeer aan te passen,
deelfietsen en deelauto’s aan te schaffen en
het aanpassen van parkeervoorzieningen.
Mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar
gaan bij de bedrijven op bezoek en adviseren
hierover.

Probeeracties en campagnes

Groningen Bereikbaar biedt bedrijven diverse
probeeracties en campagnes aan. Deze kunnen
ze inzetten bij het stimuleren van hun medewerkers om eens op een andere manier naar het
werk te reizen, later te beginnen en/of thuis te
werken.

Analyses en rapportages

Partnerbedrijven krijgen inzicht in het reisgedrag van de werknemer door bedrijfsspecifieke
rapportages. Zo kunnen ze gericht aan de slag
met hun mobiliteitsbeleid.

1800 dagelijkse spitsmijdingen
=5400KG CO2 dagelijks bespaard
11.611.900 jaarlijks minder
gereden kilometers
=1.350.000KG C02 jaarlijks
bespaard

Bijeenkomsten

Samen met de aangesloten werkgevers organiseert Groningen Bereikbaar bijeenkomsten
en presentaties om medewerkers te informeren
over de verschillende mogelijkheden voor hun
reis van en naar de stad.

Captains Breakfast

Twee keer per jaar wordt er een Captains
Breakfast georganiseerd voor de directeuren en
bestuurders van partnerbedrijven. Hier worden
de komende werkzaamheden en ontwikkelingen
toegelicht en inspireren de bedrijven elkaar met
hun projecten op het gebied van slim reizen en
slim werken.
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Probeeracties voor
forenzen

Door automobilisten andere manieren van reizen te laten ervaren motiveren
we ze de auto te laten staan. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van stad en
regio en leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities.
OV-Probeerkaart (2017-2018)
940 deelnemers
17.000 ritten

Forenzen die in de stad werken en buiten de
stad wonen, kunnen drie weken gratis het
openbaar vervoer uitproberen. Groningen
Bereikbaar geeft deelnemers advies over de
beste verbinding.

14.000 spitsritten

Fietsprobeeractie

670 pakken vaker de fiets

Groningen Bereikbaar stelt e-bikes en speed
pedelecs beschikbaar aan forenzen. Zij kunnen
de elektrische fietsen een week gratis proberen
en ervaren hoe dit is voor hun eigen woon-werkverkeer. Naast de probeerpool van Groningen
Bereikbaar stellen 16 werkgevers een pool van
elektrische fietsen beschikbaar voor de eigen
werknemers.

530 overwegen e-bike

Buskaarten

Fietsprobeeractie (2016-2018)
1000 deelnemers
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280 kochten een e-bike
645 spitsmijdingen per week
13.600KG C02 uitstoot
per week bespaard

Hoofdstation.

OV-Probeerkaart

Bedrijven en instellingen uit Groningen kunnen bij Groningen Bereikbaar buskaarten en
P+R-retourkaartjes met korting aanschaffen.
Het uitdelen van een dagkaart of een P+R-kaart
is een mooie manier om medewerkers, klanten
of bezoekers het gemak van de bus te laten
ervaren. Onder andere het UMCG, Alfa College
en de Hanzehogeschool zijn afnemer van de
P+R kaarten.

Beloningsprogramma Gafilevrij

Gafilevrij is een beloningsprogramma voor
forenzen die de zuidelijke ringweg tijdens de
avondspits mijden. Door anders te reizen en
te werken kunnen zij voor maximaal €275 aan
cadeaus sparen. Het programma is in september
2018 van start gegaan.
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Station en fietsenstalling Europapark.

Groningen ‘City of talent’
De onderwijsinstellingen in Groningen tekenen intentieverklaring voor een
bereikbare stad.
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Groninger
onderwijsinstellingen halen
scholieren en
studenten uit de
ochtendspits

77.000 studenten
(30% woont buiten de stad)
13.500 middelbare scholieren
(25% woont buiten de stad)
Anders roosteren
6 MBO-opleidingen in de stad
Lessen starten om 09:30
1000 scholieren uit de
ochtendspits

Anders roosteren

Onderwijsinstellingen zorgen voor een betere
spreiding van de reizigers in het openbaar
vervoer door anders te roosteren. Zo ontstaat
er ruimte voor forenzen in het openbaar vervoer.
Daarnaast draagt de regeling bij aan minder volle
fietspaden en wegen in de ochtendspits.
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Gratis reizen buiten de spits
268 deelnemers
(Zowel WO, HBO, als MBO)
60% minder ritten in de
ochtendspits

Gratis reizen buiten de spits

Van september 2017 tot en met juli 2018 konden
studenten hun OV-weekkaart inruilen voor een
weekendkaart waarmee ze ook doordeweeks
buiten de spits gratis konden reizen. Doel van
het experiment was om te testen of het reisgedrag van studenten wordt beïnvloed als ze een
ander studentenreisproduct krijgen. Groningen
is de eerste regio waar op deze manier is geëxperimenteerd met de OV-studentenkaart.

60% geeft aan vaker de fiets te
pakken
95% zou het ‘gratisreizenbuitendespits’ willen blijven
gebruiken

67% minder ochtendspitsritten
(waarvan 73% minder busritten)
56% minder avondspitsritten
Toename gebruik OV weekend
Deelnemers ervaarden meer
vrijheid en onafhankelijkheid

BAE-bike

In het voorjaar van 2018 heeft Groningen
Bereikbaar in samenwerking met Groninger
onderwijsinstellingen het BAE-bikeexperiment (Before Anything Else e-bike)
gehouden. Met het experiment konden studenten hun OV-weekkaart omzetten naar een
OV-weekendkaart en kregen daarbij 4 maanden
de beschikking over een e-bike. Dit unieke
experiment was nog niet eerder in Nederland
gedaan. Doel van dit experiment was om te zien
of studenten hun reisgedrag aanpassen (minder
reizen tijdens de ochtendspits) als zij een alternatief voor de OV-studentenkaart aangeboden
kregen.
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Promotieactie ‘gratis reizen buiten de spits’.
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BAE-bike
46 deelnemers
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Slim sturen
van verkeer

3500 parkeerplaatsen
Op P+R-terreinen vanuit elke
windrichting.
45 verkeerslichten
Kunnen actief verkeersstromen
beïnvloeden afhankelijk van de
verkeerssituatie.
Informeren weggebruikers

Dynamische-route-informatie-panelen (DRIP’s)
informeren weggebruikers over ongevallen, verkeersdrukte, alternatieve routes en parkeer- en
reismogelijkheden vanaf de P+R-terreinen. Het
gebruik van DRIP’s verbetert de doorstroming,
verkleint de kans op files en voorkomt dat mensen onnodig lang onderweg zijn. Een parkeerroutesysteem (PRIS) leidt automobilisten in de
stad naar de dichtstbijzijnde parkeergarage met
vrije parkeerplaatsen.
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24/7 inzet verkeerscentrale

Vanuit de verkeerscentrale in Wolfheze wordt de
doorstroming op de belangrijkste routes in en
rond de stad in de gaten gehouden. Bij hinder
door calamiteiten, grote werkzaamheden of
grote evenementen kunnen zo nodig automatisch vooraf opgestelde regelscenario’s worden
ingezet om het verkeer te informeren en te
leiden naar de beste route.

P+R-terrein Meerstad.

Slimme verkeerslichten

In de regio Groningen-Assen staan 16 slimme
verkeersregelinstallaties (i-VRI’s). Intelligente
verkeersregelinstallaties zenden niet alleen data
uit naar voertuigen en fietsers, maar ontvangen
ook data. Deze data kan vervolgens worden
ingezet om regelingen aan te kunnen passen en
de doorstroom te verbeteren.

31 DRIP’S
Deze Dynamische-routeinformatie-panelen staan op de
belangrijkste routes in en naar
de stad.
16 slimme verkeerslichten
Verbonden met elkaar en
kunnen op de milliseconde
nauwkeurig de doorstroom
beïnvloeden.
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Gratis parkeren P+R-terreinen

Rond de stad Groningen is het aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen fors uitgebreid. Er
zijn nu circa 3500 plekken waar de automobilist
gratis zijn auto kan neerzetten om dan met het
OV of de fiets de reis te vervolgen.

Incident Management

Door het gericht inzetten op Incident
Management zijn de belangrijkste routes na een
ongeval zo snel mogelijk beschikbaar voor het
verkeer. Zo zijn er bij een incident op de Ring
Groningen speciale camera’s beschikbaar (19 in
totaal). Hierdoor is er een snellere afhandeling
van ongevallen vanuit de verkeerscentrale en
is het makkelijker om de weggebruiker tijdig te
informeren over hinder.

Informeren
47.000 terugkerende
bezoekers website
13.000 bezoeken slimme kaart
per maand
413.000 exemplaren van de
Groningen Bereikbaarkrant
per editie
1600 MKB’ers kregen een
informatiepakket
3000 ontvangers digitale
nieuwsbrief
9000 volgers op Facebook

Informatiepakket wordt overhandigd.
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Forenzen,
bewoners,
bezoekers en
bedrijven
informeren

Met (publieks)communicatie informeert Groningen Bereikbaar over
werkzaamheden en verkeershinder. Ook anders reizen en werken wordt
gestimuleerd. Dit gebeurt zowel online als offline en met acties.

Gem. toeschouwers per wedstrijd
18.519 toeschouwers
FC Groningen (2017-2018)
3.217 toeschouwers Donar
(2016-2017)

Informeren forenzen, bewoners
en bezoekers

Via de website, nieuwsbrieven en social media
informeert Groningen Bereikbaar forenzen en
bezoekers over werkzaamheden en hinder.
Daarnaast brengt Groningen Bereikbaar met een
slimme kaart de actuele verkeerssituatie in en
rond Groningen in beeld. Twee tot drie keer per
jaar wordt er een krant uitgebracht met informatie over werkzaamheden aan weg en spoor.

Informeren bedrijven (MKB)

Met een informatiepakket bestaande uit flyers
en een brief én persoonlijk contact worden
bedrijven bij grote hinder geïnformeerd over
komende werkzaamheden. De flyers uit het
informatiepakket kunnen bedrijven gebruiken
om hun bezoekers en klanten te informeren.

Stimuleren anders reizen en werken

Groningen Bereikbaar voert campagnes uit om
de reistips onder de aandacht te brengen. Met
reclame op bussen, radiocommercials en inzet
van sociale media worden forenzen en bezoekers aan de stad bijvoorbeeld gewezen op de
voordelen van parkeren op een P+R.
Op verbindingen van en naar Groningen worden
gerichte maatregelen getroffen om het anders
reizen te stimuleren, denk aan het plaatsen van
fietsvoorzieningen op een P+R.
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Spandoek geplaatst aan MartiniPlaza.
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Samenwerking publiekstrekkers

Met een aantal grote sportclubs in de stad, zoals
FC Groningen en Donar, wordt er samengewerkt.
Groningen Bereikbaar informeert wedstrijdbezoekers via de boarding en stimuleert supporters met acties om anders te reizen.
Met publiekstrekkers als Martiniplaza, de
Oosterpoort en het informatiecentrum op de
Grote Markt is een samenwerking aangegaan
om bezoekers aan de stad zo goed mogelijk te
informeren. Zij attenderen bezoekers bij reserveringen op mogelijke hinder en bieden reistips.
Daarnaast worden ook de overige communicatiekanalen van deze publiekstrekkers benut.

Klankbord / testpanel

Met verschillende gebruikersgroepen zijn er
overleggen, bijvoorbeeld stadsbeheer, buschauffeurs en fietsers. Op deze manier maakt
Groningen Bereikbaar gebruik van hun ervaringen. De gebruikers kunnen meedenken en
ingezet worden als ambassadeurs.
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Dit is een uitgave van Groningen Bereikbaar en is
in april 2019 gepubliceerd.
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