
Samen houden we Groningen bereikbaar.  
Niet alleen met een beter wegennet en  

goed openbaar vervoer, maar vooral door slim te 
reizen en slim te werken. Op de fiets naar het werk, 

buiten de spits reizen of een aantal dagen  
thuiswerken. Er zijn tal van mogelijkheden om bij  

te dragen aan een bereikbare stad Groningen. 

Door slim te reizen en slim te werken houden  
we Groningen bereikbaar en draagt u tegelijkertijd 

bij aan uw doelstellingen op het gebied van  
duurzaamheid, healthy ageing, kostenbesparing, 
gastvrijheid of aantrekkelijk werkgeverschap.  

Groningen Bereikbaar slaat dus graag de handen  
ineen. Met acties voor anders reizen en werken,  

advies op maat en bijeenkomsten helpt  
Groningen Bereikbaar u graag op weg.

Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming zijn. 
Daarom wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, brug-
gen, stations, rails en fietspaden. Een aantal projecten is klaar, zoals 
de nieuwe Sontbrug, de noordelijke en oostelijke ringweg en de snelle 
busbaan tussen Hoogkerk en het hoofdstation van Groningen. Maar de 
grootste projecten komen nog: de ombouw van de zuidelijke ringweg, 
het stationsgebied en het spoor. Deze werkzaamheden hebben de 
komende jaren nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad.  

Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden de stad 
en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar. 
Groningen Bereikbaar zorgt voor een goede afstemming van projecten en 
werkzaamheden. Daarnaast is Groningen Bereikbaar het aanspreekpunt 
voor alle informatie over verkeershinder, werkzaamheden en reisadvies.

Groningen Bereikbaar:
• stemt projecten op elkaar af om de verkeershinder te beperken
• informeert over wegwerkzaamheden, reistijden en reisalter-

natieven, bijvoorbeeld via de Slimme Kaart, nieuwsbrieven en 
social media

• geeft reisadviezen, bijvoorbeeld via digitale borden langs de weg 
en navigatiesystemen

• stimuleert anders reizen en werken, via projecten voor fiets, 
e-bike, OV, buiten de spits reizen of thuiswerken

• ondersteunt reizigers bij ander vervoer, door te investeren in  
onder andere de aanleg van P+R terreinen, nieuwe buslijnen en 
Park & Bike voorzieningen

GRONINGEN BEREIKBAAR

ADVIES OP MAAT
Quick Scan

Heeft u veel werknemers die binnen een straal van 15 km van Groningen 
wonen? Dan kan het de moeite waard zijn om het gebruik van de e-bike te 
stimuleren. Ook het OV is voor veel automobilisten een goed reisalternatief. 
Met een Quick Scan brengt Groningen Bereikbaar aan de hand van de 
postcode- en reisgegevens van uw werknemers in beeld waar voor uw 
organisatie nog kansen liggen op het gebied van mobiliteit. 

Informatiebijeenkomsten voor medewerkers
Wilt u uw werknemers informeren over de werkzaamheden, reisalterna-
tieven en anders werken? Samen met haar partners organiseert Groningen 
Bereikbaar informatiebijeenkomsten voor uw medewerkers.  

Themasessies
Van thuiswerken tot flexibele werktijden, het nieuwe werken komt steeds 
vaker voor en heeft veel voordelen: besparing op (reis)kosten, efficiënter 
werken én een betere bereikbaarheid van de stad. Meer weten? Groningen 
Bereikbaar organiseert samen met partnerbedrijven themasessies over 
onder andere het nieuwe werken en de werkkostenregeling.

Ontdek uw 

kansen met de 
Quick Scan

OV-probeerkaart
Voor meer dan de helft van de autorijdende forenzen biedt het 
openbaar vervoer een goed of zelfs beter reisalternatief. 
Autorijdende werknemers kunnen dit zelf ervaren met de 
OV-probeerkaart. Hiermee reizen ze drie weken gratis met het 
openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over de OV-probeer-
kaart op www.ovcheck.nl. Wilt u de OV-probeerkaart bij uw 
medewerkers onder de aandacht brengen? Groningen Bereikbaar 
heeft promotiemateriaal voor u beschikbaar. 

Rij2op5
Wilt u het gebruik van de fiets binnen uw organisatie eenvoudig, 
slim en voordelig stimuleren? Doe dan mee met de volledig verzorgde 
fietsstimuleringscampagne Rij2op5. Het doel is concreet en haalbaar: 
vraag medewerkers 2 van de 5 werkdagen de fiets te nemen in 
plaats van de auto. In 2016 deden 15 bedrijven mee. In 2017 wil 
Groningen Bereikbaar dit aantal verdubbelen. Het bedrijf stelt de 
fiets beschikbaar, Rij2op5 doet de rest. Doet uw organisatie ook mee?

Love to ride
De fietscompetitie Love to Ride is onderdeel van de Rij2op5 actie 
en stimuleert werknemers om vaker met de fiets naar het werk te 
gaan. Hoe? Door te fietsen kunt u met Love to Ride namelijk leuke 
prijzen winnen. Werknemers kunnen individueel meedoen, maar 
nog leuker is het om het als bedrijfsteam op te nemen tegen 
andere bedrijven.

Aanbiedingen fietsenhandelaren
Groningen Bereikbaar werkt samen met  
fietshandelaren. Hierdoor kunnen uw  
werknemers korting krijgen op het  
leasen of kopen van een fiets,  
e-bike of accessoires.  
Alle kortingsacties zijn te vinden op  
www.groningenbereikbaar.nl/ 
fietsaanbiedingen. 

ACTIES VOOR ANDERS REIZEN EN WERKEN

VOORZIENINGEN
Veilig en snel fietsen  

De Fietsroutes Plus zijn bredere fietspaden waar je veilig en 
comfortabel fietst. Het netwerk van deze fietsroutes in stad en 
provincie wordt voortdurend uitgebreid.

P+R terreinen   
Met de auto naar Groningen, maar toch de spits mijden. Dat kan 
door gebruik te maken van de P+R-terreinen. Groningen heeft 
goede P+R-voorzieningen voor automobilisten vanuit alle rich-
tingen. Maken uw werknemers vaak gebruik van een P+R, dan 
kan een abonnement voordelig zijn. Informatie hierover vindt u 
op www.qbuzz.nl. 

Afgesloten fietsenstallingen voor bedrijven
Groningen Bereikbaar plaatst afgesloten fietsenstallingen op 
P+R-terreinen. Ideaal voor werknemers die te ver weg wonen 
om de gehele woon-werkafstand te fietsen, maar toch graag de 
spits willen mijden. Meer werknemers op de fiets krijgen? Als 
bedrijf (of samen met andere bedrijven) kunt u een afgesloten 
fietsenstalling huren en staan de fietsen veilig en droog. Dat kan 
al vanaf €9,- per fietsplek per maand.

Comfortabel en snel openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt steeds verder ontwikkeld. Voor 
de bus betekent dit: vrij liggende busbanen met een goede 
doorstroming, frequente vertrektijden en haltes met goede 
voorzieningen.

Fietsen is niet 

alleen makkelijk, 

het is ook gezond

Bikeshare050
Gebruik maken van de P+R zonder op de bus te wachten of  
met de fiets naar die werkafspraak in plaats van met de auto. 
Het kan met Bikeshare050! In maart zijn honderd deelnemers 
gestart met de pilot Bikeshare050, een open deelfietssysteem. 
Met een app op uw telefoon ziet u waar een fiets beschikbaar  
is en kunt u die ontgrendelen. Bij een succesvolle pilot wil 
Groningen Bereikbaar dit systeem verder uitbouwen en voor 
iedereen toegankelijk  maken. 

Spaarprogramma
Met een spaarprogramma wil Groningen Bereikbaar reizigers 
stimuleren om slim te reizen en krijgen zij hiervoor een 
beloning. Het programma is in ontwikkeling en wordt eind  
2017 verwacht. 

MAATREGELEN IN ONTWIKKELING

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Nieuwsbrief

De grote werkzaamheden komen steeds dichterbij en er gebeurt 
veel. Meld u via www.groningenbereikbaar.nl aan voor de nieuws-
brief en ontvang informatie over verkeershinder, werkzaamheden 
en nieuwe acties voor anders reizen in uw mailbox.

Slimme Kaart
Met de Slimme Kaart heeft u snel en gemakkelijk een overzicht van 
de actuele werkzaamheden en hinder. Houd werknemers, klanten 
of bezoekers op de hoogte van de actuele werkzaamheden door de 
Slimme Kaart op uw eigen website te plaatsen. 

Website
Op www.groningenbereikbaar.nl vindt u alle actuele informatie over 
de projecten, verkeershinder, werkzaamheden en acties voor anders 
reizen.

Loket verkeer & werkzaamheden 
Heeft u vragen over werkzaamheden, verkeersprojecten en de 
bereikbaarheid in en om Groningen? Neemt u dan contact op met 
Loket Verkeer & Werkzaamheden via e-mail 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl en tijdens kantooruren 
via telefoonnummer 050 367 89 89.

De Slimme Kaart ook op uw website?
• Ga naar www.groningenbereikbaar.nl
• Klik op het menu-item: Actuele verkeersinformatie
• Klik linksonder in beeld op Widget Genereren
• Voer bij ‘Marker’ een adres in (het adres van uw bedrijf).
• Kopieer vervolgens de ‘Embedcode’ uit het onderstaande vlak en 

plak dit in uw website (in de html). Als u hier zelf niet bij kunt, 
stuur deze code dan door naar uw webmaster of webbureau.  
Zij kunnen met deze code op elke willekeurige plek op uw website 
de Slimme Kaart laten zien.

Dit is een watermark voor een testversie, registreer om de volledige versie te krijgen!

Voordelen voor geregistreerde gebruiker:

1. Kan alle trial-watermerken verwijderen.
2. Geen trial-watermerk op de outputdocumenten.

Nu Verwijderen


