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Duurzame mobiliteit op de Zernike Campus (samenvatting) 

In opdracht van Campus Groningen is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 

omtrent duurzame mobiliteit op de Zernike Campus. Hierbij is in hoge mate rekening gehouden 

met de wensen en belangen van de betrokken organisaties en de speerpunten van Campus 

Groningen als geheel. De organisaties die betrokken zijn bij het mobiliteitsvraagstuk zijn: de 

Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de Bedrijvenvereniging WEST en de 

Gemeente Groningen. De aanleiding van het onderzoek is dat door verdere groei en intensivering 

van Campus Groningen de ruimte op locatie Zernike Campus schaarser wordt. Dit heeft als gevolg 

dat de mobiliteitssituatie onder druk komt te staan. Daarnaast wil Campus Groningen de 

gezamenlijke ambities van de betrokken organisaties in het kader van duurzaamheid in hogere 

mate nastreven. Deze factoren resulteren samen in een behoefte aan een eenduidig, 

geharmoniseerd advies voor de mobiliteitssituatie op de Zernike Campus. 

Het kernbegrip ‘duurzame mobiliteit’ staat in dit onderzoek centraal. Dit begrip is meetbaar gemaakt 

aan de hand van de ‘Trias Mobilica’ in combinatie met de ‘driving force’. De ‘Trias Mobilica’ is 

opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, z.d.). Met dit begrip worden drie focuselementen van duurzame mobiliteit 

onderscheden, namelijk: veranderen, verduurzamen en verminderen. Bij ‘veranderen’ gaat het om 

het veranderen van de vervoerswijze, ‘verduurzamen’ heeft te maken met de keuze voor duurzame 

voertuigen en brandstoffen en bij ‘verminderen’ gaat het om een aanpassing in de ruimtelijke 

ordening. Met de ‘driving force’ wordt het veranderen van de verwachtingen over mobiliteit of de 

determinanten van deze verwachtingen bedoeld (Favre, 2014). In het kort wordt er gewerkt met vier 

indicatoren van duurzame mobiliteit: veranderen van de verwachtingen (driving force), veranderen, 

verduurzamen en verminderen.  

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat er veel overeenkomsten zijn in de wensen en 

belangen van de betrokken organisaties met betrekking tot de mobiliteitssituatie op de Zernike 

Campus. Mogelijkheden die passen bij de speerpunten van de campus en de wensen en belangen 

van de betrokken organisaties moeten innovatief en duurzaam zijn. Bovendien moeten de 

mogelijkheden bijdragen aan de vitaliteit van de medewerkers, de algehele aantrekkelijkheid van de 

Zernike Campus en aansluiten bij de doelgroep die er rondloopt. Meer concreet betekent dit dat er 

op de Zernike Campus ruimte gecreëerd moet worden om deze gezamenlijke belangen beter tot 

uiting te laten komen. De centrale, allesoverheersende wens van de betrokken organisaties is dan 

ook om de parkeerplaatsen in de omliggende zones te reorganiseren (inclusief P+R Reitdiep). De 

ruimte die daarmee beschikbaar komt op de Zernike Campus wordt ingezet voor onder andere 

groen, verblijfsgebied, fiets- en wandelgebied en een living lab. In de bijlage zijn de genoemde 

wensen en belangen bondig gegroepeerd en gevisualiseerd.    

Uit het onderzoek is gebleken dat op korte termijn (2019-2021) de meeste kansen liggen in het 

veranderen van de verwachtingen ten aanzien van mobiliteit op de Zernike Campus (driving force). 

De verwachtingen van campusgebruikers moeten eerst veranderen alvorens er een fysieke 

verandering kan plaatsvinden. Op deze manier wordt weerstand en verstoring van de openbare orde 

voorkomen. Op lange termijn liggen de meeste mogelijkheden in het aanpassen van de ruimtelijke 

ordening, met als resultaat het realiseren van een autovrije campus. Met een autovrije campus komt 

er meer ruimte vrij om de gezamenlijke ambities zichtbaar te maken in de fysieke ruimte. Om deze 

reden is het advies volledig gericht op dit gezamenlijke ideaalbeeld. Middels de vier indicatoren van 

duurzame mobiliteit (zie alinea 2) is het advies stapsgewijs vormgegeven. 
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Het advies  

1. Veranderen van de verwachtingen: kortetermijnfocus (2019-2021) 

Het onderzoek heeft aangetoond dat op korte termijn (2019-2021) de meeste kansen liggen in het 

veranderen van de verwachtingen ten aanzien van de mobiliteit op de Zernike Campus. Het advies is 

om te beginnen met het uniformeren en verduurzamen van het mobiliteitsbeleid van de twee 

betrokken kennisinstellingen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit 

is de meest omvangrijke groep gebruikers met de meeste grond  in eigendom. Op dit moment is de 

Rijksuniversiteit Groningen bezig met het herzien van het mobiliteitsbeleid, dit biedt kansen.  

 

Voor het uniformeren en het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid van de kennisinstellingen is het 

kortetermijnadvies als volgt:  

 Verhoog de kilometergrens voor het recht van gebruik op een parkeerplaats naar 15 

kilometer (bij beide kennisinstellingen). De afstanden tot 15 kilometer kunnen medewerkers 

afleggen met de (elektrische) fiets. Aansluitend hierop is het advies dat de Rijksuniversiteit 

het belastingvoordeel voor de aanschaf van een elektrische fiets verhoogt naar €2.000 euro. 

Vanaf 15 kilometer stemmen de kennisinstellingen het recht op een parkeerplaats af op de 

kwaliteit van het openbaar vervoer vanaf de woonplaatsen van de werknemers. 

 Stimuleer duurzame en alternatieve vervoerswijzen middels een persoonlijk 

mobiliteitsbudget in combinatie met een mobiliteitskaart voor alle mobiliteitsdiensten en 

bonus-malusregelingen.    

 Stimuleer het gebruik van P+R-Reitdiep middels beloningen en de beïnvloedingsprincipes van 

Cialdini (overtuigingsstijlen om doel te realiseren). 

 

Op de middellange en de lange termijn is het advies om het beleid van de belanghebbenden te 

verenigen en te werken met een centraal mobiliteitsbeleid en parkeerregime in een aparte 

organisatievorm, om door middel van synergie het meest passende beleid te kunnen vormgeven. 

2. Veranderen: korte- en middellangetermijnfocus (2019-2025) 

Gelijktijdig aan het bovenstaande kortetermijnadvies moet een start worden gemaakt met het 

aanbieden van duurzame alternatieven om het gebruik van P+R Reitdiep te stimuleren en 

ontevredenheid onder campusgebruikers te voorkomen. Op korte termijn gaat het om het inzetten 

van deelsteps en extra deelfietsen om het gebruik van P+R Reitdiep te stimuleren en de 

bereikbaarheid van de Zernike Campus vanaf dit P+R-terrein te verhogen.  

Op middellange termijn (2022-2025) is het advies om innovatief en autonoom vervoer in te zetten 

voor verplaatsingen over de Zernike Campus en van en naar de P+R-terreinen. Dit past bij de 

proeftuingedachte van Campus Groningen. Daarnaast moeten de particuliere leaseauto’s op 

middellange termijn  plaats maken voor centraal georganiseerde deelauto’s. Hoe meer auto’s 

gedeeld worden, hoe duurzamer.  

3. Verduurzamen: middellangetermijnfocus  (2022-2025) 

Het verduurzamen van de vervoersmiddelen betreft in dit onderzoek het verduurzamen van het 

openbaar vervoer en het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen. Hier gaat het om het verder 

uitwerken van groene (lokale) waterstof in combinatie met openbaar vervoer op de Zernike Campus. 

Dit biedt kans bij het behalen van innovatievoordeel.  
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Duurzame vervoersmiddelen 
worden gestimuleerd middels 

veranderingen in het beleid 

De tranformatie naar een 
autovrije, innovatieve 

omgeving maakt ruimte voor 
gedragsverandering 

4. Verminderen:  korte-, middellange- en langetermijnfocus (2019- > 2025)  

Met een aanpassing in de ruimtelijke ordening gaat een stapsgewijze, lange termijn uitvoering 

gemoeid. Daarom is het advies een strategisch meerjarenplan op te stellen waarin de onderstaande 

aspecten worden opgenomen.   

Korte termijn: 

 Verbeter de entree en de bewegwijzering ter bevordering van de toegankelijkheid en de 

vindbaarheid van de Zernike Campus. 

 Meer aandacht voor groenvoorziening. Dit is klimaatbestendig en wenselijk. 

 Verhogen kwaliteit fiets- en voetpaden op de Zernike Campus ter stimulering van healthy 

ageing.1 

Middellange termijn:  

 Start de bouw van een centrale parkeerplaats Zernike-Noord en Zernike-Zuid op het 

maaiveld. Dit is het begin van het werken naar een autovrije Zernike Campus.  

 Het aanleggen van Solar Roadways (met verlichting) en CO2-absorberend asfalt om de 

speerpunten van Campus Groningen fysiek zichtbaar te maken en interactie bevorderen.  

 

Lange termijn: 

 Wanneer de bouw van de parkeerplaatsen aan de noord- en zuidkant van de Zernike Campus 

is afgerond, kan het transformatieproces op de Zernike Campus beginnen. Er komt (meer) 

ruimte voor het living lab, het verblijfsgebied, groen, fietsers en wandelaars. Het stimuleren 

van innovatie, ontwikkeling en interactie staan bij de herinrichting centraal. De Zernike 

Campus krijgt een nieuw imago, een imago dat samenhangt met de speerpunten van 

Campus Groningen. De campus krijgt hiermee de potentie om in aanmerking te komen voor 

het BREEAM-NL Gebied, een keurmerk dat de duurzaamheidsprestaties van een gebied 

beoordeelt (BREEAM-NL, z.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figuur 1: Oorzaak-gevolgrelatie advies omtrent duurzame mobiliteit 

Alle adviezen zijn gericht op het uiteindelijk behalen van het ideaalbeeld van de betrokken 

organisaties: een autovrije Zernike Campus met veel ruimte voor ontwikkeling in de gezamenlijke 

speerpunten van Campus Groningen.  
                                                           
1
 Er wordt gedeeltelijk al meer aandacht besteed aan groen en de kwaliteit van fiets- en voetpaden door de 

herinrichting van de Zernikelaan. 



 

Irene Amsing Duurzame mobiliteit op de Zernike Campus 4 

Bijlage A: Wensen en belangen betrokken organisaties en mate van overeenkomsten 

Het onderstaande figuur geeft een overzicht weer van de gezamenlijke wensen en belangen van de 

betrokken organisaties (de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de 

Gemeente Groningen, de bedrijvenvereniging WEST en Campus Groningen). De grafiek is gebaseerd 

op hoe vaak deze wensen en belangen in de diepte-interviews met de experts uit de betrokken 

organisaties naar voren kwamen.  

 

Figuur 2: Gezamenlijke wensen en belangen omtrent (duurzame) mobiliteit op de Zernike Campus
2
 

  

                                                           
2
 Zie Bijlage B op basis van welke definities de wensen en belangen zijn gebundeld. 
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Bijlage B: Kaders en toelichting gebruikte codes ‘wensen en belangen’ 

Figuur 3: Kaders en toelichting wensen en belangen (Atlas.ti, Versie 8.4.14.0) 


