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Beachvolleybaltoernooi 

Bedrijvenvereniging VBGW organiseert weer 
het jaarlijkse Beachvolleybal toernooi bij 
Kaap Hoorn. Dit sportieve evenement vindt 
plaats op vrijdag 4 juli vanaf 15.00 uur, 
afgesloten met een borrel. Bent u 
ondernemer of werkzaam bij een van de 
kennisinstellingen op Zernike Campus 
Groningen? Wilt u meedoen aan dit 
evenement op 4 juli, of het toernooi 
sponsoren?  Geef u dan op door een mail te 
sturen aan de verenigingsmanager van 
VBGW, Simon Leijendekker via 
simon@fisie.nl 

 lees meer 

 

Agenda 

1 juli Job Festival van 
Hanzehogeschool 

2 juli Haring event, Zernike-
laan 6 vanaf 16.30 uur 

2 juli MKB Ondernemers-
avond vanaf 18.00 uur, 
locatie HanzePlaza 

4 juli Beachvolleybal toernooi 
Kaap Hoorn, 15.00 uur 

9 juli  Healthy Ageing Business 
BBQ, De Bastille 

1 september Opening academisch jaar 
RUG 

 lees meer 
 

 lees meer 

Samenwerking Zernike 
Campus: ook in het 
groenonderhoud! 

Sinds afgelopen mei wordt het onderhoud 
van het groen op de hele Campus uitge-
voerd door Groenservice Noord. De RUG en 
de Hanzehogeschool werken al een aantal 
jaren samen op dit gebied en hebben vorig 
jaar een nieuwe aanbesteding gedaan.  
Daarbij is afgesproken dat ook de gemeente 
hierbij aanhaakt in het kader van een 
verdergaande samenwerking.  
 

 lees meer 
 

 

Op 11 juni is de nieuwbouw voor EnTranCe 
van start gegaan op Zernike Campus 
Groningen. EnTranCe is een proeftuin voor 
toegepast onderzoek voor energiesystemen 
van de toekomst. De Hanzehogeschool 
ontwikkelt deze proeftuin tot een 
internationale kennisknooppunt voor 
toegepast onderzoek, business development 
en innovatie op het gebied van energie. Aan 
de Zernikelaan 17 komt een multifunctioneel 

gebouw voor ongeveer 150 studenten. 
Daarnaast worden er ook 
onderzoeksruimtes gebouwd, waar 
onderzoekers en studenten samen met 
het bedrijfsleven research kunnen doen 
naar onder meer duurzame mobiliteit, 
decentrale opslag van energie, en bio-
energie. EnTranCe is onderdeel van de 
Energy Academy Europe. 

 lees meer 

Nieuwbouw EnTranCe gestart 

Kom ook naar het Haring event op Zernike Campus 
Groningen op 2 juli! 
Voor de tweede keer wordt ook dit jaar weer een haringevent georganiseerd op Zernike Campus Groningen door bedrijvenvereniging VBGW. 
Bedrijven en kennispartners kunnen elkaar zo weer eens op informele wijze treffen, en de onderlinge banden aanhalen tijdens d it ‘smakelijke’ 
event onder het genot van een nieuwe haring, andere hapjes en een drankje. Kom dus ook langs op 2 juli en ontmoet collega’s die gevestigd 
zijn op de Campus en uw contacten bij de Hanzehogeschool en de RUG. De locatie is Zernikelaan 6, vanaf 16.30 uur. Wilt u langskomen bij dit 
gezellige event? Geef u dan op door een mail te sturen aan de verenigingsmanager van VBGW, Simon Leijendekker via simon@fisie.nl 
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Werkzaamheden Ring 
Groningen 

In en na de zomer van 2014 wordt er weer 
werk verricht aan de Ring Noord Groningen. 
Onder andere de werkzaamheden bij het 
knooppunt Ring Noord/Ring West (het 
Reitdiepplein) kunnen vanaf juni verkeers-
hinder opleveren voor bezoekers van Zernike 
Campus Groningen. Lees voor de actuele 
verkeersituatie op de Ring de website Ring 
Groningen: 

 lees meer 

 

Fonds Ondernemend 
Groningen 

Het Fonds wil ondernemersverenigingen 
stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen 
van plannen die bijdragen aan een 
economisch gezonde en aantrekkelijke stad. 
Het Fonds daagt het georganiseerde 
bedrijfsleven uit om met zulke plannen te 
komen, denk aan onderwerpen als 
duurzaamheid en bereikbaarheid. Heeft u als 
ondernemer een goed plan? Neem dan 
contact op met Het Fonds! Voor meer 
informatie, bezoek de website en klik 

 hier. 

Met uw bedrijf in de 
schijnwerpers? 

Is uw bedrijf gevestigd op Zernike Campus 
Groningen? En zou u graag uw onderneming, 
uw producten en diensten graag eens extra 
onder de aandacht willen brengen bij uw 
medebewoners van de campus? Geef  u dan 
op voor “In de schijnwerpers”, een interview 
dat in deze nieuwsbrief verschijnt, en tevens 
op de website zernikecampusgroningen.nl 
Geef u op door een mail te sturen aan 
info@zernikecampusgroningen.nl  
ter attentie van Marlies Schipperheijn. 
 

 

Het Instituut voor Communicatie, Media & 
IT van de Hanzehogeschool Groningen 

organiseert op dinsdag 1 juli het Job Festival. 

Tijdens het Job Festival krijgen studenten de 
kans om kennis te maken met werkgevers uit 

de regio en alvast te solliciteren naar een baan 

of stageplaats. Het festival komt mede voort 

uit het feit dat studenten geven steeds vaker 

aangeven dat de aansluiting tussen hun 

opleiding en de arbeidsmarkt beter kan. 

Tijdens het Job Festival krijgen studenten en 

alumni de gelegenheid om zich voor te 
bereiden op hun toekomstige carrière. Zo 

kunnen ze  persoonlijk kennismaken met 

werkgevers uit de regio, zoals als Atos, 
IBM, RDW en Quintor Maar ook 

middelgrote en kleine bedrijven uit het 

communicatie-, media-, en ICT-domein 

zijn aanwezig. 

 lees meer 

Jobfestival 

Bewegwijzering naar Zernike Campus Groningen op Ring aangepast 
De borden op de Ring Groningen zijn in week 26 aangepast aan de nieuwe naam van Zernike Campus Groningen. Waar voorheen ‘Zernike 
complex’ stond vermeld, is deze aanduiding nu vervangen door de nieuwe naam ‘Zernike Campus’. Ook wordt er voortaan eerder op de Ring 
verwezen naar de campus. De aanpassing van de bewegwijzering naar Zernike Campus Groningen op de Ring Groningen maakt onderdeel uit 
van een grotere project om de Campus te profileren. Doelstelling daarbij is het gebied verder uitbouwen tot een locatie waar 
kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar vinden, een toplocatie voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. De ambitie is om de Zernike 
Campus Groningen verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en verblijfslocatie voor bedrijven en instellingen, voor (internationale) 
studenten, onderzoekers, werknemers en bezoekers. De volgende stap is de aanpassing van de bewegwijzering op de campus zelf, waarvoor 
momenteel de plannen voorbereid worden. 
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