Energy Academy

Energiezuinig studeren
in Groningen
Dit jaar opende op de Zernike Campus in Groningen de Energy Academy Europe
de deuren. Met dit gebouw realiseerden de Rijksuniversiteit Groningen en de
Hanzehogeschool Groningen, een plek voor multidisciplinair onderzoek, onderwijs en
innovatie op het gebied van energietransitie. De Energy Academy heeft het BREEAM
Outstanding-keurmerk en is het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland.
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De oorspronkelijke betonnen
gevel is vervangen door een lichte
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

wijz :

-

