Aardbevingsbestendig bestralen

‘Openhartoperatie’
in Gronings UMC
Met chirurgische precisie realiseert het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) in het hart van het Centraal Medisch Complex de 'Berkentuin'. De Berkentuin
twee OK's en veel techniek. De bouwlocatie is eigenlijk alleen te bereiken via de
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