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Campus Groningen is booming. Dat wisten wij al lang, 
maar in 2018 is dat ook officieel bevestigd: onze 

Campus is in nog geen zes jaar tijd uitgegroeid van 
een startende campus tot een van de grootste en 

belangrijkste campussen van Nederland. 
 

U begeeft zich tussen studenten, ondernemers en onderzoekers, 
allen trots op deze ontmoetingsplek. Campus Groningen 
is de innovatiemotor van Noord-Nederland en kent twee 

aaneengrenzende locaties; de Healthy Ageing Campus en de 
Zernike Campus. 

  
Onze campuslocaties bieden ruimte aan kennis- en 

bedrijvenclusters, hoogwaardige testcentra, innovatielabs en start- 
en scale up faciliteiten voor bedrijven. Beide campuslocaties zijn 

non-stop in ontwikkeling om de beste omgeving te (kunnen blijven) 
bieden voor haar community.  
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3 Ruim baan voor onderwijs 
Onderwijscentrum 

In de geplande nieuwe en moderne 
onderwijsruimtes zullen met name studenten 
farmacie en geneeskunde hun colleges volgen. Dit 
onderwijsgebouw van zo’n 9.000 m  verrijst naast 
het ERIBA-gebouw, in de buurt van het nieuwe 
Protonentherapiecentrum van het UMCG.

4 Toekomstmuziek 
Twee locaties 

Het UMCG heeft twee locaties gereserveerd 
om op een later moment te ontwikkelen. 
Blok 4a wordt in de tussentijd gebruikt voor 
bouwlogistiek en op blok 4b is ruimte voor 
tijdelijke thematische invulling.
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De Healthy Ageing  
Campus ligt naast het 
hart van de stad!  
Vanaf het UMCG loop 
je in slechts 8 minuten 
naar de Martinikerk op 
de Grote Markt!

Voor de laatste stand van zaken  
www.campusbereikbaar.nl 
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CAMPUS GRONINGEN
under construction

BOUWKAART

Campus Groningen is dé innovatiemotor van Noord-Nederland en kent twee  
aaneengrenzende locaties: de Healthy Ageing Campus en Zernike Campus Groningen.  

Campus Groningen is continu in ontwikkeling.  
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8 Patiënt en zorgverlener centraal 
Nieuwbouw Universitair Centrum 
Psychiatrie 

Een nieuw centrum voor psychiatrie UCP van het UMCG 
wordt ontwikkeld. De nieuwbouw vervangt de bestaande 
huisvesting uit de jaren zestig en is onderdeel van een 
vernieuwingsoperatie op het terrein van het universitair 
medisch centrum.

Een levendige, internationale 
academische gemeenschap 
University College Groningen
 
Het University College Groningen (UCG) zal 
verhuizen naar het pand aan Bloemsingel 1 op 
de Healthy Ageing Campus. De voorgevel is een 
beschermd stadsgezicht en wordt behouden. 
Het gebouw zal worden gerenoveerd en krijgt 
nieuwbouwuitbreiding aan de achterzijde. 

Wonen en studeren op één plek 

Studentenhuisvesting 

Op de kop van de Vrydemalaan zal de SSH 
studentenhuisvesting realiseren, waar ook 
University College Groningen studenten zullen 
wonen. Zo kunnen deze studenten niet alleen 
leren en ontspannen op de Healthy Ageing 
Campus, maar ook wonen.

7 Een snelle overstap 
Busknooppunt UMCG Noord 

Realisatie van het busknooppunt UMCG Noord start in Q1 
2019, hierdoor:  
-  kunnen bussen beter doorrijden.
-  kunnen busreizigers snel overstappen    
  van bus op bus.
-  Is de Bloemsingel geschikt voor meer en    
  langere (24-meter) bussen

9 Bouwen in het hart van het UMCG 
Hotfloor 

Het UMCG bouwt de komende jaren in het hart van 
het ziekenhuis aan een zogenaamde ‘Hotfloor’: het 
operatiecentrum, de Spoedeisende Hulp, de intensive 
care en neonatologie worden vernieuwd. Op de hoek van 
de Oostersingel en het Hanzeplein is hiervoor tijdelijke 
huisvesting voor de bouwdirectie ingericht. 
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Levendig cultuurcentrum én  
ruimte voor (big) Data & Health 
Usva 
 
Het huidige gebouw ‘ADL2’ wordt gestript en 
krijgt een nieuwe invulling met ruimte voor 
HealthData ontwikkelingen. Ook het cultureel 
Studentencentrum Usva krijgt een plek op deze 
locatie. Een nieuw theater, verschillende studio’s, 
cursusruimten, horeca en terras brengen cultuur en 
levendigheid naar deze mooie plek.
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LOCATIE

CAMPUS 
www.campusgroningen.nl

HEALTHY AGEING 

1 Een gastvrij plein 
Noordpunt 

Het gaat een levendig, duurzaam en gastvrij plein worden voor onderwijs, onderzoek, cultuur, 
sport en ontspanning: de noordentree van de Healthy Ageing Campus. De RUG en het UMCG 
ontwikkelen samen het gebied rondom de Antonius Deusinglaan op de Healthy Ageing Campus, 
dat deel uitmaakt van Campus Groningen. Rond een dynamisch, autovrij stadsplein komt een 
groot onderwijscentrum voor met name Farmacie en Medische Wetenschappen, een locatie 
voor het University College Groningen en het cultureel studentencentrum Usva. Daarnaast is 
er voldoende ruimte voor toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG. In de nabijheid van 
het plein wordt een OV-knooppunt aangelegd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid. 
Daarnaast komen op diverse plekken ondergrondse en inpandige fietsparkeerplaatsen.

BOUWKAART
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Beta in business
Feringa Building 

 

De Feringa Building wordt het nieuwe gebouw 
voor de Faculty of Science and Engineering van 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vernoemd 
naar de Nobelprijswinnaar voor Chemie 2016, 
professor Ben Feringa. 

2 Op naar een duurzame Campus
WarmteStad 

De organisatie WarmteStad bouwt een tijdelijke 
warmtecentrale op Zernike Campus, waarmee 
bedrijven, onderwijsinstellingen en huizen 
voorzien zullen worden van duurzame warmte. 
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Make-over voor het hart  
van Zernike
Zernikelaan 

 
Het hart van de Zernike Campus krijgt een 
ingrijpende make-over. De Zernikelaan wordt 
opnieuw ingericht, en ook de entree vanaf de 
ringweg wordt verbeterd. 

Een centrale ontmoetingsplek 
voor de Hanzehogeschool
ZP7

De Hanzehogeschool verbouwt vanaf 2018 het 
complex rondom de Van Olst Toren (ZP7). In 
de nieuwe opzet van het gebouw wordt er een 
hoofdstraat gemaakt die het verbindend element 
zal vormen binnen het complex. Het Atrium 
vormt dan het kruis- en ontmoetingspunt.

Business meets science
Start-up City 

Zernike Campus heeft sinds 2017 een 
nieuwe broedplaats voor start-ups en 
ondernemers gebouwd, genaamd Start-up 
City. Dé ontmoetingsplek waar zij met elkaar, 
met studenten en onderzoekers kunnen 
samenwerken. 
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6 Meer dan alleen tentamens 

Aletta Jacobshal 

Meer tentamens digitaal afnemen, meer 
grotere collegezalen, 576 zonnepanelen, 
een Warmte Koude Opslag (WKO) en een 
betere klimaatbeheersing: de uitbreiding van 
de Aletta Jacobshal van de RUG op Zernike 
Campus betekent niet alleen een uitbreiding, 
maar ook een upgrade in duurzaamheid en 
gebruikersvriendelijkheid.

Ruimte voor big data 
d’Root
 
Bytesnet ontwikkelde een combinatie van een 
geavanceerd datacenter en een innovatief 
Datalab op Campus Groningen, genaamd 
d’Root. Er is 1.500 m  voor de kantoren van 
Bytesnet zelf en voor de werk-, presentatie-, 
onderzoeks- en testruimtes voor klanten en 
partners, waaronder diverse kennisinstellingen 
en innovatiewerkplaatsen uit de regio. 

Meer ruimte voor polymeren
Uitbreiding Polyvation (Kadijk)
 
Het bedrijf Polyvation aan de Kadijk gaat de 
productiecapaciteit van polymeren vergroten 
en breidt de R&D-activiteiten uit op Zernike 
Campus. Dit levert gefaseerd 75 arbeidsplaatsen 
op in 2024. 
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Innovatie en samenwerking  
op gebied van agrifood 
Innovatiecentrum Avebe 

De Zernike Campus is sinds najaar 2018 
weer een prachtig gebouw rijker: het 
nieuwe Innovatiecentrum van Avebe. In 
dit innovatiecentrum zijn onder meer een 
laboratorium, een proeffabriek, kantoren en 
een klanteninnovatiecentrum gevestigd. Ook 
heeft Innolab Agrifood hier onderdak, een plek 
waar starters en ondernemers in de agrifood 
hun initiatieven verder kunnen ontwikkelen en 
kunnen samenwerken met Avebe. 
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Onderwijs gaat altijd door 
Tijdelijke bouw De Deimten 5 
 
De Hanzehogeschool gaat een tijdelijke gebouw 
neerzetten op De Deimten 5. Dit gebouw 
is bestemd voor onderwijs: er komen twee 
hoorcollegezalen en vier theorielokalen. 

Bouw Hanzehogeschool 
Pondematen
 
Ook aan de Pondematen zal de Hanzehogeschool 
(semi-permanente) nieuwbouw zetten van in totaal 
ongeveer 9000 m . Gereed zomer 2021. 

Een plek voor makers 
Product Creation Center

Het Product Creation Center wordt een plek waar 
jong talent, ondernemers, onderwijsinstellingen 
en innovaties samenkomen. Het gebouw 
krijgt lesruimtes en projectruimtes voor 
kennisinstellingen, huisvesting voor start-
ups en aanverwante bedrijven, testlabs, 
productiefaciliteiten, protofaciliteiten, meeting 
rooms en huisvesting voor de Pezy Group.
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Voor de laatste stand van zaken  
www.campusbereikbaar.nl 

www.campusgroningen.nl
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P+R Reitdiep
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Campus in ontwikkeling 
Vroege fase ideeën (a, b, c, d, e, f, g) 

De campus is in ontwikkeling, ruimte is nog 
beschikbaar en ook nieuwe plannen zijn in de 
maak. Plannen worden gedeeld zodra deze 
concreet zijn. 

11
13d

4

9

8

13f13e

13a

13b

13c

2

2

13g


