LOCATIE

ZERNIKE
CAMPUS
De Zernike Campus bevindt zich ten
noorden van het centrum van Groningen.
Deze locatie is sterk in de thema’s
Energie en Sustainable Society.

Eten en Drinken
AH to go
Haal snel je eten en drinken in deze handige AH to go in
de Bernoulliborg. Geopend tussen 07.00 en 19.00 uur.
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Brasserie Zernike
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Centraal gelegen lunch- en dinerlocatie. Ook geschikt
voor een after work-borrel! Alleen geopend op
werkdagen.
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EnTranCe
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Mooie centrale locatie voor soepen, een warme of
koude lunch, een salade of een daghap zoals een
uitsmijter of broodje hamburger.
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Innovatiecentrum

Kadijk
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P5

Studentarts
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Oriëntatiepunten
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Dit opvallende, groene gebouw maakt onderdeel uit van
de nieuwe Faculty of Science & Engineering van de RUG.
In dit gebouw werken voornamelijk onderzoekers en
medewerkers van de richting Life Sciences & Technology.
En dat groene dak? Daar groeit sedum en gras, super
duurzaam!
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Kantine Willem-Alexander Sportcentrum
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Ontbijt of lunch vergeten? Geen nood, haal snel een
broodje of lekker drinken in deze kantine met ruime
openingstijden vanaf 08.00 uur!

Een nieuwe hotspot; Wadapartja heeft haar tweede
vestiging geopend op de Zernike Campus. Een unieke
plek voor ontbijt, lunch diner. En alles is te koop!
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Bernoulliborg
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In de Smitsborg zijn het Centrum voor Informatie
Technologie, de virtualisatieruimte, een supercomputer
(Blue Gene), ruimtes voor stafleden en onderwijs en een
deel van de centrale serverruimtes van de universiteit
ondergebracht.

Ruime eetgelegenheid op de 2e verdieping van de Van
DoorenVeste, op werkdagen geopend vanaf 08.00 uur.
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Slimme Fietsroute Zernike

Linnaeusborg
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Energy Academy Europe (EAE)

Dit mooie, ambitieuze gebouw is het duurzaamste
onderwijsgebouw van Nederland. Het is een nieuw
topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en
wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en
innovatie op energiegebied. De EAE is een initiatief van
de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool,
GasTerra en Energy Valley.

De opvallende, hoge groene toren is een van de
centrale gebouwen van de Hanzehogeschool op de
Zernike Campus. Niet alleen het thuishonk voor diverse
opleidingen, maar ook de locatie van vele
Hanze-events, zoals de opening van het hogeschooljaar.
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Innovatiecentrum
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Zernikelaan
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In het nieuwe innovatiecentrum van Avebe op Zernike
Campus komen onder meer een laboratorium, een

27

een wereldwijd opererende onderneming die
producten levert op basis van aardappelzetmeel en
aardappeleiwit voor toepassingen in voeding, papier,
bouw en textiel. Goed nieuws: er is ook ruimte voor
start-ups!
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HEALTHY AGEING
CAMPUS

Start-up City

Op een mooi, zichtbare locatie is een nieuwe
ondernemersfaciliteit gebouwd, genaamd Start-up City.
In deze innovatieve hotspot, gebouwd met o.a.
hergebruikte zeecontainers, zijn diverse ondernemers
en ondernemersinitiatieven van de kennisinstellingen
gevestigd.
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Paddepoel

Sportcentrum ACLO
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Willem-Alexander Sportcentrum
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4 Mijl route

Werk je in het zweet bij dit sportcentrum voor
studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit
Groningen en van de Hanzehogeschool. Met faciliteiten
zoals fitnessapparatuur en sportvelden voor diverse
sporten zoals tennis, voetbal en volleybal.

Het WA Sportcentrum wordt overdag vooral gebruikt
door het Instituut voor Sportstudies van de
Hanzehogeschool. Elke avond en in het weekend is
het beschikbaar als sportvoorziening voor studenten
en medewerkers. Met zwembad!

Start running! Op Zernike Campus is een uitdagende 4
Mijl route uitgezet. Het startpunt is bij de ACLO aan het
Blauwborgje.

OV-kaart leeg? Geen nood: laad hem snel op bij het
OV-oplaadpunt in de AH-to-go
aan de Nijenborgh 9.
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Handig als je snel en met weinig stoplichten naar
Zernike Campus wil fietsen:
de gemarkeerde Slimme Fietsroute!
Er zijn drie startpunten: Centrum, Korrewegwijk
en Schildersbuurt.

Survivalbaan Groningen

Mooie ontmoetingsplaats en trainingslocatie voor twee
survivalrun- sportverenigingen, opleidingslocatie voor
verschillende outdoor & adventure sportcursussen en
onderwijsprogramma's van de Hanzehogeschool (ALO).

P0, P1, P2

Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoek van de
RUG, voorzien van slagboom. Reserveer een plek bij je
gastheer van de RUG, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan!
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Bankjes bij vijver Zernikelaan

44

Fietsparkeerplek Ben Feringa

P3 en P4

Parkeerplaats beheerd door de Hanzehogeschool,
gereguleerd met slagboom. P3 is zeer beperkt
beschikbaar, op P4 is over het algemeen meer plaats.
Er geldt voor beide terreinen een parkeertarief van
€1,20 p/u, met een maximaal dagtarief van €6,-.
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Bijzonderheden

Energy Academy Europe (EAE)

41
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Van OlstToren

Blauwborgje

Sport

Duurzame energie en duurzaam bouwen in de praktijk:
neem eens een kijkje in de Energy Barn!
Tip: ook af te huren voor congressen en seminars.

OV-oplaadpunt

Zeer basic kantine met zitplekken op de begane grond,
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Smitsborg

In de Bernoulliborg werken en studeren 350
medewerkers en 500 studenten van de centrale
afdelingen van de Faculty of Science and Engineering
en de afdelingen voor wiskunde, informatica en
kunstmatige intelligentie van de RUG. Als je goed kijkt,
zie je bovenop een koepel: daarin bevindt zich de
Blaauw Sterrenwacht.

Energy Barn (Zernikelaan 17)
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EnTranCe is de proeftuin voor toegepast onderzoek naar
energie en energietransitie. Hier bouwen bedrijfsleven,
onderzoekers en studenten samen aan de
energievoorziening van morgen. Als gevolg van het
klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een
sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van
energieproductie, -distributie en –transport: bij EnTranCe
kun je dergelijke innovaties ontwikkelen en testen!

Tanken is mogelijk op Zernike Campus bij het
onbemande tankstation naast fietswinkel Refidé.

Vanaf het hoofdstation en vanaf de omliggende regio
rijden er diverse bussen naar Zernike Campus. Bushaltes
bevinden zich aan de Zernikelaan en bij de bushalte
Zernike Noord. Ook kun je heel handig gebruik maken
van de diverse P+R’s: de dichtstbijzijnde is P+R
Reitdiep.

Smitsborg

Bernoulliborg

Tankstation

Bus

Atriumkantine Van DoorenVeste
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Vrij toegankelijk Transferium aan de Professor
Uilkensweg, beperkt aantal plaatsen.

OV, Parkeren en Mobiliteit
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Deze parkeerplaats bij Zernike Noord is vrij
toegankelijk, maar heeft een beperkt aantal plekken..

P+R Reitdiep
Ruime, gratis toegankelijke parkeerplaats (300 plekken)
vlakbij Zernike Campus. Tip: fietskluizen, wachtruimte en
toiletten aanwezig! Er rijden bussen naar de Campus, het
hoofdstation en het UMCG. Zernike Campus is vanaf hier te
voet ook goed te bereiken.

Haal hier je warme dranken, vers belegde broodjes, of
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Van OlstToren

Linnaeusborg

6

Pinautomaat

Snel cash geld opnemen kan bij de pinautomaat
in de centrale hal van de Van OlstToren.

Take-away Zernikeborg

Wadapartja Campus
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EnTranCe

Handig voor ouders die werkzaam zijn op en rond
Zernike Campus!

Huisartsenpraktijk die zich speciaal richt op studenten.

Take-away Smitsborg

Kantine Marie KamphuisBorg
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Fietswinkel: verhuur, reparatie en fietsaccessoires.
Ook leenfiets beschikbaar om weer thuis te komen in
geval van reparatie!

Dagelijks broodjes, soepen, zuivel, warme dranken, fruit
en een daghap te koop. Bij mooi weer is het terras open.
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Start-up City
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Kinderdagverblijf KITS
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Handige shop voor praktische
Hanzehogeschool-artikelen en goodies zoals balpennen
en truien, relatiegeschenken en kantoorartikelen.
Tevens repro-basisvoorzieningen als printen, inbinden,
perforeren en kopiëren.

Ruime kantine met uitgebreid assortiment op de 1e
verdieping.

ZERNIKE
CAMPUS

2

Refidé Fietsenwinkel

Take-away Linnaeusborg

Extra voordeel: veel stopcontacten en snelle wifi.
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Handige locatie voor een snelle lunch. Nog niet
ontbeten? Grijp hier dan voor 10 uur een snel en
goedkoop ontbijtje.

beter door het prachtige uitzicht: de kantine van het CIT
aan de vijver van de Zernikelaan.

Restaurant en take-away Bernoulliborg
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HEALTHY AGEING
CAMPUS

Canon Campuswinkel
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Professor Uilkensweg

26

Take-away Energy Academy Europe

(Duisenberggebouw)

Sandwich en espressobar, ook to go!
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Shops en voorzieningen

Sportsbar (Sportcentrum)

Deli Marché (Van OlstToren)
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Reitdiep

Lunchlocatie met terras. Ook keuzes voor vegetariërs en
veganisten! Laatste tip: score hier een portie kibbeling
op vrijdag!

ACLO en de energievoorraad weer aan te vullen met
lunch of warme maaltijd. Ook geschikt voor een
gezellige borrel.
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hier in het Atrium van de Van OlstToren!

Weetje: vanaf Zernike
Campus fiets je in
slechts 13 minuten
naar de Martinikerk
aan de Grote Markt!
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Restaurant Kapteynborg

Espresso&Zo (Van OlstToren)
kleine snacks zoals panini’s.
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Op zoek naar een mooi plekje in de zon, om even te
lunchen of om af te spreken? Tip: de bankjes aan de
vijver aan de Zernikelaan, tegenover het
Duisenberggebouw. Wordt nóg mooier nadat de
Zernikelaan is vernieuwd

(fietshokken bij Nijenborgh 4)

Nobelprijswinnaars krijgen vaak een eigen parkeerplek
op het parkeerterrein van hun universiteit. Maar wat
doe je als de Nobelprijswinnaar van de RUG,
Ben Feringa, altijd op de fiets komt? Dan krijgt hij een
fietsparkeerplek!

