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LIFESTORE
In opdracht van het UMCG heeft Martiniarchitekten het nieuwe gebouw van
Lifelines ontworpen. In dit gebouw, dat op
de UMCG lokatie in Eemspoort wordt
gerealiseerd zullen 8 miljoen bloed-en
urinemonsters bij -80 graden Celsius (°C)
voor nader onderzoek worden ingevroren
over een periode van 30 jaar. Het is een
compact, gebruiksvriendelijk en
karakteristiek gebouw, dat in korte tijd is
ontworpen en medio 2013 in gebruik zal
worden genomen.
Voor meer informatie zie:
http://tcc.umcg.nl/nl/60/lifelines/html
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2013, HET
JAAR VAN DE
WAARHEID?
Bezuinigingen, heffingen,
belastingverhogingen zullen worden
geëffectueerd, met grote gevolgen voor
de bouw, de werkgelegenheid en
uiteindelijk voor de gehele economie.
Bezuinigingen zijn noodzakelijk, zeker,
maar een complete bedrijfstak zo
beschadigen, dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Wij moeten dus onze
eigen weg kiezen en dat doen wij ook.
Verschillende samenwerkingsverbanden
op het gebied van gezondheidszorg,
woningbouw, renovatie en
recreatiebouw zijn vastgelegd.
Duurzaamheid en exploitatielast zijn
hierbij leidend. Wij zijn er klaar voor.
Nu de overheid nog....

PROJECT
LIFESTORE EN DATACENTER
OPDRACHTGEVER
UMCG

Zowel het Lifestoregebouw, als het
datacenter zijn in nauwe
samenwerking met het UMCG,
ingenieursbureau Wassenaar en
Deerns Nederland ontworpen.
Hierdoor was het mogelijk een
hoogwaardig en duurzaam complex te
ontwikkelen. Het datacenter zal medio
2014 worden opgeleverd, door
Bouwcombinatie BAM/Trebbe en
Croon/Wolter&Dros
installatietechniek.
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DATACENTER
Annex aan het Lifestoregebouw zal het
nieuwe Datacenter van het UMCG
verschijnen. Ontworpen vanuit dezelfde
systematiek biedt dit gebouw onderdak
aan zeer geavanceerde computer en
datatechniek t.b.v. het gehele UMCG.

OPGELEVERDE PROJECTEN:
18 appartementen in Kollum, in
opdracht van VDM.
14 zorgappartementen voor bewoners
met een verstandelijke beperking in
Leens, in opdracht van Wierden en
Borgen. De Sprank voert het beheer
over het wooncomplex.
24 zorgappartementen voor bewoners
met een verstandelijke beperking in
Siddeburen, in opdracht van de SWS.
Hier voert de Novo het beheer.
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