
Studenten verrichten klimaatmetingen in Herestraat in Groningen

GRONINGEN – Studenten van de Hanzehogeschool Groningen verrichten donderdag 2 juli klimaatmetingen in de Herestraat 

in Groningen. Het onderzoek vindt plaats vanaf 14.00 uur.

De studentonderzoekers van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek verrichten warmtemetingen. Daarnaast 

vragen ze voorbijgangers of ze de warmte als hinderlijk ervaren.

Met het resultaat van de metingen en de enquêtes kan worden vastgesteld of mensen warmte als beperkend voor hun handelen 

ervaren en op welke wijze de bebouwde omgeving kan worden aangepast.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Dit resulteert in zwaardere buien, langere perioden van droogte en hogere temperaturen. En dat heeft effect op 

het welbevinden van mensen. Het kan zelfs een economische schadepost opleveren. Bijvoorbeeld omdat mensen het te warm vinden 

om te gaan winkelen.

Ruimtelijke Transformaties

Dit probleem vraagt onder meer om een nieuwe manier van bouwen, waarin rekening gehouden wordt met klimaatverandering. Het 

lectoraat Ruimtelijke Transformaties van het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen) doet onderzoek naar 

klimaataangepast bouwen.

Artikel geplaatst door Marc Jansen op 30-06-15 13:30. 

Reisaanbiedingen Rubrieks Zaken & Co

zoeken
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Geslaagden | Gomarus College tweede tijdvak

DRACHTEN – Aan het Gomarus College zijn de volgende personen geslaagd 

in het tweede tijdvak. Kijk hier voor de geslaagden in het eerste tijdvak.

Zonder enige ervaring!

Marjan (36) alleenstaande moeder verdient duizenden euro´s met online traden!

Expositie in Galerie BAS 10 met de titel ‘Contrast

SNEEK – ‘Contrast’. Dat is de titel van de nieuwe expositie in Galerie BAS10 in 

Sneek met kleurrijke kunstwerken van Ilse Brul en de voornamelijk zwartwitte...

Extra en aangepast busvervoer tijdens NK wielrennen 

in Emmen

EMMEN – Van 20 tot en met 28 juni is er veel te doen in het centrum 

Deze pil schokt doktoren

Nederlandse winkels uitverkocht door nieuwe, baanbrekende gewichtsverlies 

pil!

Witte kerk klaar voor nieuw cultureel seizoen

HEMRIK – Het nieuwe culturele seizoen barst in Hemrik eind september los. Er 

staan spectaculaire activiteiten gepland in het sfeervolle gebouw uit 1739, 

Advertentie

Nederland is verbaasd!
Bankier laat eenvoudig zien hoe je meer dan € 2300 per 

week kunt verdienen.

Oorzaken van impotentie
Oorzaken en natuurlijke alternatieven op chemische 

potentiemiddelen.

Deze pil schokt doktoren
Nederlandse winkels uitverkocht door nieuwe, 

baanbrekende gewichtsverlies pil!

Gerelateerde artikelen

Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina! 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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