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Renovatie UB Binnenstad
op stoom
Sinds begin oktober is de vierde verdieping van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad
weer beschikbaar voor studenten. In de maanden daarvoor werd deze verdieping grondig
vernieuwd. Het verschil met voorheen: meer studieplekken in een rustige en goed
verlichte studieomgeving, supersnel internet en een verbeterd binnenklimaat.
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• Volg het nieuws over de renovatie van UB Binnenstad: w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/u b 2 0 2 0 /
• BaOpt-ventilatiesysteem: w w w.rug .nl / n e w s /2 0 1 3 /1 1 /1 1 1 2 b a o p t ve n t i l a t i e s y s t e e m
• Supersnel draadloos internet: w w w.rug .n l /b i b l i o t h e e k/u b 2 0 2 0 /n e w s /1 4 0 9 2 2 _ u b 2 0 2 0 _ h i g h _ s p e e d_int e r ne t
Pictogram 3|4/jaargang 2015 december 13

