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Behalve oud-hoofdredacteur van de Universiteitskrant,
schrijver van speeches voor oud-rector Frans Zwarts én
natuurlijk redactielid van Pictogram, is Hans Kuné ook
een verwoed filmer en fotograaf.
Voor Pictogram verzorgt Hans deze rubriek ‘plaatjes en
praatjes’. Deze keer: het nieuwe gebouw van de Energy
Academy Europe.

12 Pictogram 1/jaargang 2017 maart

2

Hans Kuné /a.j.kune@rug.nl

3

4

5

6

Al ver voordat het af was, was de Energy Academy één van de
fraaiste gebouwen in Groningen. [Foto 1 en 2 ]
Nu is het af, met naambordje en al. [Foto 3] En de prijzen
rollen binnen. Op 7 maart 2017 won het gebouw een BREEAM
Award. Een zeer prestigieuze prijs. De jury kende hem toe,
omdat het gebouw het meest duurzame onderwijsgebouw
van Nederland is. Het produceert meer energie dan het gebruikt. Dat opent perspectieven, denken wij dan. Nog een paar
van dat soort gebouwen en de gaskraan kan dicht. Maar dat
schijnt te eenvoudig gedacht te zijn.
[Foto 4] Toen ik er een kijkje nam, ging het gebouw schuil
achter een woud van zonnepanelen, die nog op het dak geplaatst moesten worden.
[Foto 5] Op vrijdag 23 juni volgden er nog twee prijzen. Op de
Dag van de Architectuur bleek het gebouw zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs gewonnen te hebben. Het publiek
vindt het gebouw prachtig, de vakjury wijst daarnaast op het
karakter van het gebouw als ontmoetingsplaats.
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[Foto 6] Bram Douwes feliciteert architect Paul van Bussel (De
Unie Architecten) en Erika Hepping (VGI) met de dubbele prijs.
[Foto 7,8] Bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs voelen
zich er thuis. Als dat nog geen innovatie oplevert (zodat de
gaskraan toch nog dicht kan), dan weten wij het ook niet meer.
[Foto 9] Onder dit dak gaat het gebeuren. Van fossiele naar
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duurzame energie.
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