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Internet, netjes aangelegd 
Voor conferenties en beurzen wordt Event Engineers vaak gevraagd als er betrouwbare WiFi nodig is. De organisatoren 
van deze events doen hun uiterste best om alles er goed uit te laten zien voor hun gasten. Event Engineers helpen daar 
aan mee door de apparatuur en kabels zo netjes mogelijk weg te werken.  
 
Bijvoorbeeld door zwarte hoesjes om witte zenders te bevestigen waar nodig, internet kabels mee te laten lopen met 
andere kabels en kabels te gebruiken in de kleur van de wand waar ze langs liggen. Zodat alles er netjes uitziet bij 
aankomst van de gasten. 
 

Partnership Noorderzon 
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is al ruim 25 jaar een internationaal kunstenfestival én een groots 
zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. Onlangs is het festival een partnership aangegaan met Event Engineers 
om continuïteit te waarborgen en te werken aan kosten- en milieubesparende oplossingen op het gebied van stroom, 
water en betaalverkeer. “Noorderzon is met veel plezier deze samenwerking aangegaan. We passen goed bij elkaar; een 
rock ’n roll niet aflatende arbeidsmentaliteit, gecombineerd met smart oplossingen voor complexe uitdagingen waar we 
anno 2019 voor staan.” aldus Femke Eerland, algemeen directeur Noorderzon 
 
Voorbeelden van technische gevolgen van duurzame acties zijn: betere waterverdelers en monitoring van de 
watertemperatuur van de watertappunten, bewaken van de temperatuur in de tenten, meten van stroomgebruik en 
pinnen aan de bar in plaats van werken met munten. Zie ook: noorderzon.nl/nieuws/duurzaamheid-op-noorderzon 
 

Event Dashboard: waterkwaliteit 

De nieuwste aanwinst van het Event Dashboard bestaat uit sensoren waarmee de kwaliteit, druk en temperatuur van 
het water gecontroleerd kan worden. Hierdoor kan het systeem een seintje geven als bijvoorbeeld de 
watertemperatuur oploopt. Daarnaast heb je na afloop een registratie van de waterkwaliteit gedurende de hele 
gebruiksperiode. Wat een stuk nauwkeuriger is dan handmatige steekproeven. En een stuk minder werk.. 
 
Wil jij ook meer inzicht in de waterkwaliteit op jouw festival? Neem dan contact op met Ward Erhart. 
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