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Noorderzon 
De 31e editie van het Noorderzon Festival vond in aangepaste, maar herkenbare vorm plaats. Zo waren er twee 
‘eilanden’ gecreëerd in het Noorderplantsoen (met elk 750 zitplaatsen) en was er minder publiekscapaciteit op de 
overige speellocaties in de stad Groningen. Ook dit jaar hebben Event Engineers gezorgd voor kwalitatief goede 
watervoorzieningen en betrouwbaar betaalverkeer op het festivalterrein. 

De organisatie is blij dat deze kleinere editie van het festival mensen op 1,5 meter afstand mensen tot elkaar wist te 
brengen. Directeur Femke Eerland zei daarover: “We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun en trots op publiek, 
artiesten, crew en leveranciers, waardoor er dit jaar een Noorderzon mogelijk was." 

5G-routers 
Recent hebben we een aantal 5G-routers in gebruik genomen voor lokaties zonder vaste internetaansluiting. Door het 
gebruik van de nieuwste technologie leveren deze routers overal de beste resultaten. Ook op plekken waar 5G nog niet 
beschikbaar is. Ideaal voor livestreams of evenementen op afgelegen lokaties. 

Onze 4G- en 5G-routers zijn op afstand beheerd. We kunnen dus altijd meekijken hoe het staat met de ontvangst en het 
dataverbruik. De routers kunnen ook gebruikt worden als tijdelijke uitbreiding van of backup voor een bestaande 
verbinding. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Peter-Richard Beeksma. 
 

Zonnepanelen op het dak 
Aan het begin van de zomer hebben we zonnepanelen op ons dak laten plaatsen. Het dak ligt niet helemaal vol, maar de 
installatie levert ruim voldoende stroom voor ons eigen gebruik. Omdat we geen gas gebruiken wordt ons magazijn 
hiermee nul-op-meter wat flink scheelt in de energierekening. 

Ook is er bij het ontwerp van de installatie rekening gehouden met de mogelijkheid om elektrische voertuigen op te 
laden met stroom van ons eigen dak. Kortom, Event Engineers is helemaal klaar voor een duurzame toekomst. Neem 
voor meer informatie over verduurzaming contact op met Joost Roerink. 
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