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RC, informatie- en communicatie-

technologie

Rijksuniversiteit Groningen

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden RC

Secretariaat (Nettelbosje 1)

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk (Landleven 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

kers van de diensten van het RC, 

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

beldienst.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie (Nettel-

bosje 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatietoe-

passingen.

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

22.00 uur; zaterdag en zondag 

10.00 - 17.00 uur.

 In tentamenperiodes zaterdag en 

zondag 10.00 - 17.00 uur; zie onze 

website voor de juiste data!

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Afdeling Bijzondere Collecties 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek
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Stella

In zekere zin zou je het een nieuwe medewerker kunnen 

noemen. Maar dan wel eentje die met veel aandacht is 

binnengekomen. Waar de meeste nieuwe medewerkers even 

moeten wennen en acclimatiseren, stond Stella meteen in het 

middelpunt van de belangstelling. Zelfs onderwijsminister 

Maria van der Hoeven kwam een kijkje nemen. Stella is 

namelijk een computer. Nou en, zult u zeggen. Maar het is 

niet zo maar een computer, het is een supercomputer. Ook 

dat is geen wereldschokkend nieuws, maar het is wel (even) 

de snelste van Europa en ze staat in Groningen, bij het RC!

Hoe ze er uit ziet? Nou, het is een donker type, vrij groot 

en luidruchtig. Ze eist veel aandacht voor zichzelf op. Een 

aanwezig figuur zullen we maar zeggen. Het halve gebouw 

moest aangepast worden om haar een plek te geven. Er kan 

nu ook niet veel meer bij. 

Het heeft dus menig RC-medewerker de nodige kopzorgen 

gekost, maar we zijn er allemaal hartstikke blij mee hoor! 

Het is een schat. Ze zal veel werk gaan verrichten voor het 

LOFAR-project, de mega radiotelescoop die door ASTRON 

wordt ontwikkeld. Dus ze krijgt nog veel ‘voor de kiezen’.

Waarom ze eigenlijk Stella heet? Het is de gewoonte om 

supercomputers een naam te geven, vandaar Stella. De naam 

is niet zo maar bedacht, het staat ook nog ergens voor: 

Supercomputer Technology for Linked Lofar Applications. 

Mooi hè.

Kristien Piersma
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