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Aanleg draadloos netwerk Groningen van start
Met de ondertekening van het contract met Unwired Holding CV op 

woensdag 15 april jl. is het project Draadloos Groningen de volgende fase 

ingegaan. Het bedrijf Unwired Holding CV is verantwoordelijk voor de 

aanleg en exploitatie van het stadsdekkend draadloos netwerk. In oktober 

moet het netwerk in het centrum van de stad klaar zijn voor gebruik. Be-

gin 2010 zal de hele stad Groningen, inclusief Hoogkerk, beschikken over 

een draadloos netwerk. 

WIFI-netwerk
Het project is bijzonder omdat het één van de eerste volledig stadsdek-

kende netwerken ter wereld is van een dergelijke grootte. Daarnaast is 

het bijzonder omdat er niet met hot spots wordt gewerkt, maar met één 

stadsdekkend WIFI-netwerk. Draadloos Groningen is een samenwer-

kingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool 

Groningen, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum 

Groningen.

Toepassingen
Omdat Draadloos Groningen de gehele stad omvat, zijn 

de toepassingsmogelijkheden groot. Hierbij gaat het om 

locatieonafhankelijke toegang tot informatie, toegang tot eigen 

instellingsnetwerken voor de onderwijsinstellingen en aan toeristische 

informatie voor bezoekers van de stad. Daarnaast moet het draadloos 

netwerk nadrukkelijk een testbed worden voor nieuwe toepassingen zoals 

het opvangen van sensorinformatie en beheer op afstand.

Mededelingen

CIT UB
De Nachtwacht van Willemen

In de aanloop naar de grote Kees Willemententoonstelling, die ten tijde 

van het lustrum in de Universiteitsbibliotheek te zien zal zijn, werkt de 

tekenaar in de hal van de UB aan een enorme ‘Nachtwacht’.

Kees Willemen, activist, tekenaar, cartoonist, illustrator, eeuwige 

student, plattelandsjournalist en dorpsmens, maakt al meer dan veertig 

jaar politieke tekeningen over de universiteit en het academisch leven in 

Nederland. Zijn leven is als het ware verweven met de universiteit, eerst 

die van Nijmegen, daarna de Groningse waar hij zich sinds 1971 manifes-

teerde als politiek tekenaar van de UK. 

Op vrijdag 27 maart om 11.00 uur zette Kees Willemen de eerste 

lijnen op het doek van wat De Nachtwacht van Willemen moet worden: 

een tekening van 6 meter breed en 2 meter hoog in de entreehal van de 

UB. Kees zal het Academiegebouw en het daarvoor liggende Broerplein 

tekenen, met daarop tientallen bekende en minder bekende leden van de 

RUG-gemeenschap. 

Het enorme paneel zal tot en met de lustrumfestiviteiten in de hal van 

de UB te zien zijn; elke vrijdagochtend werkt Willemen aan de voltooiing 

ervan.

Op deze pagina foto’s van UB-medewerkster Hetty Oostergetel, die het 

hele wordingsproces van De Nachtwacht van Willemen op de voet volgt.

Een wekelijks overzicht van het gehele creatieve proces: 

www.rug.nl/bibliotheek/locaties/ub/nachtwachtWille-

menOverzicht
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