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Ontwerp en vormgeving

nog bijna zonder jas de deur uit, nu zijn sjaal en
handschoenen alweer onontbeerlijk, vooral op de fiets.
Voor automobilisten betekent het dat ze ’s ochtends eerst
moeten krabben voordat ze weg kunnen rijden. En de NS
laat ons via de TV-reclame weten dat de bladeren van de
bomen vallen. Op de rails welteverstaan, waardoor het
treinverkeer vertraging kan oplopen.
De bussen lijken nog nergens last van te hebben, behalve

M\V Ontwerper[s]

dan dat ze op bepaalde lijnen overvol zitten. Wie in
Groningen ’s ochtends wel eens de stadsbus neemt naar het
Zernikecomplex, kan zich hier wel iets bij voorstellen.
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maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.
Inlichtingen en ontvangst bezoe-
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kers.

• Elektronische Bibliotheek (catalogi
en computerbestanden) en het Bi-
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bliografisch Centrum; Tijdschrif-

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00

tenzaal en Vakstudiezalen

uur

maandag t/m donderdag 08.30

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30
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uur; zaterdag en zondag 10.00 -
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beldienst.

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

visualisatieruimte verdwenen. En aan het accent te horen
waren het niet alleen chauffeurs uit de stad.
Wat bleek? Buschauffeurs van de Eindhovense firma
Hermes en het Groningse Arriva werden als proefrijders
ingezet om een nieuw type bus te testen. Dat gebeurde in
een rijsimulator die was opgesteld in de visualisatieruimte
van de Zernikeborg. De nieuwe bus gaat in Eindhoven
rijden, maar is ook in beeld bij de gemeente Groningen.

Als goed Pictogramredacteur wilde ik wel eens zien hoe
een test met zo’n rijsimulator in z’n werk ging en daarom
heb ik me op een middag bij de buschauffeurs aangesloten.

10.00 - 12.30 uur.

Aangekomen in de visualisatieruimte stond daar voor het

• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Levering diverse IT-diensten, com-

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

scherm inderdaad een heuse bestuurderscabine opgesteld

puter-apparatuur, programmatuur

08.30 - 17.30 uur.

met alles er op en er aan. Het bleek de bestuurderscabine

versiteitsfaculteiten, medewerkers,

Toegang tot de Catalogus:

studenten en diverse onderwijsin-

Via de homepage van de Universi-

stellingen in Noord-Nederland.

teitsbibliotheek kan de Catalogus
worden geraadpleegd, met daarin
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het hele bezit van alle universitaire
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bibliotheken:

uur
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van een nieuwe bus, de Phileas te zijn. Op het halfronde
scherm voor de cabine werd het straatbeeld geprojecteerd.
Zo’n kans kun je je natuurlijk niet laten ontglippen en ik
heb ook een ‘proefritje’ met de nieuwe bus mogen maken.
Dat viel nog niet mee, kan ik u verklappen. Ik denk dat de

Productie van computeranimaties

buspassagiers blij zijn dat ik een ander beroep gekozen

en andere visualisatietoepassingen.

heb. In ieder geval heeft het wel een interessant verhaal
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door buschauffeurs bezocht die dan voor enige tijd in de

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag

en boeken aan de verschillende uniFoto Gerhard Lugard

de Zernikeborg. Het RC werd in die periode regelmatig

17.00 uur.
• Uitleenbureau

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-
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de buschauffeurs. Niet in de bus, maar op het werk in

opgeleverd voor Pictogram!
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