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Van de redactie

Draadloos!
Draadloos internet voor de stad, gaat het er dan toch
van komen? In Pictogram hebben we het er al vaker
over gehad. De foto met de laptop op de Grote markt
in dit nummer is dan ook niet recentelijk gemaakt. In
de zomer van 2004 berichtten we al over het draadloos
netwerk van de universiteit dat in het kader van een
landelijk project werd uitgebreid met een aantal
hotspots in de binnenstad. Hierdoor konden studenten
en medewerkers niet alleen in de universiteitsgebouwen
inloggen op het universitaire computernetwerk, maar
ook op een aantal locaties in de binnenstad.
In hetzelfde jaar bracht Pictogram een artikel over de
Amerikaanse stad Philadelphia waar plannen bestonden
voor een draadloos stadsnetwerk waarop anderhalf
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draadloos stadsnetwerk niet mag ontbreken in een stad
die beweert ICT hoog in het vaandel te hebben. Heeft
dit artikel iets in gang gezet?
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• Draadloos internet RUG:
www.rug.nl/rc/organisatie/pictogram/2004-3/
Mededelingen.pdf
• Draadloos internet voor alles stadjers!:
www.rug.nl/rc/organisatie/pictogram/2004-5/ICT-stad.pdf



