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Elke week verschijnen zoveel goede artikelen en is er te weinig tijd om ze allemaal uitgebreid te lezen. Het
 weekend is het ideale moment om alles weer bij te werken. Ook deze week hebben we weer wat leuke leestips
 verzameld.

Nederland heeft goede ICT-cultuur
Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland voor techbedrijven. Dat komt door de grote kennis van Nederlanders op
 het gebied van technologie. Dat zegt het Amerikaanse it-beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks in De Telegraaf
 (betaalmuur, of gebruik de Blendle-link). Palo Alto heeft daarom besloten het hoofdkantoor in Amsterdam te
 vestigen. 
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Europees smart grid ligt er voorlopig niet
Er zijn nog een aantal belangrijke hobbels te nemen voordat er een slim energiesysteem, waarbij duurzame energie een
 hoofdrol kan spelen, in Europa is. Dat concludeert Han La Poutré van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in
 het Technisch Weekblad. 

Helm kan beroerte spotten
Als een patient een beroerte heeft, moeten dokters snel handelen om verdere schade te voorkomen. Binnenkort kunnen
 ze daarbij geholpen worden door een helm die snel vast kan stellen of iemand een beroerte heeft gehad. 

Betalen met je handpalm
De pinpas kan binnenkort thuis blijven liggen. Zweedse onderzoekers komen met een nieuwe betaalmethode waarbij je
 alleen de palm van je hand maar hoeft te scannen. Aan de hand van het patroon van je aderen wordt de betaling
 geverifieerd. 

30 weerstations in Amsterdam 
Voor het wetenschappelijk project 'Summer in the city' zijn 30 kleine weerstations geplaatst in Amsterdam. Hiermee
 brengen onderzoekers van de Wageningen Universiteit de temperatuur en luchtvochtigheid in het stadscentrum
 gedetailleerd in kaart. Ze hopen ermee te ontdekken hoe een stad gebouwd kan worden waar het niet extreem heet is.

Patenttrollen killen innovatie
Het verhaal van de week was natuurlijk Elon Musk die octrooien van Tesla vrijgeeft. En dat is maar goed ook, want
 Ars Technica schrijft over een onderzoek dat laat zien dat zogenaamde patenttrollen, bedrijven die octrooien opkopen
 om er anderen mee aan te klagen, echt killing zijn voor innovatie.
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