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Openheid

Een oplettende lezer wees me op een paar fouten in het verhaal 

‘Tetra beter dan DMR’. Het ging vooral om de trunking-mogelijk-

heden van DMR. De oplettende lezer had gelijk. Ik ben natuurlijk 

op zoek gegaan naar de bron van de fouten. Het bleek in de con-

ceptversie van het rapport verkeerd te hebben gestaan. Is geen 

excuus, dat hadden we bij de redactie moeten zien.

De opmerking van de oplettende lezer heeft wel een belletje 

doen afgaan. Naar aanleiding van de fout zijn we in de verschil-

lende normen gedoken en – het mag geen verrassing zijn – dat 

zijn er nogal wat binnen de professionele mobiele communicatie. 

ETSI normeert zich suf, fabrikanten proberen hun eigen normen 

in de markt te zetten, Europa stelt eisen. Is er een wildgroei? 

Voor de kenners wellicht niet, voor de gebruikers zeer zeker. Die 

interesseren zich niet voor normen, die willen dat hun appara-

tuur het goed doet en dat de apparatuur conform de eisen zijn. 

Een agent maalt niet om EN �0� 0�5-� Ver. 1.�.� of EN �0� 0�5-1 

Ver. 1.�.1. 

Standaarden zullen er altijd moeten zijn. Maar hoeveel? Motor-

ola zet meer in op DMR, JVC Kenwood probeert het meer met 

dPMR. Sepura blijft sterk op Tetra, maar er zijn geruchten dat 

ook zij zich meer op DMR zullen gaan richten. Hytera biedt alles 

aan, lijkt het wel. 

Wat is een goede keuze? De Brandweer Nederland heeft een 

poging gewaagd om de diverse portofoons met elkaar te verge-

lijken. Het is een lovenswaardig initiatief, waar iedereen in de 

branche wat aan heeft. Begrijpelijkerwijs benoemt de Brandweer 

Nederland geen ‘winnaar’ of ‘als beste getest’. Elke situatie is 

anders en daar kan andere apparatuur bij horen. Toch biedt het 

document een goede handreiking voor de diverse korpsen.

De Brandweer Nederland creëert op deze manier openheid en 

dat is alleen maar goed. Goed voor de gebruikers, maar ook goed 

voor fabrikanten. Waar kunnen fabrikanten zich verbeteren? 

Waar liggen hun sterke punten, beoordeeld door de gebruikers? 

In dit nummer staan delen uit het concept-onderzoek. Binnen 

de Brandweer Nederland loopt nog een aantal discussies over 

nuances en interpretaties. Wederom sterk van de brandweerver-

eniging. Niemand heeft wat aan conflicten.

Ik ga diep door het stof voor gemaakte fouten en neem graag 

een voorbeeld aan de Brandweer Nederland. En in dit geval mo-

gen meer partijen in de OOV-wereld een voorbeeld nemen aan de 

Brandweer Nederland. Openbaarheid.

Henk van Beek
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Strategische samenwerking 
TNO en AGT international in 
watermanagement 
TNO en AGT International formaliseren hun 

strategische samenwerking op het gebied 

van watermanagement. Het gaat daarbij 

specifiek om projecten om overstromingen 

snel te signaleren (Flood Early Warning) en 

om met sensoren uitgeruste dijken te mo-

nitoren (Smart Dike Monitoring). Beide par-

tijen werken al samen in China (Gele Rivier) 

en in Nederland (rivier de Lek en de Grecht 

in de provincie Utrecht). Met de strategische 

samenwerking hebben AGT International en 

TNO de ambitie deze samenwerking uit te 

breiden naar andere regio’s.

Met deze strategische samenwerking tussen 

TNO en AGT International kunnen beide 

partijen zich richten op hun core business. 

Voor TNO betekent dit verdere ontwikke-

ling van het innovatieve Anysense Connect™ 

platform. AGT International zal zich, gebruik 

makend van het TNO sensordata-platform 

Anysense Connect™, richten op nationale en 

internationale watermanagementprojecten 

met een grote impact

TNO heeft de afgelopen jaren veel geïnves-

teerd in het ontwikkelen van technologie 

voor watermanagement en veiligheid, in 

het bijzonder om dijken te monitoren. Het 

in eigen huis ontwikkelde intelligente IT 

platform Anysense Connect™ is daarvan het 

resultaat. Met Anysense Connect™ dat nog 

steeds wordt uitgebreid en verfijnd, is het 

mogelijk om data uit grootschalige sensor-

netwerken te verzamelen en te vertalen 

naar cruciale informatie voor watermana-

gers en bestuurders.

Medio november nam Agentschap Telecom het ver-

nieuwde Landelijk Meetnet Telecom (LMT) in gebruik. 

Chris Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie 

van Economische Zaken opende het landelijk meetnet 

donderdagmiddag in het monitoringsstation in 

Amersfoort.

Al sinds het midden van de jaren negentig van de 

vorige eeuw beschikt Agentschap Telecom over een 

landelijk meetnet. Met het meetnet verzamelt het agentschap continu (��/7) informatie over 

het actuele gebruik van frequenties. Het meetnet is een belangrijk instrument in de toezicht-

houdende taak die het agentschap heeft. Hoofdinspecteur-directeur Peter Spijkerman zegt 

daarover: “Agentschap Telecom beschikt nu over een continue actuele atlas van het Neder-

landse spectrum. Daarmee kunnen we efficiënt toezicht houden en het gebruik van de ether 

verder optimaliseren.” 

Mogelijkheden
Het meetnet verandert de wijze waarop het agentschap haar toezichthoudende taak uitoefent. 

“De handelswijze bij storingsmeldingen is nu reactief. Iemand meldt een storing waarop een 

inspecteur met peilapparatuur op pad gaat om de klacht te onderzoeken. In de nieuwe situatie 

signaleert een data-analist bijzonderheden. Hij stuurt een inspecteur op onderzoek uit. De 

inspecteur kan vanuit zijn auto het meetnet raadplegen en aan de hand van actuele gegevens 

de bron van de verstoring vinden. Dat werkt veel pro-actiever.” 

Het nieuwe netwerk is uniek in de wereld en state of the art. Het meetnet verzamelt doorlo-

pend en automatisch gegevens via twaalf antennes die staan opgesteld over heel Nederland. 

De verkregen informatie wordt volautomatisch verwerkt. Het systeem signaleert zelf afwijkin-

gen ten opzichte van vergunde frequenties. De twaalf antennes worden aangevuld met drie 

meetposten die ook in staat zijn de bron van een verstoring uit te peilen. Ook zijn de mobiele 

datacollectiesystemen uit de peilauto’s van het agentschap aan het systeem gekoppeld. 

In �010 is Agentschap Telecom gestart met de vervanging van het bestaande meetnet. De 

ontvangers, antennes, infrastructuur en besturingssoftware zijn sinds �010 volledig vernieuwd. 

De nieuwe apparatuur brengt het frequentiegebied van �0 tot �.600 MHz voortdurend in kaart. 

Sinds begin �01� wordt het nieuwe meetnet getest. In de testperiode heeft het meetnet al de 

nodige nieuwe inzichten en resultaten opgeleverd.

Vanaf 1 januari �016 is het gebruik van een aantal 

frequenties voor draadloze microfoons niet meer 

toegestaan. Al vanaf 1 januari �01� 

kunnen gebruikers in toenemende 

mate storing op hun appara-

tuur ervaren. Het alternatief is 

overschakelen naar een nieuwe 

frequentie. Hiervoor kan vervan-

ging van apparatuur nodig zijn.

Gebruikers van draadloze microfoons die 

werken met frequenties tussen 790 en 86� MHz 

moeten rekening houden met storingen op hun 

gebruik. Vanaf 1 januari �01� wordt deze band 

gedeeld met een aantal mobiele operators die de 

band gaan gebruiken voor de uitrol van mobiel 

breedbandinternet. Afhankelijk van de snelheid 

waarmee zij hun netwerk uitrollen, neemt de kans 

op storing toe. Vanaf 1 januari �016 is in deze 

band het gebruik van draadloze microfoons niet 

meer toegestaan.

De genoemde frequentieruimte wordt met name 

gebruikt voor draadloze microfoons met een re-

latief klein bereik. Vrijwel elke (sport)vereniging, 

school of religieuze instelling heeft wel een 

draadloze microfoon. Audiovisuele bedrijven 

verhuren de sets voor bijeenkomsten en feesten. 

Omroepen gebruiken ze voor de productie van 

programma’s. Het is mogelijk dat deze 

gebruik maken van de frequenties die 

gaan verdwijnen. Er komen nieuwe 

frequenties beschikbaar tussen 558 

en 70� MHz.

Gebruikers kunnen op hun appara-

tuur, op de verpakking of in de hand-

leiding nagaan of hun apparatuur 

geschikt is voor de nieuwe frequen-

ties. Ze kunnen met hun leverancier 

overleggen of de apparatuur geüpdatet 

kan worden naar een andere frequentie-

band. Eventueel dienen ze de apparatuur 

voor 1 januari �016 te vervangen.

Verandering frequenties draadloze microfoons

Veiligheidsberaad stelt Referentiekader 
Netcentrische Crisisbeheersing vast
Het project Netcentrisch Werken werkt samen met de veiligheidsregio’s, het NCC en het LOCC aan de invoering van de 

netcentrische werkwijze in Nederland. Daarbij gaat het vooral om het implementeren van een landelijke werkwijze die 

het mogelijk maakt om binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisaties bij opschalingsituaties snel te komen tot een 

eenduidig en over de verschillende lagen gedeeld beeld van de situatie. Vrijwel alle �5 veiligheidsregio’s werken inmiddels 

volgens de landelijke werkwijze ondersteund door het Landelijk Management Crisissysteem. 

De werkwijze en de manier waarop deze wordt ingevoerd is door het project in samenwerking met kennispartner TNO 

vastgelegd in het Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing. De veiligheidsregio’s, vertegenwoordigd in de Werkgroep 

Netcentrische werkwijze, zijn intensief 

betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Deze werkgroep buigt zich ook verder over het beheer en de doorontwikke-

ling van het Referentiekader. Voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling is het Referentiekader besproken en goedgekeurd 

in het Landelijk Projectleiders Overleg, de Stuurgroep Netcentrisch Werken, het Disciplineoverleg Informatievoorziening, 

de Programmaraad Informatiemanagement, de Programmaraad Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de GHOR, het 

Portefeuilleoverleg Crisisbeheersing, het Portefeuilleoverleg Informatievoorziening en de Bestuurlijke Adviescommissie 

Informatievoorziening. Hiermee wordt het Referentiekader breed gedragen door alle kolommen. 

Beelden publiek en privaat direct 
naar meldkamers

2way levert backup communicatie voor c2000 netwerk
Tijdens de onlangs ingeplande werkzaamheden van het C�000-netwerk in één van de noordelijke regio’s van het land wilde de 

politie geen enkel risico nemen. Als backup voor gegarandeerde communicatie werden door �WAY �00 Motorola MTP850 TETRA 

portofoons op huurbasis geleverd met een aansluiting op het landelijke Entropia-netwerk. Daarnaast stonden twee medewerkers 

uit de organisaties Entropia en �WAY gedurende de C�000-werkzaamheden paraat om technische ondersteuning in de communi-

catie te kunnen leveren voor het geval dat nodig mocht zijn.

�WAY kon flexibel inspringen op de wens van de klant door de inzet van het verhuurconcept van Flash Services. Flash beschikt 

over een huurvloot van 11.000 (ATEX) portofoons die direct inzetbaar is. Regelmatig verhuurt �WAY portofoons en private netwer-

ken aan de politie, voor communicatie tijdens oefeningen, als backup-netwerk of voor extra capaciteit tijdens speciale events. 
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KPN heeft overeenstemming bereikt over de 

verkoop van een deel van zijn Duitse tele-

communicatiemasten aan American Tower 

Corporation voor EUR �9� miljoen met een ver-

wachte boekwinst van circa EUR 100 miljoen. 

KPN zal de opbrengst gebruiken om te blijven 

investeren in de versnelde uitrol van het mo-

biele netwerk in Duitsland en om zijn netto-

schuld-positie te verbeteren. KPN blijft streven 

naar een balans tussen een prudent financieel 

raamwerk, investeringen en uitkeringen aan 

aandeelhouders. De outlook voor �01� blijft 

onveranderd, volgend op deze transactie.

De verkoop moet nog worden goedgekeurd 

door het Duitse ministerie van Economie en 

Technologie. “We zijn zeer tevreden met de 

aankondiging van vandaag. De transactie 

sluit goed aan bij onze strategie omdat de 

exploitatie van mastconstructies geen kernac-

tiviteit is voor KPN. Ook heeft de transactie een aantrekkelijke waardering. De transactie volgt op de verkoop van een groot deel van onze 

Nederlandse telecommunicatiemasten tussen �008 en �01�. American Tower Corporation heeft een sterke operationele staat van dienst 

en wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking die de stabiliteit van het netwerk van E-Plus en de toekomstige mogelijkheden voor 

de dienstverlening waarborgt.” (Eric Hageman, CFO KPN) 

De mastconstructies staan verspreid over Duitsland en worden gebruikt door E-Plus en andere mobiele operators voor hun zendappara-

tuur. Als onderdeel van de transactie zijn E-Plus en American Tower Corporation een langdurige overeenkomst aangegaan voor de huur 

van ruimte die E-Plus nodig heeft voor zijn zendapparatuur. Momenteel huurt E-Plus al dergelijke ruimte op een groot aantal mobiele 

telecommunicatiemasten in Duitsland. 
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Hytera DMR Sales Award 
voor Cuna
Vorige week heeft de jaarlijkse Selcom 

Hytera dealerdag plaatsgevonden in 

Leusen, Nederland. Een dag specifiek 

gericht op Hytera TETRA en DMR 

oplossingen. Y.T. Kok, directeur van 

Hytera European Sales, presenteerde 

de Europastrategie en voorzag het pu-

bliek van bedrijf en- productupdates.

De Hytera DMR Sales award werd 

aan het eind van de dag overhandigd 

aan Junior Kooyman, CEO van Cuna 

International. “We zijn erg blij met 

deze prijs. Het is een gevolg van onze 

toewijding aan het verkopen van in-

novatieve producten in de radiocom-

municatiemarkt van Nederland en 

België.”

Op �8 november werd de pu-

blicatie ‘Netcentrisch Werken 

in ontwikkeling’ aangeboden 

aan het directeurenoverleg 

van de veiligheidsregio’s.

De Vrije Universiteit van 

Amsterdam onderzocht in 

opdracht van het project 

Netcentrisch Werken, en met 

hulp van een aantal veilig-

heidsregio’s, de multidisci-

plinaire samenwerking op 

basis van een gedeeld beeld. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een cultuurmodel waarbij de interactie tussen de verschil-

lende hulpverleningsorganisaties werd geanalyseerd. Ook werd onderzocht welke invloed de 

eigenheid van de disciplines heeft op de informatie-uitwisseling en interactie. 

Waar in het kader van het project Netcentrisch Werken de aandacht zich vooral richt op het 

ontwikkelen van een actueel, gedeeld operationeel beeld, is volgens de onderzoekers de 

volgende stap ‘het toe werken naar een beter gezamenlijk begrip van elkaars werkwijzen’. 

Daarvoor moet een aantal drempels worden genomen, zoals het interpreteren van informatie 

vanuit de eigen expertise, het inschatten van consequenties voor andere teams of kolommen 

en het ontwikkelen van scenariodenken in de oordeelsvorming. 

Publicatie ‘Netcentrisch werken in 
ontwikkeling’

NATIONWIDE SECURITY. The boundaries of Europe consist of thousands of kilometres of land and 
maritime borders. Inside those frontiers millions of people live and work in large cities or small villages. 
With our outstanding nationwide security capabilities, we are a trusted partner for governments and 
security agencies that face the challenge of protecting their territory and citizens. www.cassidian.com

DEFENDING WORLD SECURITY

KILOMETRES OF BORDERLINE: 20 8,363.7
NUMBER OF POPULATION: 820,30 2,470  
ONE PARTNER FOR SECURITY SO LUTIONS

KPN verkoopt deel van zijn Duitse telecommunicatiemasten
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kosten per kanaal. DMR-technologie kan 

ook beschikken over geavanceerde functies 

zoals reverse kanaalsignalering, full-duplex 

oproepen, kan datasnelheden verdubbelen 

in vergelijking met dPMR. Op dit moment 

zijn er meer fabrikanten bouwen aan de 

DMR-standaard. Het gevolg is eigenlijk dat 

dPMR en DMR hun eigen marktsegmenten 

lijken te dienen. DMR is interessanter voor 

de meer volwassen markten, zoals Europa, 

de Verenigde Staten en sommige delen van 

Azië. Door de lagere kosten is dPMR voor 

opkomende landen – waar frequenties wel-

licht nog moeten worden toegewezen – als 

China, Indonesië, Oost-Europa en Zuid-Afrika 

interessanter. Dit zijn landen waar sprake is 

van een grote populatie en de noodzaak van 

toekomstige capaciteiten hoog is. 

STP9000
Sepura was in Keulen aanwezig om hun 

nieuwe generatie radio’s te presenteren. Het 

gaat hier om de STP9000-serie. Ofschoon 

de portofoons in de zomer al naar buiten 

kwamen, gebruikte Sepura de PMR-Expo als 

officieel lanceermoment.

De serie is een verbetering van de STP8000-

serie. De nieuwe generatie is IP67-compliant. 

De GPS is verbeterd en er zijn aanpassingen 

gedaan aan het GPS. Daarnaast is er een RFID-

mogelijkheid. 

De STP9000 serie omvat drie varianten. Ten 

eerste is er de STP9000, het vlaggenschip van 

de serie, uitgerust met de meeste functiona-

liteiten, groot kleurenscherm en volledig nu-

meriek keypad. De STP9100 met gereduceerd 

keypad is ontwikkeld voor gebruikers die 

wel de belangrijkste eigenschappen van de 

STP9000 gebruiken, maar slechts een beperkt 

deel van de functies gebruiken. Ten slotte is 

er de STP9�00 met gereduceerd keypad en 

monochroom display. Dit toestel deelt alle 

eigenschappen van de STP9000, inclusief de 

IP67 rating, maar is bedoeld voor gebruikers 

die een instapmodel zoeken.

De STP9000 serie is beschikbaar in �80-

��0MHz en �07-�7�MHz bandbreedte en 

mede hierdoor eerste keus voor gebruikers 

in uiteenlopende veeleisende omstandighe-

den, die om een goed presterende, robuuste 

portofoon vragen.
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laatste PMr Expo in deze vorm

dPMR en DMR centraal
Tijdens de PMr-Expo in Keulen werd duidelijk dat JVc Kenwood zich meer 

gaat richten op dPMr. Verder nieuws vanuit Keulen: Sepura, cassidian en 

imtradex met nieuwe producten.

dPMR is dus de ‘echte’ 
techniek voor het 
6.25KHz-kanaal

Op een beeldscherm aan de zijkant van de 

stand van JVC Kenwood staat het aangege-

ven: het bedrijf zal zich verder inzetten op 

dPMR. En dat is vooral een inzet op spectrum 

en bandbreedte. Met de transitie van analoog 

naar digitaal wordt de normenstrijd tussen 

DMR en dPMR weer eens opgerakeld.

Laten we duidelijk zijn: het is niet zo dat de 

een beter is dan de ander. Het is anders. De 

beperkingen van communicatie zitten dus in 

spectrum: DMR, dPMR, Tetra, P�5, allemaal 

hebben ze hun verdiensten en zijn ze geschikt 

voor een specifieke markt. Als we DMR en 

dPMR vergelijken, lijkt de laatstgenoemde 

er beter uit te komen. DPMR werkt op de 

6.�5 Khz en is qua kosten en geluidskwaliteit 

beter. Aan de andere kant is het vermogen 

beperkter en zijn er nadelen bij hogere RF-ni-

veaus. De neiging om te interfereren is hoger.

Kracht
De grootste kracht van dPMR ligt in de voor 

het spectrum efficiënte 6.�5 Khz. DMR kan 

ook die dubbele capaciteit halen, maar dan 

is er een repeater nodig voor het synchroni-

seren van de tijdslots. DPMR is dus de ‘echte’ 

techniek voor het 6.�5KHz-kanaal. 

De andere kant is dat DMR een bewezen tech-

niek is, met meer dan een half miljoen toe-

stellen in meer dan honderd landen. DPMR 

is commercieel nog lang niet zo ver, mede 

omdat de sterke partijen achter dPMR (JVC 

Kenwood en Icom) zich sterk richtten op hun 

eigen NXDN-standaard. Dat laatste lijkt te ver-

anderen. NXDN is dit jaar een open standaard 

geworden en – blijkens de PMR-Expo – zet JVC 

Kenwood meer in op dPMR.

DMR gebruikt minder infrastructuurappara-

tuur per kanaal en heeft daardoor lagere 
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Switch
Cassidian presenteerde haar DXT�p TETRA 

switch, een aanvulling van de DXT�-serie. 

DXT�p (de  “p” staat voor portable) biedt 

complete Tetra voice en data-diensten in 

een compact apparaat. Hierdoor is de DXT�p 

interessant voor mobiele netwerken.

Het formaat van de switch is vergelijkbaar 

met een koffer: �8 cm breed, �� cm diep en 

ongeveer �0 cm hoog. Volgens de fabrikant 

is hun switch een “all-in-one package” met 

een grote capaciteit, veel functionaliteiten 

en robuust. Daarnaast is het toestel relatief 

zuinig (150W). 

“De DXT�p brengt een nieuw stuk gereed-

schap voor de OOV”, zegt Eric Davalo, CTO van 

Secure Communication Solutions bij Cassidi-

an. “Deze nieuwe switch kan snel een veilige, 

betrouwbare communicatie-infrastructuur  

opzetten in gebieden waar zo’n infrastructuur 

ontbreekt of waar die verloren is gegaan.”

DXT�p is bij uitstek geschikt voor het opzet-

ten van een tijdelijk netwerk in geval van 

natuurlijke of door de mens veroorzaakte 

rampen, zoals overstromingen of infrastruc-

turele problemen. Het kan ook een tijdelijke 

oplossing voor grote evenementen zijn. Dit 

omdat deze switch draagbaar is en gemak-

kelijk te installeren in een voertuig. Dit maakt 

de inzet van een communicatienetwerk zeer 

snel en een effectieve beveiliging tegen afluis-

teren is voortdurend gegarandeerd. Dankzij 

de mogelijkheid om functies te gebruiken die 

vergelijkbaar zijn met landelijke netwerken, 

kunnen reddingsorganisaties onmiddellijk en 

zonder nadere training voor een nieuw com-

municatie-systemen aan de slag.

Microfoon
Imtradex introduceerde de Aurelius Nexus 

PTT, een lichtgewicht handheld microfoon. De 

microfoon is speciaal bedoeld voor de brand-

weer. Daarom is er een extra grote aluminium 

PTT-knop, waardoor het gemakkelijker is om 

te werken met grote handschoenen. De 180 

gram lichte Aurelis Nexus PTT - afhankelijk 

van de uitvoering – heeft onder andere een 

noodknop, een drie-niveau volumeregeling 

en een tweekleurige LED. Daarnaast heeft de 

spatwaterdichte handmicrofoon een Nexus-

socket. De Aurelis Nexus PTT is compatibel 

met analoge en digitale radio’s. Vooral prak-

tisch is de nieuwe Aurelis Bluetooth.

Het nieuwe model kan worden aangesloten 

draadloze radio-of mobiele telefoon - zonder 

verlies van spraakkwaliteit via de geïmple-

menteerde Bluetooth-interface. De microfoon 

kan, in de laatste versie, worden bediend 

op alle apparaten van de standaard Blue-

tooth-enabled mobiele telefoons en digitale 

radio’s. Afhankelijk van de digitale radio is 

een verdere integratie van verschillende data 

toepassingen mogelijk.  

PMR-Expo
De PMR-Expo van �01� is de meest succesvolle editie sinds het begin in �000. In totaal waren er 197 expo-

santen (+ �,7 % ten opzichte van de 190 in �011). De beursoppervlakte steeg naar �.158 m² (+ 1�,5 % ten 

opzichte van �.78� m² in �011). Er kwamen �.�7� bezoekers (+ 6,5 % ten opzichte van �.075 in �011).

Het is overigens de laatste editie die door de huidige organisatie, die voortkomt uit het Duitse tijdschrift PVT 

(Polizei Verkehr + Technik). Een ander bureau neemt de organisatie over. Wie is nog onduidelijk. Wel komt er 

een concurrerende beurs bij. In oktober �01� zal er in Hamburg vanuit PVT een nieuwe beurs worden georga-

niseerd met een gelijksoortige insteek. 

Sepura was in Keulen 
aanwezig om hun nieuwe 
generatie radio’s te 
presenteren
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georiënteerd bedrijf met haar veiligheid-ge-

relateerde applicaties en producten binnen 

missie-kritische doelgroepen als de Openbare 

Orde en Veiligheid, de Bancaire wereld, de 

Zorgsector het “reguliere” bedrijfsleven 

binnen voornamelijk Nederland, België en 

Luxemburg. De CFACE-� is een ontwikkeling 

van EAL Apeldoorn BV, gebaseerd op kennis 

van de markt en de door deze markt gestelde 

toepassingseisen. 

Zo moest de CFACE als bediening van de 

C�000 worden aangepast en beter passen 

in de nieuwe opzet. Ergonomie is een groot 

goed en deze diende dan ook optimaal te zijn. 

De technologie hoefde niet echt te verande-

ren maar als het ten goede kwam van bedie-

ning en gebruiksgemak of als er sprake kon 

zijn van voortschrijdend inzicht dan wel he-

dendaagse technische ontwikkelingen was dit 

wel dé gelegenheid om deze door te voeren. 

Al met al een missie met richtlijnen welke net 

zo soepel als strak konden worden uitgelegd. 

Een dergelijke vrijheid kun je alleen geven 

aan ontwikkelaars met een gedegen kennis 

van de dagelijkse praktijk en het vermogen 

zich in te kunnen leven in de eindgebruiker.

Normaliter evolueert een product mee 

met de wijzigende wensen en eisen van de 

eindgebruiker in combinatie met de steeds 

groeiende technologische mogelijkheden over 

de jaren.

CIE
De bestaande CFACE echter beviel zeer goed 

en hij werd in de gesprekken nog lachend 

vergeleken met de originele bediening  welke 

door de oorspronkelijke leverancier Motorola 

de naam CIE meekreeg. Nog steeds bestaat 

het vermoeden dat deze per kilo in combina-

tie met kubieke centimeters wordt verkocht. 

Hier kon echt niet meer mee gewerkt worden, 

de bekabeling was zo mogelijk nog indruk-

wekkender dan het apparaat zelf.  

Het was destijds voor EAL als Electronic 

(Application) Laboratory  een uitdaging om 

op verzoek van de eindgebruiker tot een wat 

meer gebruiksvriendelijke oplossing te ko-

men. Het resultaat was de alom bekende en 

inmiddels zeer breed toegepaste CFACE; voor 

velen al jaren lang een trouwe vriend. Buiten 

dat hij duidelijker en intuïtiever in de bedie-

ning was en minder ruimte op of onder de 

desk gebruikte, was de bekabeling minimaal. 

Het succes was dan ook als verwacht; al snel 

werd de overstap op grote schaal gemaakt. 

De behoeften aan de meldtafel en de ge-

bruiksvriendelijkheid en bedrijfszekerheid van 

de CFACE hebben 6 jaar lang zonder een enkel 

probleem perfect op elkaar aangesloten. Met 

de wijzigende structuren in de meldkamer 

ten aanzien van zowel regio’s als kolommen 

wijzigen logischerwijs ook de behoeften. Niet 

alles, maar veel wordt anders en nieuwe 

eisen en wensen worden versterkt door de 

drang naar het meer mogelijk te maken op 

één enkele desk. Communicatie en communi-

catiemiddelen vormen een soortement eerste 

levensbehoefte; essentieel gedurende �� uur 

per dag en �65 dagen per jaar.  

  

CFACE2 “Revolutie of Evolutie” 
Soms moet je voor de juiste benaming van een product het product niet op zichzelf 

beoordelen maar in de gehele omgeving waarbinnen het moet worden toegepast. Een 

dergelijke situatie kom je bijvoorbeeld met regelmaat tegen in de projecten die te ma-

ken hebben met de reorganisatie van de vele politie-regio’s naar één grote organisatie 

Politie nederland.

Tekst door EAL Apeldoorn BV – Martin Roberscheuten

Al geruime tijd is men doende districten 

samen te voegen tot één enkele organisatie. 

Daarbij wordt vaak gelijktijdig in de nieuwe 

meldkamer een samenvoeging van Politie, 

Brandweer en GGZ gerealiseerd, wat de 

nadruk op een goed en verstandig gebruik 

van de beschikbare ruimte nog belangrijker 

maakt. Niet alleen is er grote aandacht voor 

de bezetting van de vierkante meters in de 

meldkamer, maar ook voor de beschikbare 

ruimte op de desk waar uiteindelijk veel van 

het werk moet worden gedaan. Naast deze 

uitdagingen is er de strikte eis dat elke positie 

multidisciplinair inzetbaar moet zijn.

EAL Apeldoorn BV begeeft zich als R&D 
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Communicatie en communi- 
catiemiddelen vormen 
een soortement eerste 
levensbehoefte; essentieel 
gedurende 24 uur per dag 
en 365 dagen per jaar

CFACE-2

CIE van Motorola
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Toetsenbord
Op de desk is het altijd het keyboard dat zo 

centraal mogelijk wordt opgesteld.  Dat leek 

dan ook een perfect uitgangspunt voor de 

C�000-bediening. Integratie in het toet-

senbord zou wel ideaal zijn maar gezien de 

niche market een slecht financieel plaatje als 

gevolg hebben. Wel werd besloten dat de ont-

wikkeling van de nieuwe CFACE een onderdeel 

moest worden van het keyboard en zonder 

problemen de positie van het keyboard, welke 

voor elke eindgebruiker anders is, te volgen. 

Hiermee de ergonomie en de intuïtieve bedie-

ning dienende.

“Click on” werd derhalve het uitgangspunt 

en omdat de module nu altijd centraal staat 

opgesteld werd besloten dat de CFACE� moest 

bestaan uit twee speakers van hoge kwali-

teit, een richtmicrofoon, led’s in plaats van 

lampjes, geen schakelaars en draaiknoppen 

meer voor de bediening en nieuwe elektro-

nica in een veel compactere  en ook belang-

rijk lichtgewicht behuizing. De behuizing 

moest simpel kunnen worden aangeklikt aan 

het keyboard en zelfs het minimale kabeltje 

mocht geen belemmering vormen. Een meer 

dan logische eis van EAL als leverancier zelf 

was dat de centrale apparatuur ongewijzigd 

moest blijven omdat er in principe geen 

nieuwe functionaliteiten werden gevraagd, 

de centrale apparatuur probleemloos is ge-

bleken en niet in laatste instantie de “Time to 

market” al uitdagend genoeg was. Backwards 

compatible was dus het credo tijdens de 

ontwikkeling van de CFACE�.

Door de nieuwe opstelling en vormgeving is 

de microfoon altijd binnen dezelfde afstand, 

is het eenvoudig om het keyboard te gebrui-

ken en is met minimale beweging de CFACE� 

te bereiken, de C�000 te bedienen en te ver-

staan. Niet in laatste instantie omdat het ge-

luid altijd recht van voren komt verdeeld over 

een linker en rechter speaker, het volume kan 

daardoor omlaag wat weer ten goede komt 

aan de collegae in de nabije omgeving.

Redesign
Het was bijna klaar, alleen paste de bestaan-

de printen natuurlijk niet meer in de zo klein 

mogelijke behuizing, dus was ook daar  een 

redesign nodig. Nu nog een elegante behui-

zing welke in meerdere kleuren geleverd kan 

worden en zo werd de CFACE� geboren. Een 

duidelijke evolutie van de originele CIE naar 

CFACE  naar de CFACE � van nu.

We kunnen dus spreken van een evolutie in 

de apparatuur. De wijzigingen in de OOV orga-

nisatie welke ten grondslag liggen aan deze 

te nemen stap lijkt zelf meer de proporties 

van een revolutie te hebben. Er zal nog veel 

ondernomen moeten worden voor een en an-

der succesvol gerealiseerd zal zijn; dit middel 

is gereed en beschikbaar.

Conclusie: Evolutie en revolutie kunnen goed 

samengaan, want zet de door EAL ontwik-

kelde en door K&H in de markt gezette 

CFACE� in de door de OOV zelf ontwikkelde 

en in de markt gezette  landelijke organisatie 

bij elkaar en het resultaat is niets anders dan 

revolutionair.   

Een duidelijke evolutie van de 
originele CIE naar CFACE naar 
de CFACE 2 van nu

connect your business

&

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Barning biedt? Neem dan contact met ons op.

De Roysloot 2  |  2231 NZ Rijnsburg  |  T: 071 408 12 34  |  F: 071 408 11 11  |  info@barning.nl  |  www.barning.nl 

Dé betrouwbare en klantgerichte partner 
voor de Openbare Orde en Veiligheidsector

CFACE-2

CFACE
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Portofoontest Brandweer nederland 

Geen keiharde keuzes voor
portofoons brandweer
welke portofoon is het beste voor de brandweer? de Brandweer nederland wilde 

dat graag weten en lieten het onderzoeken. Het resultaat is geen ranglijst met al 

dan niet bindend advies voor een merk of type. uiteindelijk is de Portofoontest 2012 

een gids om korpsen te ondersteunen. 

Wat was de aanleiding? De Brandweer Ne-

derland heeft, mede op basis van het rapport 

van M&I/Partners ‘C�000 DMO problemen’ 

en ‘C�000 DMO verbeteringen’ van voorjaar 

�010 besloten tot het instellen van een 

stuurgroep verbeteringen C�000 brandweer. 

De stuurgroep� heeft opdracht gegeven om 

een vergelij- kend onderzoek in te stellen 

naar alle objectportofoons die geschikt 

zijn voor het gebruik (als objectportofoon) 

door brandweerkorpsen. Dit vergelijkend 

onderzoek heeft als doel om afzonderlijke 

brandweerregio’s te informeren over de mo-

gelijkheden in de markt en de criteria die zij 

kunnen gebruiken bij de aanbesteding voor 

de vervanging van de huidige portofoons 

voor objectportofonie. Deze vervanging is 

op dit moment op grote schaal in voorberei-

ding.

De projectgroep hanteerde bij de aanpak de 

volgende uitgangspunten: 

• Er wordt niet automatisch aangesloten 

bij het LARA contract van de vts Polite 

Nederland. 

• Het gebruik van Tetra voor objectpor-

tofonie ligt niet op voorhand vast. Bij 

enkele grote stedelijke korpsen wordt nog 

gebruik gemaakt van analoge portofoons. 

• De brandweer stelt eerst zelf de voor haar 

gebruik noodzakelijke functionele criteria 

op. 

• De gebruikers worden betrokken bij de 

beoordeling. 

• De geconstateerde problemen en verbe-

tervoorstellen uit de eerder genoemde 

rapporten worden in de testen betrokken.

Overzicht
Uit de conceptversie blijkt dat de kwaliteit 

en het bereik van de DMO (tetra) portofoons 

is sinds het onderzoek van M&I in �0101 dui-

delijk is toegenomen. Van de aangeleverde 

portofoons is de kwaliteit en het bereik van 

digitale portofoons, onder extreme omstan-

digheden, tenminste gelijk aan de analoge 

varianten. Ten derde is bereik in open veld 

geen issue meer. Daarnaast is er een grote 

variatie in de ervaren geluidskwaliteit van 

zowel digitale als analoge portofoons. Ten 

slotte blijkt uit de look & feel test dat men 

de voorkeur geeft aan het aanbod van de 

digitale portofoons.

Dit onderzoek betreft de beoordeling van 

drie aspecten. Ten eerste: hoe beoordelen 

operationele medewerkers het bereik en 

geluidskwaliteit onder (zeer zware) “terrein” 

omstandigheden? Deze testen zijn uitge-

voerd op het terrein van het ISK in Harskamp 

en binnen het Bernhoven ziekenhuis in Oss.

De tweede vraag was: hoe beoordelen 

operationele medewerkers van de brandweer 

(zowel vrijwilligers als beroepspersoneel) de 

aangeboden portofoons op gebruiksgemak 

(look & feel)? Dit onder- zoek is uitgevoerd in 

een aantal veiligheidsregio’s. Ten slotte was 

er de vraag: hoe beoordeelt een team van 

(technische specialisten van) de brandweer 

de technische kwaliteiten van de porto-

foons?

Het doel van de test volgens de opdrachtge-

ver is een overzicht te geven van de op dit 

moment in de markt beschikbare portofoons 

voor objectcommunicatie en de beoordeling 

daarvan onder extreme omstandigheden. 

Het is nadrukkelijk niet bedoeld als een 

koopadvies omdat de eisen per regio kunnen 

variëren en niet alle aspecten die van belang 

zijn bij een aanschaf zijn meegenomen. De 

regio’s kunnen wel op basis van de opgedane 

ervaringen hun eisen voor een aanbe- ste-

ding aanscherpen. In de test zijn zowel 

digitale als analoge portofoons betrokken en 

wel in de volgende verhoudingen: digitaal 

(Tetra-DMO: 7 stuks; DMR: 7 stuks),analoog 

(UHF: 9 stuks; VHF: � stuks).
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Test is nadrukkelijk niet bedoeld 
als een koopadvies omdat de 
eisen per regio kunnen variëren



18 Verbinding  december 2012 19Verbinding  december 2012

Overwegingen
Wat zeggen deze resultaten eigenlijk? Waar-

schijnlijk zal elke fabrikant zijn ‘zeges’ eruit 

kunnen halen. De Brandweer Nederland is 

en blijft terughoudend. Uit het rapport: “De 

neiging bestaat om op basis van deze testen 

een keuze te maken. Dat miskent echter het 

feit dat in deze test slechts enkele –weliswaar 

heel belangrijke- overwegingen aan bod zijn 

gekomen.” In een definitieve aanbesteding 

moeten onder andere ook de volgende over-

wegingen aan de orde komen:

a. Als gekozen wordt voor een andere dan 

DMO (Tetra) techniek dan zijn er ook de 

specifieke (alleen voor OOV beschikbare) 

frequenties noodzakelijk. Komen deze ook 

beschikbaar?

b. Zijn de geformuleerde (technische) eisen 

ook van toepassing op de regio waarin de 

aanbesteding plaatsvindt?

c. Zijn de (zeer zware) eisen van de praktijk-

testen ook van toepassing in een regio? 

d. Hoe weegt men (in geval van niet-DMO) 

het feit dat voor objectcommunicatie een 

ander type portofoon wordt gebruikt dan voor 

communicatie met de meldkamer? 

e. Welke aspecten vindt men van belang om 

mee te nemen in de aanschaf- en exploitatie-

kosten.

Op basis van de waarderingen zoals opgeno-

men in de overzichten komt men wel tot een 

aantal conclusies:

• Bereik in open veld is geen issue meer. Van 

zowel digitale als analoge portofoons zijn 

typen in de markt die zelfs tot (ver voorbij) 

drie kilometer bereik hebben terwijl een 

bereik van één kilometer volstaat. 

• Er is een grote variatie in de ervaren 

geluidskwaliteit van zowel digitale als 

analoge portofoons. 

• Uit de look & feel test blijkt dat men de 

voorkeur geeft aan het aanbod van de 

digitale portofoons.

• Specifiek voor digitale portofoons: er zijn 

nu DMO portofoons op de markt die een 

beduidend betere (binnenhuis)dekking 

hebben dan die betrokken waren bij de 

C�000-DMO test in �010. In deze test 

komen de DMR-portofoons (met zendver-

mogen van 5W) er beter uit dan de DMO-

apparatuur met 1,8W vermogen. Digitale 

apparatuur heeft nog steeds geen einde 

bereik signalering.

• Specifiek voor analoge apparatuur: de 

kwaliteit van de aangeboden apparatuur 

loopt fors uiteen. De geluidskwaliteit 

wordt als minder beoordeeld (ten opzichte 

van digitale apparatuur). De ruis neemt 

duidelijk toe bij einde bereik.  

Lees alles over satellietcommunicatie op

www.satcomnieuws.nl

De portal voor satelliet communicatie

In de praktijktesten is gekeken naar zowel ontvangst (bereikbaarheid) als geluidskwaliteit. Voor 

de waardering van de ontvangst (gemiddelde over alle meetpunten) is de vol- gende waardering 

gebruikt:

Gemiddeld aantal gemis te berichten Tussen 0 en 0,5 5

Tussen 0,5 en 1,5 4

Tussen 1,5 en 3 3 

Tussen 3 en 5 2 

5 of meer 1

De waardering van de geluidskwaliteit is het gemiddelde over alle meetpunten con- form de waarde-

ring van de tester. 1: niet te horen 2: slecht (veel ruis) 3: redelijk 4: goed verstaanbaar 5: uitstekende 

kwaliteit. De  tabel bevat het overzicht van de resultaten van de praktijktesten, zowel in het open veld 

als in het Bernhoven ziekenhuis.

De eerste drie kolommen betreffen weer het interne identificatienummer, de fabrikant en het type-

nummer. In de daarop volgende veertien kolommen wordt een waardering gegeven aan de techni-

sche eisen. De waarde 1 (en meteen groen) geeft aan dat aan de voorwaarde is voldaan; de waarde 0 

(rood) dat daaraan niet is voldaan. Voor het gemak van de lezer is als laatste kolom aangegeven aan 

hoeveel voorwaarden is voldaan.
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De datacenterindustrie maakt wereldwijd 

een sterke groei door. In onze contreien is die 

groei nog net iets sterker, blijkt uit diverse on-

derzoekscijfers. Zo voorspelde DatacenterDy-

namics in �011 dat de serverruimtecapaciteit 

in de Benelux in de periode �011-�01� met 1� 

procent zal toenemen. Dat is 10 procent meer 

dan in het Verenigd Koninkrijk. De investerin-

gen die in de Benelux worden gedaan in da-

tacentercapaciteit stijgen in diezelfde periode 

met 16 procent waarmee de totale omvang 

van de investeringen in de Benelux uitkomt 

op 1,55 miljard dollar.

Een belangrijke verklaring voor de sterke 

groei van de Nederlandse datacenterindustrie 

is het feit dat de vraag naar capaciteit het 

aanbod nog altijd ruimschoots overstijgt. 

Ook de aantrekkingskracht van Nederland op 

buitenlandse investeerders speelt zeker mee. 

Het Netherlands Foreign Investment Agency 

(NFIA), een onderdeel van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

dat buitenlandse bedrijven assisteert bij het 

vestigen in Nederland, signaleert dan ook een 

sterke toename van het aantal aanvragen uit 

het buitenland voor de bouw van datacenter-

ruimte in Nederland. De aantrekkingskracht 

op buitenlandse investeerders is volgens NFIA 

onder andere te verklaren door de goede 

telecominfrastructuur, de betrouwbare ener-

gievoorziening, de strategische ligging en het 

innovatieve karakter van ‘datacenterland’ 

Nederland (zie kader ‘10 succesfactoren’).

Connectiviteit
Nederland is een van de best aangesloten 

landen ter wereld. Van de vijftien zeekabels 

zijn er elf direct verbonden met Nederland 

waardoor ons land een goede breedbandver-

binding heeft met de rest van de wereld. Ook 

het grootste internetknooppunt ter wereld 

bevindt zich in Nederland. De Amsterdam 

Internet Exchange (AMS-IX) biedt circa �75 

internetgerelateerde bedrijven een snelle, 

goedkope en redundante verbinding via de 

ruim zeventig carriers die aanwezig zijn op de 

locaties van de AMS-IX.

Een van die AMS-IX-locaties is Terremarks 

‘NAP of Amsterdam’ dat in september �011 

werd geopend op het grondgebied van 

luchthaven Schiphol. De goede connectiviteit 

die op deze locatie wordt geboden, was voor 

de dochteronderneming van Verizon een 

belangrijke reden om haar eerste Europese 

datacenter in Nederland te bouwen. “We 

hebben verschillende locaties in Europa 

overwogen”, vertelt Eric Lisica, VP datacenter 

services Europe bij Terremark. “Nederland, en 

dan met name de regio Amsterdam/Schiphol, 

bood veruit de beste mogelijkheden, vooral 

vanwege de grote behoefte aan colocatie-

diensten hier en de ruime aanwezigheid van 

carriers. Het feit dat vrijwel alle grote carriers 

een vestiging hebben in Nederland, was voor 

ons van doorslaggevend belang. Maar ook de 

colocatiemarkt is hier beter ontwikkeld dan in 

andere Europese landen.”

De geboden connectiviteit was ook voor 

ServInt een belangrijke reden om Nederland 

te selecteren als locatie voor de bouw van zijn 

eerste datacenter buiten Noord-Amerika. De 

Amerikaanse provider van ‘managed cloud 

hosting services’ opende in juni van dit jaar 

de deuren van zijn Amsterdamse datacenter 

‘ServInt EU’. “Onze drie datacenters in de 

Verenigde Staten staan op locaties waar de 

beste connectiviteit en de beste technische 

ondersteuning voorhanden is; om diezelfde 

redenen hebben we voor Amsterdam gekozen 

als locatie van ons EMEA-datacenter”, zegt 

Christian Dawson, ServInts chief operating of-

ficer. Zo biedt Nederland een lage latency op 

de verbindingen met andere Europese landen. 

Om een voorbeeld te geven: op de verbindin-

gen met Londen, Parijs en Frankfurt blijft de 

latency onder de drie milliseconde.

“Bij de selectie van een geschikte locatie 

heeft ServInt elf verschillende technologie-

centra in Europa onderzocht, maar buiten Am-

sterdam bood geen enkele regio de mix van 

een wereldklasse connectiviteit en optimale 

stroomvoorziening tegen een betaalbare 

prijs”, vervolgt Dawson. “Voor een internet-

gerelateerd IT-bedrijf, zoals ServInt, biedt 

Nederland binnen de EU-regio de meeste 

waar voor zijn geld.”

Betrouwbare stroomvoorziening
Waarmee Dawson een ander belangrijk 

pluspunt van Nederland als datacenterland 

aanstipt: de stroomvoorziening. De ruime 

beschikbaarheid van stroom was voor Ter-

remark ook een belangrijke reden om voor 

Nederland en dan met name Schiphol te 

kiezen “Een datacenter vereist niet alleen 

veel grond, maar ook een hoeveelheid stroom 

die normaal gesproken moeilijk te krijgen is. 

Londen zit bijvoorbeeld behoorlijk vol en daar 

is gewoon geen stroom te krijgen. Schiphol 

kan ons zowel de vierkante meters als de �6 

MW stroom leveren die we nodig hebben om 

onze ambities voor de toekomst te realise-

ren”, vertelt Lisica.

Daarnaast is natuurlijk de betrouwbaarheid 

van de stroomvoorziening cruciaal voor de 

beschikbaarheid van het datacenter. In verge-

lijking met andere Europese landen behoort 

de stroomdistributie in Nederland tot een van 

de betrouwbaarste in Europa, zowel gemeten 

in aantal stroomonderbrekingen per jaar als 

in het aantal minuten per jaar dat de stroom-

voorziening uitvalt. Volgens Eurostat scoort 

Nederland ook gunstig als we kijken naar de 

stroomprijs per 100 kWh: alleen in Estland, 
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nederland ontpopt zich als datacenterland

‘Hier meeste waar 
voor je geld’ 

nederland is in trek bij buitenlandse aanbieders van datacenterdiensten. 

Een goed voorbeeld is het Amerikaanse Terremark dat voor de bouw van 

zijn eerste nAP (network access point) in Europa Amsterdam verkoos boven 

londen, Frankfurt en Parijs. Maar ook Softlayer opende onlangs in Amster-

dam de deuren van zijn eerste Europese datacenter. de Britse TelecityGroup 

heeft inmiddels vijf datacenters operationeel in Amsterdam. wat maakt 

nederland nu zo aantrekkelijk als ‘datacenterland’? En hoe interessant kan 

dat zijn voor de ooV?

Ferry Waterkamp is journalist ‘Het feit dat vrijwel alle grote 
carriers een vestiging hebben 
in Nederland, was voor ons van 
doorslaggevend belang.’
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Bulgarije, Finland, Frankrijk en Roemenië 

wordt minder betaald voor stroom.

Gunstig vestigingsklimaat
Overigens springt Nederland er eveneens 

gunstig uit als we kijken naar de kosten 

voor het bouwen en in de lucht houden van 

datacenters. Zo blijkt uit ‘fDi Benchmark’-

data van de Financial Times over �01� dat de 

kosten voor de personele ondersteuning in 

Amsterdam gunstiger liggen dan in Brussel, 

Frankfurt en Parijs. Londen ligt ongeveer 

op hetzelfde niveau. In Dublin betaal je 

doorgaans iets minder voor bijvoorbeeld een 

technisch engineer of een systeemanalist. 

De vastgoedprijzen vertonen in Nederland al 

enkele jaren een dalende trend.

Verder scoort Nederland hoog als het gaat om 

opleidingsniveau en taalvaardigheid. Maar 

de belangrijkste reden waarom buitenlandse 

partijen voor Nederland kiezen, is misschien 

wel het gunstige vestigingsklimaat. Neder-

land hanteert binnen Europa één van de 

laagste tarieven voor vennootschapsbelasting 

en heeft daarmee een zeer competitief fiscaal 

klimaat. Innovatieve ondernemers komen 

bovendien in aanmerking voor een extra 

lastenverlichting. Datacenters die energie-

besparende of duurzame technieken hebben 

toegepast, kunnen bijvoorbeeld aanspraak 

maken op EIA. Ook de wetgeving wordt in 

Nederland vaak als minder streng ervaren 

dan in andere Europese landen. “Nederland 

heeft op de eerste plaats een relatief gunstig 

vestigingsklimaat”, weet ook Lisica.

Sneeuwbaleffect
Inmiddels bevindt �� procent van de Europese 

datacenters zich in Amsterdam. De aanwe-

zigheid van grote datacenters, zoals die 

van Google in de Groningse Eemshaven en 

Terremarks NAP op Schiphol, zal de aantrek-

kingskracht van Nederland op buitenlandse 

leveranciers van datacenterdiensten alleen 

nog maar verder versterken en zorgen voor 

een sneeuwbaleffect.

Een goed voorbeeld daarvan is GoGrid, een 

Amerikaanse IaaS-provider (infrastructure 

as a service) die begin dit jaar zijn Europese 

hoofdkantoor opende in Amsterdam, daar 

waar de klanten zitten. “GoGrid heeft voor 

Amsterdam gekozen vanwege de goede 

netwerkconnectiviteit, de centrale ligging in 

Europa en de nabijheid van bedrijven die op 

zoek zijn naar een IaaS-provider”, zegt Bobby 

Brown, bij GoGrid Vice president operations 

en support. “Amsterdam heeft zich inmiddels 

bewezen als een solide basis voor ons bedrijf.”

Om datacenterdiensten aan Europese klanten 

aan te bieden maakt GoGrid gebruik van een 

van de Amsterdamse datacenters van het 

Amerikaanse Equinix; nog een voorbeeld 

van een buitenlandse datacenterpartij die in 

Nederland flink aan de weg timmert. Voor het 

derde kwartaal van dit jaar staat de opening 

van ‘AM�’ gepland, Equinix’ derde datacenter 

in Amsterdam en vijfde in Nederland.  

www.eal.n
lElectronic Application Laboratory

“Een vangnet dat richting geeft !”

EAL (Apeldoorn) BV
Molenmakershoek 14
7328 JK  Apeldoorn
Tel. : +31 (0)55 539 49 00
Fax.: +31 (0)55 539 49 01
Email: info@eal.nl
Website: www.eal.nl

EAL - WinBAS

“Connecting you, is what we do”

Deskspace wordt steeds belangrijker en als dat 
ook nog gecombineerd kan worden met een 
verbeterde ergonomie en bediening, kan het niet 
anders, dan dat u kiest voor het inzetten van de 
nieuwe C-FACE 2.

Minimaal gelijke functionaliteit in een moderne
uitvoering, standaard in twee kleuren verkrijg-
baar, maar past een andere kleur en logo u beter, 
is ook dat natuurlijk te regelen.

“Save space, your keyboard and
C-FACE  in the same place”

Hierbij introduceert EAL (Apeldoorn) BV
de C-FACE 2 als opvolger voor de C-FACE.

 aanpassingen in infra of F-Box

 (capacitieve principe) i.p.v. schakelaars

 volume maar op een digitale wijze.

 geluid

 schuiven

 mogelijk

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

 (monitoring) audio.

 microfoonvoorversterker en LED indicatie

Doordat het gehele portfolio bestaat uit “eigen” producten onderscheidt EAL zich van andere leveranciers. Zowel soft- en hard-
ware ontwikkeling als productie, wordt geheel in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor kan EAL zich volledig onafhankelijk in de 
markt op blijven stellen en kunnen wij ook altijd nakomen wat we met een klant afspreken. In tegenstelling tot anderen hoeven 
wij immers geen extra afspraken te maken met de uiteindelijke leverancier. Door deze opstelling en uitgangspunten is onze ont-
wikkeling ook zeer laagdrempelig en eenvoudig te benaderen.

10 succesfactoren
Waarom is Nederland zo’n aantrekkelijke locatie om datacenters te bouwen? De NFIA defini-

eerde tien ‘succesfactoren’.

1. De superieure infrastructuur. Nederland behoort tot de dichtst bekabelde landen ter we-

reld. De ruim zeventig carriers die op de AMS-IX zijn aangesloten, zorgen voor betrouwbare 

en snelle verbindingen binnen Nederland en naar de rest van de wereld.

2. De goede bereikbaarheid. De centrale ligging in Europa en de goede (logistieke) infra-

structuur maken van Nederland de ‘gateway to Europe’.

3. De focus op innovatie en duurzaamheid. Nederland biedt in meerdere sectoren een 

ideaal platform voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Energie-efficiënte en 

duurzame initiatieven worden beloond.

4. De economische en politieke stabiliteit. Met een lage inflatie en lage werkeloosheidscij-

fers behoort Nederland nog altijd tot de economisch stabielste landen binnen Europa. Op 

de ‘Political Instability Index �010’ van de Economist Intelligence Unit staat Nederland op 

plaats 1�6 van de 165.

5. De focus op internationale handel. De open economie maakt van Nederland een interna-

tionaal georiënteerd land waar buitenlandse bedrijven zich snel thuis voelen.

6. De goede regelgeving voor dataopslag. Nederland heeft relatief gunstige wet- en 

regelgeving voor datacenteroperaties. Zo vallen datacenters in Nederland niet automatisch 

onder de telecomwet, waardoor maatregelen voor afluisteren en dergelijke niet nodig zijn. 

Nederland heeft bovendien een blokkerende wetgeving bovenop die van de Europese Unie 

voor het overbrengen van gegevens naar het buitenland. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor 

Amerikaanse bedrijven.

7. De betrouwbare stroomvoorziening. Het Nederlandse energienetwerk behoort tot de 

betrouwbaarste in Europa en de energieprijzen voor grootgebruikers zijn in Nederland 

relatief laag.

8. De hoogopgeleide en meertalige medewerkers. Nederlands personeel wordt geken-

merkt door een hoge productiviteit, een goede opleiding en een gedegen talenkennis.

9. Het vestigingsklimaat. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland een zeer 

gunstig fiscaal klimaat.

10. De aanwezigheid van grote datacenters. De aanwezigheid van partijen als Google en 

Amazon is voor nieuwkomers de bevestiging dat Nederland een serieuze optie is.

‘Nederland heeft op de eerste 
plaats een relatief gunstig 
vestigingsklimaat.’
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De eerste dag werd afgetrapt door het gast-

land Estland middels Erki Arus (Head of SMIT 

Infrastructure Division). SMIT is in Estland de 

service operator van het Tetra netwerk ESTER. 

Daarnaast doet SMIT nog veel meer op het 

gebied van ICT maar vooral voor overheid-

diensten. Het bedrijf heeft 10.000 gebruikers 

en ��0 medewerkers. Het ESTER-netwerk is 

een Cassidian-netwerk met circa 8500 radio’s, 

waarbij het soort gebruikers vergeleken kan 

worden met de gebruikers van C�000. Posi-

tie-informatie is zowel voor voertuigen als 

handheld radio’s via Tetra in gebruik. Het net-

werk is het GoCo model (Government owned, 

Company operated). Qua publieke infrastruc-

tuur heeft Estland �G- en �G-netwerken.

Erki vertelde het nodige over de algemene 

ICT situatie in Estland, en die is behoorlijk 

ontwikkeld. Het mooie is dat voor de ICT 

infrastructuur in Estland een centrale archi-

tectuur is ontwikkeld genaamd X-Road. Een 

sprekend voorbeeld van de ICT ontwikkeling 

in Estland is dat �� procent van de kiezers via 

Internet zijn stem voor de parlementsverkie-

zingen heeft uitgebracht. Daarnaast gaat de 

belasting aangifte ook via Internet en als je 

recht op teruggave hebt dan krijg je binnen 5 

werkdagen je geld terug.

De tweede presentatie van de dag ging over 

ISI en het ISITEP programma en werd gegeven 

door Etienne Lezaack (Belgische Federale 

Politie). Het ISITEP programma (FP7) heeft tot 

doel om  een koppelingen tussen alle Tetra 

en Tetrapol netwerken in Europa te realise-

ren. Hiervoor is vanuit de EU 10 miljoen euro 

subsidie beschikbaar; het totale project is 15 

miljoen. Dit programma gaat vanaf 1 januari 

�01� echt beginnen en zal een looptijd van � 

jaar hebben. In �015 worden operationele tes-

ten gedaan en in �016 moet er een beschikba-

re oplossing voor implementatie beschikbaar 

zijn. Geplande testen in �015: EUREGIO NL, B, 

LUX.  / Noorwegen-Zweden /  Frankrijk-Zwit-

serland /  Spanje-Portugal.

De netwerken in Europa kunnen ingedeeld 

worden in � verschillende groepen, dus best 

complex:

- Gebaseerd op Tetra, met als leverancier 

Motorola Dimetra (onder andere Enge-

land, Nederland, Noorwegen)

- Gebaseerd op Tetra, met als leverancier 

Cassidian (onder andere Duitsland, België, 

Zweden)

- Gebaseerd op Tetra, met als leverancier 

Selex (onder andere Italië, Slovenië)

- Gebaseerd op Tetrapol, met als leverancier 

Cassidian (onder andere Frankrijk, Spanje)

Op dit moment is het bouwen van een ISI 

tussen Noorwegen en Zweden het enige 

concrete project. Dit project is niet direct 

onderdeel van het ISITEP programma, maar 

gaat wel alle ‘lessons learned’ aan het ISITEP 

programma overdragen. Deze ISI zal in Q� en 

Q� �015 getest gaan worden.

De planning is dat de ‘Noorwegen-Zweden 

ISI’ vanaf �016 operationeel zal zijn. Hierbij 

moet wel aangetekend worden dat DGNA 

niet mogelijk zal zijn over de ISI link. Positie-

informatie kan daarentegen wel over de ISI 

uitgewisseld worden, echter de positie-infor-

matieservers van beide landen zijn weer niet 

via de ISI ontsloten.Met betrekking tot de 

Cassidian ISI geeft Etienne Lezaack aan dat 

deze eind �01� klaar is om tussen België en 

Duitsland (immers beide landen Cassidian) 

ingezet te worden. Duitsland geeft aan dat 

deze functionaliteit nu al in hun netwerk 

wordt ingebouwd.

Eigen ASTRID data SIM kaart
Na een korte pauze was het woord aan 

Christian Mouraux van ASTRID die een pre-

sentatie gaf over het besluit dat ASTRID heeft 

genomen om als ‘Mobile Virtual Network 

Operator’ (MVNO) voor mobiel breedband 

op te gaan treden richting OOV diensten. 

Let wel, dit aanbod betreft enkel data, geen 

spraak; spraak blijft gewoon via het ASTRID 

Tetra netwerk.

Nu al is het gebruik 1000 users per maand 

met per user �0 MB, totaal �0 GB per maand. 

In �0�0 verwachting : �0.000 users en � TB 

aan data.

Het aanbod dat ASTRID haar klanten wil 

doen, is een data-SIM-kaart waarmee je op 

alle commerciële netwerken van België kunt 

komen. Daarnaast gaat ASTRID dan diensten 

aanbieden om end-to-end IP verkeer te behe-

ren. Vanaf afstand worden gebruikers op het 

sterkste netwerk gezet of weggehouden van 

een netwerk waar de operator onderhoud op 

aan het plegen is.

In eerste instantie zal ASTRID in de zomer 

van �01� gaan beginnen met internationale 

SIM-kaarten, aangezien binnen België zelf er 

nog geen onderlinge roaming geboden wordt. 

Zodra er overeenstemming met de operators 

en met de overheid is over hoe dit precies in 

te kleden valt, zal ASTRID migreren naar deze 

aanpak.

De argumenten voor ASTRID om MVNO te 

worden zijn onder andere dat, ten opzichte 

van het afzonderlijk afsluiten van contracten 

door regio’s, het MVNO model een hogere 

beschikbaarheid levert en wellicht lagere prij-

zen. Ondanks deze voordelen dient dit model 

wel vergeleken te worden met datgene wat 

er nu is en dan is het een forse stap vooruit. 

Het model kan echter níet vergeleken worden 

met een specifiek voor de hulpdiensten 

gerealiseerd mobiel data netwerk, zoals de 

dedicated ‘mission critical’ spraaknetwerken 

ASTRID en C�000, met alle voordelen van 

beschikbaarheid en dergelijke. Een dedicated 

mission critical data netwerk voorziet ASTRID 

pas op langere termijn, omdat hier fors in ge-

investeerd dient te worden en er frequenties 

beschikbaar moeten zijn. Als zo’n dedicated 

 

Europees overleg PSRG-groep
op 6 en 7 november vond in Tallinn, Estland de PSrG (Public Safety radio-

communication Group) meeting plaats, waaraan werd deelgenomen door 

zo’n dertig vertegenwoordigers vanuit tien landen: Estland, Finland, Zwe-

den, noorwegen, denemarken, luxemburg, duitsland, oostenrijk, België en 

nederland. ‘Engeland’ voegde zich de tweede dag erbij via een teleconferen-

tie met een presentatie over Tetra tijdens london olympics 2012.B
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data voorziening er komt, blijven ze het 

MVNO model met de commerciële operators 

handhaven voor niet-kritische toepassingen 

en back-up middels roaming van de dedicated 

voorziening naar de ‘MVNO service’.

Mobiel breedband
Na de pauze volgde de presentatie van Ulf 

Rohdin van het Zweedse RAKEL (Tetra net-

werk) over hoe zij zich als ‘mobiel breedband 

provider’ in de toekomst zien.

 Net als ASTRID in België wil RAKEL ook de 

mobiele datadiensten gaan leveren en daar-

mee voorziet men dat men vanaf �015 als een 

MVNO van start zal gaan. Als er vervolgens 

besluiten worden genomen dat er een dedi-

cated mobiel breedband data netwerk voor 

de OOV sector wordt opgezet (dit betekent 

stevige investeringen door de overheid en er 

moeten frequenties beschikbaar komen) dan 

is de verwachting van RAKEL dat vanaf circa 

�0�0 RAKEL als ‘mobile network operator’ 

(MNO) voor mobiel breedband van start zal 

gaan.

Als toevoeging op mobiele data werd nog-

maals bevestigd door de aanwezigen dat al-

leen Noorwegen op dit moment TEDS uitrolt. 

Finland  overweegt of het TEDS zal gebruiken 

en gaat nog testen doen. Finland ziet ook 

een rol voor een MVNO liggen met later een 

LTE-oplossing. 

Ook in allerlei andere Europese overleggen 

staat mobiel breedband in het centrum van 

de aandacht. Ondergetekende gaf hier een 

update over.

Het CCBG gaat een ‘strategic case’ opstel-

len ‘waarom een land een dedicated mobiel 

breedband netwerk zou willen opzetten’, wat 

als basis kan dienen voor de diverse natio-

nale business cases. Daarnaast is er ook al 

veel informatie verzameld over gebruikers 

en operator wensen voor wat betreft mobiel 

breedband.

Een simpel voorbeeld dat gebruikt wordt om 

aan te geven dat publieke netten overbelast 

raken en daarmee op dat moment niet meer 

voor OOV doeleinden zijn te gebruiken, was 

het scenario van de ‘London wedding’. Op 

de plek waar de koets reed werden door het 

publiek volop foto’s en filmpjes gemaakt die 

direct op Internet geladen werden. Precies op 

de plek waar de koets was, raakten de net-

werken overbelast. Gevolg was niet werkende 

bewakingscamera’s op en rond de koets en 

slechte datacommunicatie voor de beveili-

gingsmensen bij de koets. Het scenario heet 

daarom ook ‘Moving Overload’.

Aangezien er nog nergens in Europa voor de 

OOV dedicated mobiele breedband netwerken 

zijn, is momenteel het gebruik maken van 

commerciële netwerken in de praktijk de 

enige mogelijkheid. Om een goed inzicht te 

krijgen in de betrouwbaarheid van de com-

merciële netwerken, is de CCBG begonnen om 

bij te houden wanneer en met welke impact 

netwerken vanaf �009 niet beschikbaar zijn 

geweest. Hierbij wordt ook vermeld wat de 

bron is van de melding.

Met deze presentatie was de eerste dag van 

vergaderen afgesloten en stond er vervolgens 

een bezoek op het programma van een lokale 

brandweer en politie kazerne waar Estland 

een demonstratie gaf van een ESTER mobiel 

opstelpunt, een mobiel commandocentrum 

voor de politie en een mobiel commandocen-

trum voor de brandweer.

Update
Dag � begon met een presentatie over de 

robuustheid van Public Safety Networks die 

werd gegeven door Jan Helseth (Noorwegen). 

Het netwerk in Noorwegen heeft regelmatig 

te maken met overlast door weersomstandig-

heden, onder andere doordat de winters in 

Noorwegen erg streng zijn.

Tijdens de hurricane DAGMAR in West Noor-

wegen zijn �0 van de ��0 base stations buiten 

werking geraakt door uitval van de spannings-

voorziening. Binnen 6 uur was 50 % van de BR 

weer up and running. 

Ervaring is dat binnen �� uur de meeste 

energieproblemen na een ramp weer zijn 

opgelost.  

Op dit moment hebben alle base stations 8 

uur noodstroom voorhanden. Er zijn op dit 

moment geen voorzieningen voor nood-

stroom door middel van aggregaten. Voor 

de strategische base stations zou een back 

up voorziening voor de periode van 7� uur 

moeten worden gerealiseerd.  

Prio’s in het netwerk: AGA, stedelijke gebie-

den, autosnelwegen, belangrijke gebouwen 

(bijvoorbeeld ziekenhuizen, politie en brand-

weer). Vraag is wie eventuele noodvoorzienin-

gen zou moeten betalen: overheid, energiebe-

drijven, mobiele operators (veel opstelpunten 

gedeeld met mobiele operators)?

Overzicht landen
Een belangrijk deel van de PSRG is elk jaar de 

landen update. Noorwegen was toch al aan 

het woord en trapte ook dit onderdeel af.

Noorwegen: Op dit moment is het zo dat het 

netwerk in Noorwegen nog niet afgebouwd 

is, dit gebeurt tussen nu en eind �015 en dan 

hebben ze circa �000 opstelpunten. Vanaf 1 

jan �015 heeft NO ook een nationale politie.

Zweden: belangrijkste ontwikkeling is dat 

Zweden vanaf 01.01.�015 een nationale poli-

tie heeft in plaats van �1 korpsen

Finland: gaat het Cassidian netwerk in Q1 of 

Q� �01� upgraden naar 6.�B. Ze overwegen 

TEDS en het MVNO model voor mobiel breed-

band voor de korte termijn. Nu 90 % datater-

minals in politieauto’s, volgend jaar 100%.

Estland: zij gebruiken op dit moment versie 

6 van Cassidian, het netwerk draait naar 

ASTRID overweegt om als ‘Mobile 
Virtual Network Operator’ (MVNO) 
voor mobiel breedband op te gaan 
treden richting OOV diensten
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behoren en ze hebben op dit moment geen 

grootscheepse aanpassingen gepland staan.

Duitsland: 7�% van de opstelpunten staat 

er nu (�19� in totaal, worden er tussen de 

�000 en �500) en het core netwerk is klaar 

met 6� switches. Eind �01� moet alles up and 

running zijn. Ondanks dat de focus volledig 

op het opbouwen van het Tetra netwerk ligt, 

is het besef wel gekomen dat ze ook iets met 

breedband data moeten. Het staat daarom nu 

op hun agenda maar er is nog niets concreet.

Denemarken: de operator in Denemarken is 

een private onderneming. Als belangrijkste 

activiteit hebben ze momenteel dat mobilo-

foons in helikopters worden ingebouwd voor 

AGA (Air-Ground-Air).

Oostenrijk: het netwerk bestaat nu uit 800 

opstelpunten en �0.000 radio’s  maar ze zijn 

nog aan het uitrollen. Aantal provincies moet 

nog politiek gezien beslissen of zij meegaan 

in het project. De radiodekking is uitgebreid 

naar alle treintunnels. Dit is betaald door 

de treinmaatschappijen, echter maken ze er 

zelf geen gebruik van; het is puur voor de 

hulpdiensten.

Luxemburg: Renita wordt de naam van het 

nieuwe netwerk. In �01� wordt duidelijk wie 

het beheer gaat doen en in �015 gaan ze 

live. De aanbesteding is “techniek neutraal” 

vanwege de EU regelgeving, maar er staan 

erg veel specifieke gebruikers eisen in de 

tender die met Tetra perfect gerealiseerd kun-

nen worden. Er zullen tussen de 8000 en 9000 

radio’s gebruikt gaan worden. Het netwerk 

wordt GoCo (Government owned - Company 

operated).

België: Alle gebruikersgroepen zijn over 

een periode van � jaar bezig de radio’s te 

herprogrammeren waarbij EURO DMO wordt 

meegenomen. Er wordt een video netwerk 

voor heli’s geïmplementeerd (apart netwerk). 

België start met een tender voor mobiele 

dataterminals. Deze moeten de locale ICT 

voorzieningen ontsluiten. Het ASTRID netwerk 

draait goed met 500 sites en 50.000 radio’s. 

Meer klanten dienen zich aan ( openbaar ver-

voer, spoorwegen etcetera). Start voor plan-

ning vernieuwing netwerk wordt gemaakt ( 

ASTRID is 10 jaar oud). Voor wat betreft het 

radio bedien systeem moeten de ambulance 

en brandweer gaan samenwerken met politie 

(co-locatie MK).

Nederland: De C�000 situatie is toegelicht 

door Axel Krabbe.

Olympics
Afgelopen zomer waren de London Olympics 

en hierover werd een presentatie gegeven 

door Dean Checkley van Airwave via de tele-

foon met de slides ‘live’ op het scherm.

 Speciaal voor de Olympische Spelen heeft Air-

wave een nieuw Tetra netwerk in Londen ge-

bouwd, genaamd Apollo, naast het bestaande 

“blue light” netwerk. Op het Apollo netwerk 

waren 18.000 radio’s actief, waarbij veel 

vrijwilligers betrokken waren. Om iedereen 

snel op te leiden heeft men gebruik gemaakt 

van ‘quick reference cards’ en daarnaast heeft 

Airwave via een ‘train-the-trainer’ opzet ken-

nis verspreid naar de eind gebruikers.

Om capaciteit onder een opstelpunt goed 

te kunnen beheren, is gebruik gemaakt van 

‘valid site profiles’. Duidelijk werd wel dat 

het Tetra netwerk tijdens de Olympics anders 

werd gebruikt dan normaal. Er hebben meer 

dan � miljoen P�P gesprekken plaatsgevon-

den. Normaal duurt een P�P gemiddeld �0 

seconden, nu in sommige gevallen zelfs � 

tot 5 min. omdat het gebruikers betreft die 

normaal niet aan dit soort radio systemen 

gewend zijn.

Op dit moment wordt het Apollo netwerk ont-

manteld en worden delen opnieuw ingezet in 

het bestaande “blue light” netwerk. Opval-

lend is dat van de 18.000 radio’s er circa 10% 

niet is teruggekomen.

Training is en blijft van belang in alle landen. 

Hiervoor is in de vorige meeting afgesproken 

dat er tijdens de PSRG een werkgroep zou 

komen die dit gaat trekken. Denemarken gaf 

aan dat ze momenteel in een reorganisatie 

zitten, maar dat ze bereid zijn dit op te gaan 

pakken. 

De ‘PSS radio projects matrix’ is doorgelopen. 

Hierin wordt bijgehouden wat de status per 

land is. Na de aanslagen in Oslo kreeg men 

in Noorwegen het verwijt dat zij met Tetra 

gebruik maken van een ouderwetse techno-

logie. Noorwegen kon middels deze matrix 

aantonen dat in veel landen de uitrol nog 

gaande is en Tetra derhalve bepaald geen 

ouderwetse technologie is, en dat Tetra breed 

gebruikt wordt in de OOV wereld.

Sinds niet al te lange tijd zit de ‘DMO end-of-

range’ in de Tetra standaard, maar tot dusver 

heeft nog geen enkel land radio’s besteld met 

deze functionaliteit. Diverse landen gaven 

aan dit in de komende periode,met name 

voor brandweer, te willen bestellen. 

Deze column is tot stand gekomen samen 

met Axel Krabbe, die bij deze PSRG aanwezig 

was en veel van deze tekst aangeleverd 

heeft: Axel Krabbe is Senior Productma-

nager C2000 bij de Vts Politie Nederland, 

Divisie Meldkamer Diensten Centrum.

Hans Borgonjen is CoöRDiNAtoR internatio-

naal bij de Vts Politie Nederland, voorzit-

ter van de Public Safety Radiocommunica-

tion Group (PSRG), vicevoorzitter van de 

tetra Association Board en lid van de LEWP 

Radiocommunication Expertgroup.

Er zijn in Europa voor de OOV 
nog geen dedicated mobiele 
breedband netwerken; gebruik 
maken van commerciële 
netwerken is momenteel in de 
praktijk de enige mogelijkheid

In België is er Astrid, in Nederland C�000. 

Maar wat gebeurt er als dat netwerk uitvalt? 

Dieter Jacobs, eigenaar van Walkies�events, 

vroeg zich dat ook af. Voor zijn postgraduaat 

studie Rampen-management aan de APB 

Campus Vesta maakte hij daarom een eind-

werk met die vraag centraal. In welke mate 

zijn Nederland en België hierin vergelijkbaar? 

Jacobs: “We gebruiken allebei een tetra-sy-

steem. Het verschil zit er in dat in België er 

een koppeling is met dispatching en dat er 

misschien verschillen zijn in netwerkdicht-

heid. Maar technisch is er weinig verschil.”

Groter probleem voor Jacobs tijdens zijn on-

derzoek was het verschil in cultuur tussen Ne-

derland en België. “Ik ben geen rebel, verre 

van. Maar ik wil graag voorbeelden kunnen 

aanreiken. In België is het heel moeilijk om 
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Hoe kwetsbaar is een digitaal radionetwerk bij langdurende stroomuitval 

of rampen? deze terechte vraag stelde de Belg dieter Jacobs van walkies4e-

vents in zijn afstudeerwerk. conclusie: de netwerken zijn kwetsbaarder dan 

we denken. Jacobs introduceert ook een nieuw idee: huurbedrijven als fall 

back tijdens crises.

Verhuurders portofoons als laatste redmiddel

Tetra-netwerken blijven 
kwetsbaar 
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verbetering in de derde generatie Tetratoe-

stellen met hoger vermogen in DMO en een 0 

dB antenne in plaats van -� dB.”

Stroom
Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden als de 

stroom uitvalt? Jacobs zet ze op een rijtje. 

Radio-amateurs zouden de taken kunnen 

oppakken. In Nederland is daarvoor Dares 

sinds �009 actief. Twee jaar daarvoor werd in 

België B-ears opgericht. Dit staat voor Belgian 

Emergency Amateur Radio Service. Het is een 

vervanging van het vroegere noodnet van 

de UBA (Unie van Belgische Radio Amateurs) 

noodnet dat tussen 196� en �007 een con-

ventie had met het Rode Kruis. Door de komst 

van Astrid vond het Rode Kruis het echter niet 

meer opportuun om een samenwerking te 

hebben met de UBA want nu beschikken ze 

zelf over een netwerk waarmee binnen België 

op grote afstand kan gecommuniceerd wor-

den. Hiervoor werd in het verleden beroep 

gedaan op de radio-amateurs.

Satelliettelefoonnetwerken is een andere mo-

gelijkheid. In het Westen niet zo bekend maar 

zeker niet onbelangrijk zijn de verschillende 

satelliettelefoonnetwerken. De satelliet-

telefoons die aanvankelijk grote installaties 

waren, zien er nu uit als GSM-toestellen 

met een wat grotere antenne maar zijn zeer 

mobiel en handig in gebruik. Er zijn door de 

jaren heen nog een aantal satelliettelefoon-

netwerken bijgekomen. Je kan ze opsplitsen 

in twee soorten satellieten.

Eerst is er het ‘geo-stationeren’ en ten twee-

de LEO (Low Earth Orbit), satellieten in een 

lage baan rond de aarde. Per definitie werken 

de LEO-satellieten grotendeels wereldwijd en 

telefoondiensten met geo-stationaire dien-

sten regionaal, zoals ACES dat in Thailand, de 

Filippijnen en Indonesië actief is.

INMARSAT werkt met 11 geo-stationaire 

satellieten, en heeft een wereldwijde dek-

king, behalve de noord-en zuidpool. De meest 

bekende LEO satellietoperatoren zijn ‘Iridium’ 

en ‘Global Star’. De eerste heeft 66 satellieten 

en Global Star heeft er ��. Global Star mist 

op een aantal plekken grondstations zodat er 

geen sprake is van globale dekking. Iridium 

vangt dit probleem op door de satellieten ook 

onderling met elkaar te verbinden waardoor 

er minder grondstations nodig zijn. Zo heb-

ben ze als enigen, dekking op de noord- en 

zuidpool en kunnen we spreken over wereld-

wijde dekking. Met een pre-paykaart van 500 

minuten kan je voor ongeveer 1,�5 euro per 

minuut bellen (inclusief BTW).

Ten slotte is er in België Regetel. Regetel.be 

is een onafhankelijk afgeschermd telefoon- en 

datanetwerk van het ministerie van Binnen-

landse Zaken. De afkorting staat voor Rege-

rings Telecomnetwerk. Sinds �00� heeft het 

een IP-verbindingsnet met alle provinciale cri-

siscellen, met de belangrijkste spoeddiensten 

van grote hospitalen en ook met nucleaire 

diensten of sites, alle permanente eenheden 

van de Civiele Veiligheid, de dispatchings van 

de 100 diensten, de CIC-diensten en belangrij-

ke autoriteiten binnen de Federale regering. 

Verder zijn er nog nutsdiensten aangesloten 

zoals Fluxus en Eandis. Dit netwerk wordt om 

de 60 seconden gecontroleerd en er wordt 

dag en nacht gereageerd op technische sto-

ringen en problemen. 

Alternatief
Er is volgens Jacobs nog een alternatief, dat 

echter vooral nog als idee het levenslicht 

heeft gezien. Hij denkt erover na om een 

samenwerkingsverband van radio-verhuur-

bedrijven op te zetten genaamd het Benelux 

Emergency Mobil Radio Suppliers. Jacobs: “Er 

zijn in België een drietal grote verhuurbedrij-

ven in de radiocommunicatie met elk tussen 

de 500 toestellen ter beschikking. In Neder-

land zijn dat er een stuk of 5 en met nog meer 

toestellen, rond de �000 tot 5000 per bedrijf. 

Deze bedrijven zijn gericht op de event-sector 

of op de industrie. Ik denk dat de verhuurbe-

drijven van Mobile Radio Com hier ook een 

belangrijke rol kunnen spelen, meer bepaald 

wanneer het Astrid netwerk er voor een lange 

tijd niet meer werkt, bij bijvoorbeeld een 

langdurige stroompanne of overstroming.”

Jacobs is zelf eigenaar van Walkies�Events, 

een verhuurbedrijf van walkie-talkies voor de 

evenementensector. “Omdat de verhuurpool 

van mijn bedrijf niet altijd voorhanden is 

bijvoorbeeld tijdens het drukke festivalsei-

zoen, zie ik de Benelux Emergency Mobile 

Radio Suppliers eerder in een eenvoudige 

structuur zoals een feitelijke vereniging tus-

sen collega’s. Op die manier kunnen we bij 

elkaar de beschikbaarheid nazien om snel te 

kunnen beantwoorden aan de vraag van de 

hulpdiensten.”

Er moeten wel een aantal minimumvoorwaar-

den zijn, meent hij. Ten eerste moet men 

��/�� bereikbaar zijn. Ten tweede moet men 

in het bezit zijn van een werkende noodge-

nerator voor het opladen en programmeren 

van de draagbare toestellen. Ten derde moet 

men in het bezit zijn van een satelliettele-

foon om toch te kunnen communiceren als 

het reguliere telefoon-/ gsm-net niet meer 

functioneert.

Jacobs onderkent dat er nog veel haken en 

ogen zijn aan zijn plan. Zo moeten er heel 

veel walkie-talkies beschikbaar zijn, die ook 

nog eens eenvoudig in gebruik zijn. De toe-

stellen zijn bij voorkeur geschikt voor zwaar-

der werk (IP- en Mil-normen). “Natuurlijk zie 

ik nog veel losse eindjes. Maar ik wil hiermee 

graag een discussie op gang brengen. Hon-

derd procent veiligheid garanderen kan niet, 

maar we kunnen met dit redundante analoge 

netwerk wellicht de veiligheid van onze lan-

den verhogen.”  

openbare verslaglegging te vinden over mis-

siekritische communicatie. In Nederland zie 

je dat rond de Poldercrash, de rellen bij Hoek 

van Holland en Koninginnedag er duidelijk 

en veel over geschreven is. Zowel vanuit de 

media als vanuit onderzoeksgroepen en over-

heid. In België is die openheid er nog niet.”

Zijn doel is niet om opschudding te veroor-

zaken. “Dit is het systeem dat we hebben en 

daar gaan we mee verder. Maar tegelijkertijd 

moeten we wel weten wat de kwetsbaar-

heden zijn en hoe we daarmee om kunnen 

gaan.” 

Analoog
Jacobs pleit uiteindelijk voor redundantie. 

Hij wil naast het digitale systeem (Tetra) het 

conventionele analoge te blijven gebruiken 

maar dit met een minimum aan frequenties. 

Daarvoor haalt hij een aantal argumenten 

aan. Ten eerste zijn er diensten diensten 

waar internationaal het analoge systeem zal 

blijven gehanteerd worden. Als voorbeeld 

geeft hij de scheepvaart en de luchtvaart 

waarbij de af te leggen afstanden te groot 

zijn voor een TDMA (Time Division Multiplex 

Access) van max. �0 km. Bovendien kan je 

op zee geen masten zetten. Een netwerk dat 

beantwoordt aan de digitale vereisten is dus 

onmogelijk. Zijn tweede argument is een 

kostentechnische. Analoge apparaten zijn 

volgens hem zowel stabieler en goedkoper.

Zijn derde argument is een uitdagende, 

gebaseerd op het Belgische systeem. “Ik 

stel voor om voor de brandweer nationaal 1 

en � te blijven gebruiken. Dit zou zinvol zijn 

omdat deze frequentie federaal nog steeds 

bestaat. Bovendien zou deze frequentie lokaal 

kunnen gebruikt worden als verbinding tus-

sen de brandweerman in het gebouw en de 

officier buiten met een vermogen van 5 watt 

en een actieradius van ongeveer � km in de 

bebouwde kom en � à � km daarbuiten (enkel 

draagbare posten) zodat een tweede brand-

weerkorps in de buurt het tweede kanaal (nat 

�) kan gebruiken. Deze frequenties kunnen 

dan ook bij een uitval van Astrid ingezet 

worden.” 

Dit voorstel zou in Nederland een bom onder 

het volledige C�000-project leggen. Er zijn 

nog steeds genoeg brandweerkorpsen die lie-

ver vandaag dan gisteren terug zouden willen 

naar hun ‘oude’ toestellen. “Soms is het be-

langrijk om met mensen in het veld rekening 

te houden. Als digitaal niet voldoende werkt 

in een gebouw, dan is analoog wellicht een 

interessante of verstandige oplossing. Ik weet 

heus dat de toekomst aan digitale commu-

nicatie is. Maar betekent dat dat je het oude 

meteen moet weggooien?”, zegt Jacobs.

Zijn laatste argument voor het behouden van 

analoge technieken is gebaseerd op slechte 

indoordekking van Tetra. “Het Astrid netwerk 

heeft niet overal indoor-dekking, wat voor 

hulpverleners zoals de politie in sommige 

gevallen al tot zeer gevaarlijke situaties heeft 

geleid. Een discussie escaleert bijvoorbeeld 

in geweld en de politieploeg heeft bijstand 

nodig. De oproep mislukt echter omdat er 

geen indoor-dekking blijkt te zijn. Hetzelfde 

geldt voor de brandweerman die om hulp 

vraagt wanneer hij gekwetst geraakt in een 

brandend gebouw. Voor op die plaatsen heeft 

het Tetra systeem een DMO (direct mode 

)verbinding voorzien. Dit is een rechtstreekse 

verbinding van toestel naar toestel, dus los 

van het netwerk. Alleen is het zendvermogen 

van deze toestellen slechts 1,5 watt en het 

bereik hierdoor eerder beperkt. Het verschil 

is zeer groot tegenover de eerder besproken 

5 watt analoge toestellen.We zien nu wel een 

“We moeten wel weten 
wat de kwetsbaarheden 
zijn en hoe we daarmee om 
kunnen gaan”

Foto: fotostory - www.shutterstock.com
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P2000 Alarmeringsystemen B.V.
Willekensdreef 3,
5087 TW Diessen
Nederland

Postbus 15,
5563ZG Westerhoven
Tel : +31 13 2134104

www.p2000shop.nl
E-mail: info@p2000shop.nl
Fax: +31 13 7113018

KVK: 18090540

PreCom
Next Generation Pagers

Met PreCom Pager kan eerder actie worden ondernomen, is de betrouwbaarheid van directe inzet 

van vrijwilligers beter gegarandeerd en wordt de e�ciëntie van een 

alarmering verhoogd. 

PreCom Pager Next Generation is sneller en e�ciënter én heeft meer functies dan de huidige 

generatie alarm ontvangers. 

Met een druk op de knop bevestigt de ontvanger na een alarm direct zijn beschikbaarheid. Het 

systeem waarschuwt bij onderbezetting. De verantwoordelijke kan dit meteen 

terugkoppelen naar de centralist om eventueel een tweede groep te alarmeren. 

Bovendien geeft PreCom Pager een helder overzicht wie wanneer beschikbaar is. 

Dankzij de ingebouwde kalender met aan- en afwezigheidsfunctie kan onderbezetting 

tijdig worden voorkomen. 

 Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid; 

 via agenda op pager beschikbaarheid opgeven; 

 door een druk op de knop ad-hoc beschikbaarheid afmelden; 

 beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving. 

Wilt u meer informatie of een demonstratie? Kijk op onze website 

www.p2000shop.nl of bel 013-21 34 104. We helpen u graag.
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Het Flevoziekenhuis dient als voorbeeld voor de zorg. de kracht van het 

ziekenhuis is innovatie, efficiëntie en techniek in een menselijke omgeving. 

neem hun oplossing van de beveiliging. Met minder mensen is de kwaliteit 

van veiligheid gecontinueerd. dankzij technische innovaties, zoals het nieu-

we Motorola-portofoonnet, geleverd door Selecsys en haar partner Van der 

Klundert BV.

Tophospitaal innoveert met veiligheid via digitale portofonie  

Betere beveiliging bij 
Flevoziekenhuis
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De andere gaat de ronde lopen, en doet al-

leen de alarmopvolging, zoals agressie op de 

Spoedpost en verpleegafdelingen, verwijde-

ren van ongenode gasten,  brandmeldingen, 

enzovoort. Overal in het gebouw hangen ba-

kens. Dat zijn er nu �5. Op een plattegrond bij 

de centralist is dankzij die bakens zichtbaar 

waar de collega in het gebouw loopt. Je loopt 

van baken naar baken.”

Het systeem werkte niet direct vlekkeloos. 

In eerste instantie merkte Dirks dat er een 

zekere weerstand was bij de mensen om het 

te gebruiken. En het liep ook niet zo soepel 

met de software. 

Meten
De software was inderdaad geen ‘makkie’ 

beaamt Jelke Dijkstra. Hij is partner van 

Motorola-distributeur Selecsys en onafhanke-

lijk telecommunicatiespecialist. “De instal-

latie van de software ging niet helemaal van 

een leien dakje. Na wat aanloopproblemen 

werkte de software uiteindelijk prima.”

De hardware die hij leverde bestond uit onge-

veer twintig portofoons waarvan een aantal 

met man-down functie en drie relaisposten 

(ontvangers die het bereik van een netwerk 

verbeteren) in het gebouw. Aanvankelijk was 

er één relaispost, maar na een verbouwing 

kwam er een volledige schil om het gebouw 

heen, met zonwerend glas, wanden met folie 

en ruimtes van beton.

Dijkstra: “We hebben flink wat moeten 

meten. De ervaring die we hebben opgedaan, 

toont aan dat wij zorginstellingen kunnen 

bedienen met een efficiënt systeem. Track & 

Trace is mogelijk voor ziekenhuizen.”

Garantie
Motorola-distributeur Selecsys is vooral blij 

dat is aangetoond dat techniek op deze ma-

nier een bedrijf heel goed kan dienen, zowel 

wat betreft veiligheid als efficiëntie. Arend 

Massier, sales manager bij Selecsys: “Een 

portofoon is meer dan een apparaatje om 

in te praten met de centrale. Als je het goed 

inregelt en opzet, kan een portofoon zowel 

een managementtool, een kostenbesparende 

oplossing als een garantie voor veiliger 

werken zijn.”

Massier weet dan ook dat in de zorgmarkt 

heel veel aandacht is voor ‘zijn’ Motorola-

oplossingen. “Elke partij in de zorg heeft te 

maken met dezelfde uitdagingen. Er moet 

met minder budget meer worden gepres-

teerd. Dat zal leiden tot meer automatisering 

binnen een instelling, variërend van betere 

patiëntdossiers tot en met een intelligente 

portofoon met meldkameroplossing.” 

* Wanneer een portofoon gedurende een 

bepaalde tijd onder een bepaalde hoek blijft, 

wordt een alarmcyclus gestart waarbij voor-

gedefinieerde radio’s gealarmeerd worden en 

hands free kunnen meeluisteren en spreken. 

“Creëer een prettige 
omgeving voor een patiënt 
en dan verloopt het 
herstelproces sneller en 
beter”

Het Flevoziekenhuis in Almere is geen 

gewoon ziekenhuis. Het ziekenhuis biedt 

hoogwaardige basiszorg, krijgt steeds meer 

topklinische voorzieningen en ontwikkelt zich 

als opleidingsziekenhuis. In �010 stond het 

op nummer 1 in de AD Ziekenhuis Top 100 

en in �01� in de top � van ‘De beste zieken-

huizen �01�’ van Elsevier. Je merkt het aan 

alles. Bij de entree staat een gastvrouw om 

mensen te helpen, de hal bij binnenkomst is 

open en ruim. Artsen, verplegend personeel 

en patiënten eten gezamenlijk in een ruim, 

toegankelijk restaurant.

“Creëer een prettige omgeving voor een 

patiënt en dan verloopt het herstelproces 

sneller en beter”, zegt Chantal van ‘t Hof.

Ze is Teamleider Gastvrijheid & Services bij 

het Flevoziekenhuis en ziet toe op allerhande 

operationele processen. “We gaan verder in 

onze zorg. Zo speelt geregeld een pianist  in 

de ontvangsthal en zorgen vrijwilligers voor 

handmassages. We integreren mantelzorg en 

kennen ruime bezoektijden.”

Processen
Een van de innovaties heeft plaatsgehad bij 

de beveiliging van het ziekenhuis. Van ‘t Hof: 

“We hebben de nachtdienst teruggebracht 

tot één persoon. Dat kan, maar we wilden wel 

dat de nacht veilig was voor medewerkers en 

patiënten. We kijken aan de ene kant naar de 

richtlijnen, aan de andere kant willen we de 

processen efficiënt inrichten.”

De incidenten ontstaan vaak bij de Spoed-

post. Bij elke calamiteit wordt een inschatting 

gemaakt of het een risico is. Als dat het geval 

is wordt er een extra beveiliger ingezet, in 

plaats van het reguliere aantal dat de nacht-

dienst heeft.

“We investeren ook in trainingen ‘fysieke 

weerbaarheid’ voor het personeel en in de 

techniek door op de portofoons een man-

down* functie aan te brengen. Daarnaast 

hebben we hele korte lijnen met de politie en 

een goed contract met een extern beveili-

gingsbedrijf.”

Ook de zogenoemde papieren rapportage 

verbetert sterk. Elke deur die openstaat, alles 

wat anders is, wordt door de beveiliger op 

zijn ronde in een rapportage verwerkt. Daar-

voor is een speciale applicatie gemaakt, die 

op korte termijn in gebruik genomen wordt. 

De applicatie bevat een functie waarbij direct 

een melding terechtkomt bij een bedrijfslei-

der van een afdeling, waardoor onmiddellijk 

actie kan worden ondernomen.

Baken
Ton Dirks is medewerker Receptie & Bevei-

liging. Hij beschrijft een standaard nacht-

dienst. “Om 11 uur ‘s avonds begint die 

dienst. Er is een persoon aanwezig bij de  

meldkamer op de Spoedpost. Hij doet onder 

meer de toegangsbewaking en is centralist. 

“Portofoon kan zowel een 
managementtool, een 
kostenbesparende oplossing 
als een garantie voor veiliger 
werken zijn”
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(Ex)PORTOFOONS & TRUNKING

          www.flash-services.com

VERHUUR-VERKOOP-ONDERHOUD

E Battery Europe BV
Varenkade 7
2661 PG  Bergschenhoek
The Netherlands
Tel. +31 (0) 634 129 359
Fax +31 (0) 10 226 3371
info@e-battery.eu
www.e-battery.eu

Optimale communicatie
met de betrouwbare  
en voordelige batterijen 
en laders van E-Battery

Meldkamer inrichting

Meldkamer apparatuur

Meetapparatuur

Batterijen

Antennes

Amateurapparatuur

Advisering

Accessoires

Netwerkaanleg

Verhuur

Telecomdealers

System integrator

Software

Randapparatuur

Plaatsbepaling

Paging

P(A)RM

Importeur

GSM

Groothandel

Beveiliging Operator

Netwerken

Verlichting

Provider

Producent

Koning & Hartman
Postbus 5080
2600 GB Delft

 T +31(0)15 260 98 07
 F +31(0)15 260 91 62
 E info@koningenhartman.com
 I www.koningenhartman.com

Gannexion bv
Transistorstraat 71A
Postbus 60187
1320 AE Almere

 T (036) 5498814
 F (036) 5498815
 E info@gannexion.com
 I www.gannexion.com

DTM-Products BV
Postbus 2148
6020 AC Budel

 T (0495) 492335
 F (0495) 493710
 E info@dtm.nl
 I www.dtm.nl

Hutronic Telecommunicatie bv
Johan van Oldenbarneveltlaan 44
3705 HH Zeist

 T (030) 6999100
 F (030) 2213330
 E info@hutronic.nl
 I www.hutronic.nl

MULTIMEDIA EN 
COMMUNICATIE
OPLOSSINGEN

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

GPS, C2000  
EN GSM

ANTENNE
OPLOSSINGEN

Parkweg 9, 4153 XK  Beesd
T 0345 684000 - F 0345 680907
info@voetverhuur.nl - www.voetverhuur.nl

Aggregaten & 
Noodstroom voorzieningen

IN-CAR LAAD  
EN MONTAGE
OPLOSSINGEN

WWW.GLOBAL.NL Televisieweg 26, 1322 AL Almere
Telefoon: 036 538 70 70

CeoTronics AG
Communication Headset & Systems
Tel. +49 6074 8751-0
Mobile +31 6 53569241
E-Mail jan.van.pelt@ceotronics.com

www.ceotronics.com

Distributeur voor
de Benelux van ICOM 
radiocommunicatie

AMCOM
Luzernestraat 24
Postbus 215
2150 AE Nieuw Vennep

T +31 (0) 252-629370
F +31 (0) 252-629371
E info@amcom.nl
I www.amcom.nl 

KPN BMS
Postbus 16118
2500 BC Den Haag

T (010) 457 27 27
F (084) 222 01 36
E  bms@kpn.com
I  www.kpn.com/portofoons

Safety-Lux Nederland B.V.

T +31 (0) 35 691 44 76 
www.safety-lux.nl

importeur van o.a.:

 T (0529) 488888 
 F (0529) 488889 
 E info@selecsys.nl
 I www.selecsys.nl

Selecsys
Mobiele Communicatie Nederland B.V.
Rollecate 65-11
7711 GG Nieuwleusen

Raca Batteries Nederland B.V.
Satellietbaan 10A
2181 MH HILLEGOM
Postbus 75
2180 AB HILLEGOM

Tel: +31 (0)252-227070
Fax: +31 (0)252-533922
Internet: www.racabatteries.nl

Voorhout Data Connection
Productieweg 7
3481 MH Harmelen

 T (0348) 443557
 F (0348) 444951
 E info@vdcinfo.nl
 I www.vdcinfo.nl

ADVERTEERDERS INDEX

Verbinding  september 2011

PORTOFOONS  NETWERKEN 
VERKOOP  VERHUUR  SERVICE

www.flash-services.com

Verbinding  september 2011

Abiom 16
Alcatel-Lucent 5
Callmax 41
CityGIS 32
Fiber Connections 16
Flash Services 43
RAM Mobile Data 40
Rohde & Schwarz 44
SafetyLux 32
SAIT Zenitel 2
Stopper Abonneer 24
Stopper Online 28
Technalia 12
Visitekaartjes 22

www.2-way.nl

ICT &
CommunICaTIe

voor de oov

3M Security Systems Division 
Industrieweg 24 
2382 NW  Zoeterwoude 
Offi ce: +31 71 5 450 561 
www.3m.nl/securitysystems

Complete Identiteits beveiliging begint bij 3M

9183_visitekaartje_idbeveiliging_11.indd   1 12-03-12   13:34

�G/LTE-netwerken zijn makkelijker plat te leggen dan 

gedacht. Volgens een document van de wireless research 

group van Virginia Tech dat in het bestand van de Ameri-

kaanse  National Telecommunications and Information Admi-

nistration staat, is alleen een laptop en een software-defined 

radio-unit nodig om het netwerk ‘neer te halen’.

De techniek waarover het document gaat is toe te passen 

op alle communicatienetwerken, inclusief het Amerikaanse 

noodnet genaamd FirstNet. �G-netwerken zijn echter het 

makkelijkst te kraken. Volgens de schrijvers van het stuk is 

de hack gemakkelijk te doen door iedereen met een beetje 

basisvaardigheden op het gebied van communicatie. En met 

een beetje meer investering in een versterker, is een regio zo 

groot als de staat New York neer te halen.
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Draadloze netwerken steeds efficiënter
Professoren van de Bourns College of Engineering, gekoppeld 

aan de University of California, hebben een nieuwe methode 

ontdekt om de efficiëntie van draadloze netwerken te verdub-

belen. Efficiëntie van draadloze netwerken is van belang, 

aangezien er een gelimiteerde hoeveelheid spectrum is. 

De bevindingen van de twee zijn gepubliceerd in een paper 

met de titel “A method for broadband full-duplex MIMO radio”, 

onlangs gepubliceerd in IEEE Signal Processing Letters. Huidige 

radio’s voor draadloze communicatie zijn half-duplex. Full-du-

plex zou dus een verdubbeling zijn. Echter, om full-duplex radio 

te kunnen maken moet er eerst een interferentie-probleem 

worden opgelost tussen zend- en ontvangstfuncties. Die tech-

niek is nog niet geschikt voor �G en �G.

De onderzoekers van de universiteit hebben een oplossing ge-

vonden die ze “time-domain transmit beamforming” noemen. 

Hierin creëren ze digitaal een time-domain cancellation signal, 

gekoppeld aan de radio zodat de radio beter de inkomende 

signalen kan ‘horen’. Tegelijkertijd worden uitgaande signalen 

verzonden. 

De onderzoekers zien veel commerciële kansen voor hun oplos-

sing. Daarnaast zijn er mogelijkheden binnen het veld van cog-

nitieve radio. Juist een combinatie van full duplex en cognitieve 

radio zou een goede oplossing zijn voor het spectrumtekort. 

LTE-netwerken makkelijk te ‘kraken’ met SDR
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De Verenigde Staten en Australië hebben een overeenkomst 

gesloten voor de plaatsing van een Amerikaanse radarinstal-

latie op Australische bodem. Dit maakten de ministers van 

defensie van beide landen bekend. 

De radar is een zogenoemde C-band radar, die ruimtepuin 

kan detecteren. De C-band wordt onder meer gebruikt voor 

langeafstand-radiocommunicatie en satellietcommunicatie. 

De radar wordt geplaatst bij Noordwestkaap in het westen 

van Australië, op het Harold E. Holt Naval Communications 

Station en zal in �01� geleverd worden. Australië zal de 

radar bedienen. Het is de eerste radar van dit type die op het 

zuidelijk halfrond staat. 

De VS geven overigens openlijk toe dat de radar niet alleen 

bedoeld is voor de bescherming van eigen satellieten, maar 

ook om beter in de gaten te houden of er in het gebied raket-

ten worden gelanceerd en om andere satellieten in de gaten 

te houden.

Minisatelliet van NASA 
succesvol
Na twee succesvolle jaren in een baan rond de aarde 

houdt de FASTSAT ermee op. FASTSAT staat voor Fast, 

Affordable, Science and Technology Satellite en is een 

proefproject van NASA om aan te tonen dat goedkopere 

satellieten mogelijk zijn, tegen aanzienlijk lagere kosten. 

FASTSAT gebruikte kant-en-klare commercieel beschikbare 

hardware van zowel NASA als industriële partijen. 

VS plaatsen radar in Australië

Lancering van Eutelsat 
70B satelliet
De 70B satelliet is � december vanaf een platform in de 

Stille Oceaan succesvol gelanceerd. De satelliet werd via 

een Zenit-�SL 

raket de lucht in 

gebracht en na 

een vlucht van 1 

uur en 6 minu-

ten in een baan 

om de gebracht. 

De satelliet zal 

ingezet worden 

voor overheids-

diensten, data, 

breedband, gsm 

backhaul en 

video. Eutelsat 

70B vervangt 

Eutelsat 70A, 

die vanaf een 

andere locatie 

commerciële 

diensten zal uit-

voeren.

Motorola-distributeur Selecsys neemt de nieuwe ATEX-portofoon DP�000 Ex 

in het assortiment op. Volgens Arend Massier, Sales Manager bij Selecsys, is 

dit toestel een goed antwoord op de toenemende vraag naar explosieveilige 

digitale portofonie. Het toestel is deze week voor het eerst getoond tijdens 

de PMR Expo in Keulen.

ATEX-richtlijn 95 beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en 

niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen (“zones”) waar stof- of 

gasexplosiegevaar kan optreden. Deze richtlijn is opgenomen in het Besluit 

Explosiegevaarlijk materiaal en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. 

Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese en internationale normen 

(onder andere NEN-EN-IEC 60079). 

Voor Selecsys is de uitbreiding een belangrijke stap. “Het blijkt niet zo heel 

makkelijk om apparatuur te maken dat aan de strenge eisen van ATEX-95 

voldoet. Alle portofoonleveranciers zijn in het recente of verre verleden 

weleens flink tegen de eisen van de certificerende 

instellingen aangelopen, zodat toestellen niet de 

markt op konden. Deze �000 Ex-lijn dus wel. En 

daarmee lijkt Motorola een voorsprong te hebben 

op andere leveranciers”, zegt Massier. De Motorola 

ATEX-portofoon DP�000 Ex zal te zien zijn tijdens 

het Selecsys Meetingpoint evenement op �8 en �9 

november �01�. 

DMR
“Voor ons en Motorola is de inzet op een DMR 

ATEX-radio strategisch van belang. Dat ligt vooral 

aan de standaard. DMR is een open digitale ra-

diostandaard. Dit toestel onderschrijft de verdere 

trend naar digitalisering, ook binnen explosievei-

lige omgevingen. Niet alle portofoon-leveranciers 

produceren voor deze standaard, Motorola wel”, 

aldus Massier. 

Volgens een marktoverzicht van Analysys Mason 

waren er eind vorig jaar in totaal tussen de �� en 

�0 miljoen portofoons wereldwijd, een waarde van 

9 miljard dollar per jaar. Van de digitale portofoons 

(niet Tetra, P�5 of Tetrapol) is het merendeel (70 

procent) gebaseerd op DMR-techniek, meldt de 

DMR Association. Aanvankelijk groeide DMR snel 

in Noord- en Zuid-Amerika, maar allengs groeit de 

verkoop in de rest van de wereld.
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Selecsys levert nieuwste digitale 
ATEX-portofoons Motorola

www.HOFCON.nl
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Nieuwe Motorola portofoon met full display en keyboard
Koning & Hartman levert één van de nieuwste Motorola portofoons uit de MOTOTRBO serie, de 

DP�801. Deze portofoon combineert alle functionaliteiten uit de analoge portofoonwereld met de 

nieuwste digitale technieken waardoor spraak en data geïntegreerd kunnen worden.

Nieuw in deze serie zijn een full display keypad en 5 line kleuren display met geïntegreerde GPS en 

Bluetooth. De Motorola MOTOTRBO systemen kunnen analoog werken met bestaande systemen, en 

wanneer het nodig is volledig digitaal werken en netwerken bouwen met IP koppelingen, waardoor 

de service en productiviteit worden verhoogd.

De intelligente audio techniek past het radiovolume automatisch aan om achtergrondgeluid te 

compenseren in een omgeving met veel geluid, waardoor de gebruiker dit niet handmatig hoeft te 

doen. Deze portofoon functioneert in een temperatuurgebied van -�0°C tot %�060°C, weegt ca. �0� 

gram en de afmeting.

De DP�801 is geschikt voor vele communicatiedoeleinden zoals in een fabriek, ziekenhuis, conferen-

tiecentrum, hotel, casino, of voor vliegveld, beveiliging of evenement, de DP�801 communiceert 

daar waar nodig en integreert spraak en data in één systeem en voldoet aan de Digital Mobile Radio 

(DMR) standaard.

Wallenius is een RoRo terminal, gespecialiseerd in het zee-

vervoer van auto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en 

andere machines op wielen. Zij hebben vaste lijnen over de 

hele wereld. In Zeebrugge worden veel landbouwvoertuigen 

vervoerd naar onder andere Verenigde Staten, Zuid Afrika, 

Australië en Nieuw Zeeland. Uit een aantal van deze landen en 

Azië komen vooral personenwagens aan in België voor verdere 

distributie binnen Europa per vrachtwagen of trein.

Cuna levert bij Wallenius 65 Motorola TETRA portofoons voor 

de dagelijkse communicatie tijdens operaties, technische 

ondersteuning en beveiliging. Wallenius heeft voor Cuna 

gekozen, omdat zij Cuna al jaren als een betrouwbare, service 

gerichte leverancier ervaren. Door de professionele advies en 

ondersteuning tijdens het beslissingsproces wordt de relatie 

de komende jaren voortgezet.

Wallenius zet TETRA portofoons van Cuna in

Brandweer 
Haaglanden krijgt 
nieuwe C2000 
apparatuur
De Veiligheidsregio Haaglanden heeft 

nieuwe C�000 portofoons en mobilofoons 

aangeschaft. Via deze apparatuur commu-

niceren hulpverleners met elkaar tijdens 

een incident. De operationele dienst van 

Brandweer Haaglanden zal gebruik gaan 

maken van twee type portofoons.   

 

De vernieuwde technologie van deze ap-

paratuur zorgt voor een beter bereik. 

Door het gebruik van een zogenoemde 

‘repeater’ worden de technische mogelijk-

heden van het C�000-netwerk nog beter 

benut. En daarmee de veiligheid van de 

hulpverleners. De portofoons zijn volledig 

waterdicht. Ook Geneeskundige Hulpver-

lenings Organisatie Haaglanden krijgt 

in �01� nieuwe apparatuur. Voor de 

eenduidigheid met de apparatuur op de 

ambulances is hier voor de Motorola 850s 

gekozen. De nieuwe portofoons en mobi-

lofoons worden voor de zomer van �01� in 

gebruik genomen. De oude apparatuur is 

volledig afgeschreven. 
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Flash Services 

feliciteerde haar 

relatie Grolsch 

Bierbrouwerijen 

als winnaar van 

de speciale web-

site-actie. De actie 

was onderdeel 

van de recente 

lancering van de 

nieuwe website van Flash.

Flash Services Nederland is een fullservice organisaties voor mobiele 

communicatie oplossingen. De nieuwe website van Flash Services 

biedt een compleet aanbod van portofoons & netwerken, een helder 

overzicht in het portfolio én een verbeterde zoekfunctie. Daarnaast 

vormen case studies onderdeel van de site, evenals een overzicht van 

promotie-acties, nieuwsberichten en prijsinformatie. Via de online 

kennisbank kunnen bezoekers gratis brochures en handleidingen 

downloaden. “Niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande 

relaties zoals wij biedt de site toegevoegde waarde op het vlak van 

radiocommunicatie”, aldus Hans Olijslager van Grolsch Bierbrouwe-

rijen.

Altijd en overal verbinding

RAM mobile data | t 030 2 390 390 | e info@ram.nl | www.ram.nl

RAM mobile data biedt de OOV sector 
veilige vaste en mobiele verbindingen
Betrouwbare en veilige verbindingen zijn in de 
sector openbare orde en veiligheid natuurlijk 
van levensbelang. Niet alleen voor mogelijke 
 slacht offers, maar ook voor het personeel. 

Daarom heeft RAM geïnvesteerd in systemen 
met veilige vaste en mobiele verbindingen. 
Zodat u zeker weet dat u in geval van nood 
altijd contact krijgt met de persoon die u wilt 
spreken of de gegevens die u nodig heeft.

A D V E R T E N T I E

Grolsch bierbrouwerijen winnaar 
website-actie Flash Services
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Laat de trein doordenderen
Elk jaar verdubbelt de hoeveelheid mobiele data communicatie. Intussen gaat er meer 

data- dan spraakverkeer door de publieke netwerken. Deze groei blijft voorlopig nog wel 

en leidt één-op-één tot een enorme capaciteitsvraag.

De netwerk operators halen alles uit de kast om de gevraagde boost waar te maken. 

Extra frequenties, meer en kleinere cellen, meer vermogen, WLAN offloading en niet te 

vergeten nieuwe radio technieken, lees LTE. Want LTE in plaats van GSM levert zeker een 

verviervoudiging in capaciteit.

Deze groei is één van de drijfveren achter de huidige veiling van de 900 MHz frequenties.  

Deze oude ‘GSM-banden’, krijgen nu de technologie neutrale bestemming ‘publieke mo-

biele communicatie’. Binnenkort komt er daarom LTE naast GSM in deze banden.

De naastliggende frequentiebanden zijn toegewezen aan ProRail voor GSM-R. De veilig-

heid op het spoor is direct gekoppeld aan de betrouwbaarheid van dit systeem. Niet 

alleen voor spraak, maar ook het nieuwe ERTMS beveiligingssysteem werkt op basis van 

GSM-R. 

Zonder GSM-R staan de treinen stil. En hier ontstaat een groeiende uitdaging. Voor GSM-R 

telt de dekking, niet de capaciteit, waardoor masten ver uit elkaar staan. De groei van de 

publieke communicatie in de band ernaast is juist gericht op capaciteit. Met een steeds 

verder verdichtend net groeit ook de kans op verstoring van GSM-R door de publieke net-

ten.

De klassieke reflex is het aanscherpen van  de regels voor de publieke netten, waardoor 

partijen tegenover elkaar komen te staan. Hoewel dit wellicht een deel van de oplossing 

is, ontstaat er een veel betere oplossing aan de horizon.

Het Europese debat rond mobiele data communicatie voor ‘publieke veiligheid’ heeft in-

tussen het spoor gekozen van LTE. Er zijn nog een flink aantal openstaande vragen, maar 

de trein rijdt, de richting is duidelijk. En daar hoort bij dat je het samen moet oplossen. 

Samen betekent in elk geval dat naast de zwaailichtensector ook andere publieke taken, 

zoals Rijkswaterstaat, maar zeker ook de spoorwegen. Maar samen kan ook betekenen, 

samen met de commerciële netwerk operators.

Je vangt meerdere vliegen in één klap. Veel genoemde voordelen zijn en het beschikken 

over de benodigde kennis en kunde. Mogelijk een groter voordeel is de potentiele toe-

gang tot meer capaciteit in geval van crises. En ‘last but not least’ het risico op onder-

linge interferentie is vrijwel uitgesloten. Als beide netten vrijwel één net zijn hoef je niet 

bang te zijn dat je eigen zwakke signaal verstoord wordt door dat sterke signaal van een 

ander.

Stap dus met z’n allen in dezelfde rijdende trein van LTE voor publieke veiligheid en dan 

zorgen we er samen voor dat ook de echte trein veilig door kan denderen.

Frank Brouwer  is Radio Expert bij tABEëL (www.tabeel.nl).
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