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Test

Hoe werkt een test? Ik ben geen expert, maar heb ooit een eigen 

test, inclusief testpanel, opgezet. Het ging om een biertest: 

lukt het om uit zes verschillende soorten pils het juiste merk te 

herkennen. Het testpanel bestond uit studievriend Dinant en ik. 

De jury was mijn toenmalige, niet-drinkende vriendin. 

De test ging als volgt: vriendin plakt de nummers 1 tot en met 

6 op 12 glazen (twee setjes van zes) en achter een kartonnen 

‘muurtje’ – slim gebouwd van het verpakkingsmateriaal dat rond 

het bier zat – schonk ze vanuit eveneens van 1 tot en met 6 ge-

nummerde flesjes het bier in de corresponderende glazen. Vriend 

Dinant en ik dronken het bier en schreven op een papiertje welk 

bier we dachten dat er in de glazen zat. Ik geloof dat we allebei 

ook nog een grote karaf water hadden om de smaak te neutrali-

seren.

Ik geef het toe (en toentertijd had ik dat vermoeden ook al): onze 

biertest was niet zo heel professioneel opgezet. Dat gevoel heb 

ik ook bij de portofoontest die M&I/Partners voor Brandweer 

Nederland heeft opgezet en uitgevoerd. Ik mag hopen dat ze iets 

professioneler te werk zijn gegaan dan ik in mijn drankzucht. 

Maar er hangt wel een beetje een geur van knulligheid om het 

onderzoek heen. Voorbeeld? In de conceptversie (zie de vorige 

Verbinding) hadden Motorola-toestellen volgens de onderzoekers 

een aan/uit-knop. In de definitieve versie niet meer. Nog een 

voorbeeld: de geluidskwaliteit van Sepura en Cassidian is bin-

nenshuis beter dan in open veld. Ik ben nog steeds in fel debat 

met een techneut of dit theoretisch überhaupt wel kan.

Knulligheid bij een test mag best als het over zes verschillende 

soorten bier voor studenten gaat. Maar bij een adviserend 

rapport over de aanschaf van portofonie moet zorgvuldigheid 

betracht worden. Het gaat hier om de kwaliteit van de spullen 

waar de spuitgasten mee werken. Dan kan je niet marchanderen. 

Dan moet je een kloppende methodiek hebben. Wat mij betreft 

is dit onderzoek een gemiste kans voor Brandweer Nederland. 

Jammer, want Brandweer Nederland is over het algemeen juist 

een voorbeeld voor andere veiligheidsdiensten.

Overigens, het resultaat van de biertest met vriend Dinant was 

bedroevend. We hadden allebei slechts 1 biertje goed geraden. 

Dat was dusdanig vies dat het wel Oranjeboom moest zijn. Vriend 

Dinant en ik zien elkaar desondanks zo nu en dan nog steeds. Hij 

drinkt nog graag een biertje. Zijn pasgeboren zoon Jonah zullen 

we vakkundig weghouden van alles wat naar Oranjeboom ruikt 

(Skol, Jaeger, Huifkar en Schutters). De vriendin die jureerde is 

ondertussen al zeventien jaar mijn vrouw. Testen heb ik opgege-

ven. Drinken overigens niet.

Henk van Beek

Uitgever
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Frequenties

Flexibiliteit toverwoord
bij frequenties 

• Analoge en digitale radio-infrastructuren (TETRA, DMR,…)
• Indoor dekking in Special Coverage Locations (C2000, GSM/UMTS, Private GSM, WiFi,..) 
• Portofonie, marifonie, paging, meldkamersystemen  
• Mobiele Data Terminals (MDT’s) 
• Fysische beveiliging: Personen Zoek Installatie (PZI), camerabeveiliging, toegangscontrole,… 
• Virtualisatie, Security, informatiebeveiliging,… 
• Optimalistatie, Migratie, Hosting,… 

en nog veel meer!
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ISS Security Services kiest 
professionele portofoons van 
Cuna
ISS Security Services is de beveiligingstak 

van ISS. Voor snelle, veilige en betrouwbare 

communicatie gebruiken zij de professionele 

portofoons van Cuna. Met professionele 

portofoons ben je verzekerd van goed zend-

bereik en geen last van medegebruikers.

Voor korte termijn projecten maken zij 

gebruik van de huurvloot van Cuna, die 

bestaat uit 7�00 toestellen. Bij nieuwe 

opdrachten voor objectbeveiliging wordt 

Cuna ingeschakeld voor advies op maat bij 

het realiseren van de geschikte radio oplos-

sing. De landelijke service van Cuna wordt 

verleend voor de vestigingen in Nederland 

en België. 

Op een grote aanbesteding van de Nederlandse Spoorwegen hebben vijf partijen zich inge-

schreven. KPN, Abiom, AEG International, Koning & Hartman en Flash Services dingen mee 

naar de levering van ongeveer 10.000 portofoons.

De tender was eerder al veelbesproken. In 2011 is de gunningsprocedure afgebroken, ondanks 

dat een combinatie van KPN en het Belgische Entropia de tender had gewonnen. Doordat de 

NS-tender uiteindelijk niet goed was uitgebracht, kon de combinatie KPN/Entropia niet aan de 

slag. 

De huidige tender bestaat uit een raamovereenkomst voor vijf jaar, mogelijk uit te breiden 

tot tien jaar. Er zijn drie percelen. Perceel 1 is een analoge oplossing voor de aanschaf van 

ongeveer 10.�00 analoge boordportofoons plus accessoires. Perceel 2 betreft een digitale oplos-

sing voor de aanschaf van ongeveer van ongeveer 2.800 digitale walportofoons plus acces-

soires en het gebruik van een digitaal netwerk ten behoeve van de walportofoons. De dekking 

hiervan zal zich minimaal moeten uitstrekken tot circa �0 locaties van NS verspreid door heel 

Nederland. Perceel 3 is een combinatie van perceel 1 en 2. Het is mogelijk om uitsluitend voor 

Perceel 1 of Perceel 2 aan te melden. 

Koning & Hartman BV zal als outsourcing partner van KPN voor de installatie en onderhoud werkzaam-

heden van telefonie- en datasystemen zorgen. Onlangs is er officieel overeenstemming gekomen tussen 

beide partijen. Per 1 januari 2013 komen ruim 200 medewerkers van KPN in dienst bij technologiebedrijf 

Koning & Hartman, waar zij hun werkzaamheden voor de klant zoals voorheen zullen continueren. 

Koning & Hartman groeit uit tot een belangrijke dienstverlener op het gebied van service- en installatie 

in de Telecomsector in Nederland. 

Koning & Hartman zal voortaan in opdracht van KPN de service- en installatiewerkzaamheden op het 

gebied van bedrijfscommunicatie oplossingen uitvoeren op de klantlocatie. Klanten blijven klant van 

KPN, kunnen met vragen en opdrachten terecht bij KPN en zullen verder weinig merken van de transitie. 

De uitvoering, planning, onderhoud en de benodigde expertise worden de verantwoordelijkheid van 

Koning & Hartman. 

 “Ondanks de economische malaise, realiseert Koning & Hartman al een aantal jaren op rij een mooie 

omzetgroei. Wij hebben de ambitie om deze groei door te zetten en de belangrijkste partij te worden in 

Nederland op het gebied van Managed Services en Telecom diensten zoals installatie, beheer en onder-

houd aan ICT en Telecom infrastructuren en de bijbehorende systemen. De kennis en expertise hadden 

we al, maar deze overeenkomst met KPN biedt ons de kans om nog sneller te groeien en onze ambities 

waar te maken, “ zegt Oswald Coene (Algemeen Directeur Koning & Hartman). “Wij pakken deze kans 

met beide handen aan en zorgen namens KPN voor de continuering van een effectieve en soepele 

dienstverlening van hoge kwaliteit.” Koning & Hartman groeit volgend jaar uit tot een onderneming met 

een omzet van tenminste 12� miljoen euro (+1�%) met circa 800 medewerkers.

Koning & Hartman neemt service
activiteiten voor bedrijfscommunicatie
over van KPN nederland

Vijf inschrijvers op
NS tender
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Begin januari werd de bestaande raamovereenkomst voor radio’s* met � maanden verlengd. 

Men kunt dus nog tot 7 juli 2013 gebruik maken van de raamovereenkomst voor de aankoop 

van radio’s. Aanleiding is een juridische onduidelijkheid tussen de diverse politiekorpsen in 

Belgie. Tegen het tweede semester van 2013 is het de bedoeling dat ASTRID een overheidsop-

dracht voor een heel nieuwe raamovereenkomst uitschrijft.

Het gaat als volgt: ASTRID doet zelf regelmatig een offerteaanvraag bij de verschillende 

leveranciers van gevalideerde eindapparatuur. De mensen van Astrid vergelijken vervolgens de 

offertes, op het gebied van prijs, technologie, service en accessoires. Die doorgedreven evalu-

atie neemt verschillende weken in beslag. Met de leveranciers van de toestellen die als beste 

naar voren komen, sluit ASTRID vervolgens een raamovereenkomst voor een beperkte periode. 

Als een gebruiker een toestel (en de bijbehorende diensten zoals installatie en onderhoud) uit 

de raamovereenkomst wilt aankopen, bezorgt die gebruiker eenvoudigweg een bestelbon aan 

de leverancier. Op die manier voldoet een gebruiker aan de regels die gelden voor overheidsop-

drachten, zonder een lange procedure te moeten doorlopen.
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De website www.verbin-
dingsschema.nl heeft een 
grondige update gehad. 
De website is een informatiesite voor 

meldkamer,- en verbindings perso-

neel van GHOR, brandweer, Politie 

en KMAR. Ook medewerkers van de 

veiligheidregios, gemeenten, OOV of 

geintresseerden die gebruik maken 

van C2000 of een analoog communi-

catie netwerk worden bediend. Men 

hier kennis delen of gebruik maken 

van de diverse experts die actief zijn 

op deze website.

P&O Ferries is dé marktleider op het gebied van Ferrydiensten van en naar Groot-Brittannië. Ter 

vervanging van de analoge walkie-talkies stapte P&O Zeebrugge over op een TETRA systeem 

met bijbehorende portofoons. Dankzij de centrale locatie en de goede bereikbaarheid is Zee-

brugge voor P&O Ferries een belangrijke haven, en daarmee één van de grootste spelers van 

Europa.

Voor het laden en lossen van de schepen is een goede communicatie tussen de tugmaster 

chauffeurs en de wal van groot belang, om de veiligheid van de medewerkers te kunnen ga-

randeren. Flash Services leverde een DAMM TETRA systeem bestaande uit �2 Motorola MTP8�0 

portofoons, � Motorola MTM800 basisposten en 3� Motorola MTM800 mobilofoons. Met de 

nieuwe TETRA-oplossing zijn de medewerkers van P&O 2� uur per dag verzekerd van betrouw-

bare communicatie. 

P&O Ferries stapt over op
TETRA van Flash Services

Huidige raamovereenkomst Astrid voor
radio’s 6 maanden verlengd

DAB blijft voorlopig uit in Mierlo
De luisteraars in de regio Eindhoven moeten het voorlopig blijven stellen zonder DAB. Dit schrijft de NPO in een brief aan DABtuners.nl. Naar 

verwachting is er vanaf september 201� weer digitaal ontvangst in de regio Eindhoven.

Dit komt doordat het oude DAB-netwerk momenteel wordt afgebouwd. Nu wordt er een nieuw netwerk uitgerold dat geschikt is voor DAB+. 

De NPO laat weten: “De eerste fase van het nieuwe DAB-netwerk zoals dat nu operationeel is, bestrijkt het gebied tussen Rotterdam – Loon 

op Zand – Arnhem – Alkmaar. In onze keuze voor uitzendlocaties hebben we ons laten leiden door enerzijds de wens iets te kunnen doen voor 

de inwoners van het gebied waar de ontvangst van de FM-zenders al sinds 2003 moeilijk is en anderzijds een beperkt budget.” De uitrol van 

nieuwe DAB-zenders gaat minder snel door de bezuinigingen op de publieke omroep.

Foto: Pius Lee - shutterstock.com
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voor de brandweer kritisch bekeken. Het 

onderzoek betrof drie delen: testen op ge-

luidsskwaliteit, look & feel en een controle op 

de technische kwaliteiten. De geluidstesten 

hadden plaats bij een ziekenhuis in Oss en op 

een open veld. In september 2012 komt een 

conceptrapport uit. 

Koopadvies
Dan is het leed eigenlijk al geschied. Dit 

conceptrapport gaat namelijk een eigen leven 

leiden. Het conceptrapport, wat verre van af 

was, is door de Raad van Brandweer Comman-

danten (RBC) in september behandeld. De 

RBC zat in een impasse: de LARA2 zou aflopen 

en de leden van Brandweer Nederland zoch-

ten informatie. Daarom besloot de RBC om 

het rapport toch naar de leden te sturen. De 

gedachte was: geen informatie is slechter dan 

halve informatie. Een inschattingsfout.

Ondanks de mededeling van de RBC dat het 

conceptrapport niet bedoeld is als koopad-

vies, is dat wel door velen zo geïnterpreteerd. 

Logisch, aangezien in het conceptrapport een 

checklist staat van de diverse toestellen met 

duidelijk te zien welke leveranciers aan de 

meeste voorwaarden voldoen. Uit het concep-

trapport lijkt een toestel van Motorola (uit 

de 4000-serie) de beste te zijn met een score 

van 14 uit 14. De Hytera PD705G U zou op het 

oog de slechtste zijn (10 uit 14). Voor iemand 

die advies krijgt van ‘zijn’ vakvereniging een 

duidelijk koopadvies.

Hemd
De reacties vanuit het veld zijn overweldi-

gend. Natuurlijk zijn er positieve geluiden. 

Een verkoopleider van Motorola vertrouwt 

toe dat hij het rapport wel boven zijn bed zou 

willen ophangen. Concurrenten zijn verbaasd. 

Bij Sepura is de verbazing groot. Een woord-

voerder van het bedrijf: “Ondanks het feit dat 

wij ze op de fouten in de conceptrapportage 

hebben gewezen, publiceert men bij herha-

ling dat functies niet voorhanden zouden zijn. 

Deze worden inmiddels al naar tevredenheid 

in het veld toegepast. In het eindrapport 

is er plotseling verschil in functies tussen 

twee toestellen uit notabene dezelfde serie, 

verklaar dat maar eens”. Slechts 11 uit 14 

punten? Cassidian houdt zich op de vlakte 

(13 uit 14). De sales director van Hytera geeft 

vooral aan dat wellicht op deze punten niet 

zo goed gescoord is, maar dat Hytera wel 

goed uit de look&feel-test is gekomen. Count 

your blessings...

De korpsen zijn ook verbaasd. Ten eerste 

omdat veel resultaten niet overeenkomen 

met de ervaringen die zij hebben met de 

diverse toestellen. Zo is er een korps in het 

noordoosten van Nederland dat aangeeft dat 

apparatuur van Sepura volgens het rapport 

geen einde bereik signalering heeft, terwijl 

zij zelf met behulp van een repeater tot 

volle tevredenheid werken, met einde bereik 

signalering. 

Een aantal korpsen voelt zich in de hemd 

staan. Zo is er een korps in het westen van 

Nederland dat net nieuwe portofoons heeft 

aangeschaft die niet van het merk zijn dat 

als ‘beste’ uit de test zijn gekomen. “We 

vroegen ons natuurlijk meteen af of we niet 

de verkeerde toestellen hebben gekocht. We 

hebben dat gevoel niet, we zijn heel tevreden 

met onze huidige keuze”, aldus een korpschef 

die anoniem wens te blijven. De conclusie 

van een aantal korpsen met wie gesproken 

is: Brandweer Nederland wilde duidelijkheid 

creëren. Ze kreeg het tegenovergestelde.

Verschillen
Was het onderzoek echt zo slecht? Ja en nee. 

Het lijkt er op dat er een bepaalde mate van 

amateurisme is geweest. Neem de testen in 

een ziekenhuis en open veld. Hoe ging dat in 

zijn werk? Volgens een medewerker van Mo-

torola zag de test er knullig uit. “De testers 

deden het als volgt: contact via de portofoon, 

stapje achteruit, weer contact met portofoon, 

stapje achteruit en ga zo verder. Een van de 

testers kon niet verder vanwege een hek van 

gaas. Dat was ook meteen het eindpunt voor 

zijn metingen.” Los van de vraag of het han-

dig en verstandig is om leveranciers van een 

te testen product aanwezig te laten zijn bij de 

test, lijkt het geheel procedureel wat simpel. 

En dat maakt de reproduceerbaarheid van de 

test moeilijk. Want zijn er identieke omstan-

digheden te vinden om dezelfde test nog eens 

te doen? Is het mogelijk dat dezelfde test 

volgende maand andere resultaten oplevert? 

Ja hoor. De testpersoon hoeft maar een graad 

anders te lopen dan tijdens de eerste test.

Misschien dat daarom vreemde resultaten 

uit de test kwamen. Zo is de geluidskwaliteit 

van toestellen van Sepura en Cassidian bin-

nenshuis beter dan in open veld. De vraag is 

of dit natuurkundig mogelijk is. In het geval 

van deze test lijkt het sterk. Immers, volgens 

de onderzoekers bestond de binnentest uit 

een “zeer zware terreinomstandigheden”. Dat 

a
c
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Raad van Brandweer commandanten te vroeg met uitbrengen

Ophef over portofoonrapport
leveranciers en gebruikers in de brandweerwereld zijn in verwarring over . 

aanleiding is onduidelijkheid over het portofoonrapport van M&I/partners 

in opdracht van Brandweer Nederland. uit een reconstructie blijkt dat Brand-

weer Nederland een conceptrapport toch heeft gedistribueerd. Daarnaast 

valt de kwaliteit van het rapport in twijfel te trekken. “We vroegen ons af of 

we niet de verkeerde toestellen hebben gekocht”

Brandweer Nederland 
wilde duidelijkheid 
creëren. Ze kreeg het 
tegenovergestelde.

Het was een nobel streven van de rechtsvoor-

ganger van Brandweer Nederland, de NVBR in 

het voorjaar van 2012: een test van porto-

foons voor objectcommunicatie. In haar rol 

als vakvereniging moet Brandweer Nederland 

haar leden informeren en die taak neemt ze 

serieus. De opdracht om 26 portofoons te on-

derzoeken is uitgevoerd door M&I/Partners, 

een adviseur voor management en informatie 

uit Amersfoort. 

In de maanden juli tot en met september zijn 

de 26 portofoons voor objectcommunicatie 

De nieuwe ‘ranglijst’ volgens de test. Er zijn bij digitaal-DMO

(dit is de keuze van de Brandweer Nederland) geen grote verschillen meer.
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klopt ook, het gaat namelijk om de kelder van 

het Bernhoven ziekenhuis in Oss. Dat daar de 

geluidskwaliteit beter zou zijn dan op open 

veld is zeer onwaarschijnlijk. Een medewerker 

van het onderzoeksbureau M&I/Partners hier-

over: “Dit is tot stand gekomen door te testen 

of er berichten zijn gemist. Het protocol gaf 

aan dat een zender een tekst naar de porto-

foons moest sturen. Het aantal berichten dat 

is gemist, bepaalt het cijfer. Kennelijk is er 

door Sepura en Cassidian een aantal berich-

ten gemist. In ieder geval op open veld meer 

dan binnenshuis.”

Is dat verbeterd in de eindversie? Nee. Er 

zijn wel verschillen in meetresultaten bij het 

conceptrapport en het definitieve rapport. 

Waardoor die verschillen komen, kunnen de 

mensen van M&I/Partners niet aangeven. 

Basale zaken worden niet goed geïnterpre-

teerd. Zo wordt op de simpele vraag “Heeft 

het toestel een aan/uittoets” bij de toestellen 

van Motorola in het conceptrapport positief 

geantwoord, terwijl in het eindrapport die 

vraag negatief wordt beantwoord. Het kan 

geen interpretatiefout zijn, aangezien vooraf 

juist de vragen zouden moeten worden ge-

toetst op interpretatie.

Koe
En hoe nu verder? Brandweer Nederland 

hult zich in stilzwijgen (zie kader). Dat 

terwijl er nog flink wat vragen open staan. 

Waarom heeft de RBC een onvolledig rapport 

rondgestuurd? Is er gecommuniceerd naar 

de korpsen dat er fouten in het conceptrap-

port konden zitten? Zijn er aankopen van 

portofoons geweest, gebaseerd op het eerste, 

incomplete, rapport? Officieel wil Brandweer 

Nederland niets kwijt. Een medewerker van 

Brandweer Nederland die anoniem wenst te 

blijven, geeft wel aan dat over het algemeen 

men tevreden is met het rapport. “Het is 

vervelend dat zaken gelopen zijn zoals ze 

zijn gelopen. Het was achteraf misschien 

niet verstandig om het conceptrapport te 

verspreiden. Maar achteraf kijk je een koe in 

de kont.”  

Reactie Brandweer Nederland
M&I/Partners wilde niet direct reageren, aangezien alleen de opdrachtgever kan reageren. Die opdrachtgever, Brandweer Nederland, 

reageerde per mail op vragen van Verbinding: “Brandweer Nederland heeft portofoontesten gedaan en een rapport opgeleverd waarin de re-

sultaten van de testen beschreven zijn. Dit rapport is na besluitvorming in de Raad van Brandweer Commandanten (RBC) tijdens de vergade-

ring van 1� januari j.l. gepubliceerd op de website van Brandweer Nederland. Het rapport waarop Verbinding het artikel in haar uitgave van 

december 2012 heeft gebaseerd heeft Verbinding niet van Brandweer Nederland ontvangen. Verbinding wist dat het een conceptrapport was 

en heeft daarmee zelf de inschatting gemaakt en het risico genomen om het te gebruiken als basis voor de publicatie.”

w w w. a m c o m . n l

Luzernestraat 24
2153 GN Nieuw Vennep
tel. 0252-629 370
fax. 0252-629 371
info@amcom.nl

IC-F3262DS/T (VHF)
IC-F4262DS/T (UHF)

Digitaal/analoog/mixed mode;

Water- en stofdicht (IP67);

Ingebouwde GPS;

NXDN & dPMR versie beschikbaar;

SDM (Short Data Message);

Man Down.

De gedachte was: geen 
informatie is slechter dan 
halve informatie. Een 
inschattingsfout

FIELDCONNECT.NL
MOBIELE COMMUNICATIE OPLOSSINGEN

Distributor

Dealer worden?

§ Compacte modellen IP55
§ Standaard modellen IP68 (1u op 5m)
§ Entry / Entry LCD / Half of Full Keypad
§ Analoog / Trunking / Digitaal
§ VHF 30-50 / 66-88 / 136-174 MHz
§ UHF 400-470 / 450-520 MHz
§ Licentie vrij PMR446
§ I.S. ATEX IIA / IIC, IECEx
§ GMDSS Wheelmark
§ ATIS-signalering
§ Man-Down optie
§ MIL-STD 810C/D/E/F

Waarom Entel portofoons
en handmarifoons?
Hoogwaardige kwaliteit voor een
betaalbare prijs.

Bel 0181- 33 64 32 of email naar
info@fieldconnect.nl

Mogelijke uitvoeringen:
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apparatuur aan boord had om warmtemetin-

gen te kunnen verrichten, constateerde men 

dat het stalen deel van de mast zeer hoge 

temperaturen aannam. Dit was een reden 

om direct het bouwwerk en de omliggende 

driehonderd meter te ontruimen.

Om half vier kwam er plotseling beweging 

in de mast. In het midden van het stalen 

deel ontstond een knik en het bovenste deel 

brak af. Het viel rechtstandig naar beneden, 

waarbij het onderste stalen deel uit balans 

werd gebracht. Het betonnen deel bleef 

staan, wel met ernstige beschadigingen aan 

de bovenkant door het vallen en gedeeltelijk 

neerkomen van de bovenkant van het bo-

venste stalen deel. De tuikabels waarmee de 

stalen mast vaststond verloren hun functie, 

waardoor het resterende stalen deel, dat 

bewegelijk op een kogelgewricht gemonteerd 

was, een ogenblik later als één geheel naar 

de zijkant omviel. Hierbij waren voor het 

eerst aan de bovenkant van dit stuk duidelijke 

vlammen te zien die behoorlijk groot werden. 

Delen van mast veroorzaakten door de hoge 

valsnelheid in het weiland kraters van enkele 

meters diep.

Constructie
Over de uiteindelijke oorzaak van het instor-

ten is men nog niet uit. Opvallend is namelijk 

dat diezelfde dag de Gebrandytoren in Lopik 

ook te maken had met een brand. Toeval lijkt 

uitgesloten, maar wat precies de correlatie 

was, is nog onduidelijk. Dit heeft mede te 

maken met de complexe eigendomsverhou-

dingen en verantwoordelijkheden van de 

gebruikers van zendmasten vandaag de dag.

De 82 meter hoge betonnen constructie is 

van Alticom, dat zich alleen bezighoudt met 

de verhuur van de betonnen constructie. De 

daarop staande mast is van NOVEC. NOVEC 

is een aanbieder van antenne-opstelpunten. 

Het terrein waarop de mast staat, is van KPN, 

behalve de grond onder de voet van de mast 

en 3 meter daaromheen. Deze grond is weer 

van Alticom. Tegenwoordig, met de komst 

van mobiele communicatie, zijn naast de 

televisie- en radiozenders ook allerlei mobiele 

operators gebruiker. Ten slotte wordt in de 

betonnen constructie een ruimte voor een 

datacenter verhuurd. Ter vergelijking: vroeger 

was het gehele eigendom van KPN en was 

naast KPN alleen de Nozema gebruiker.

Helikopter
Door de complexiteit van de gebeurtenis en 

de verhoudingen, duurde het nog relatief 

lang voordat VolkerWessels Telecom (VWT) 

de opdracht kreeg om de klus te klaren: een 

vernieuwde toren bouwen. Een klus als het 

herbouwen van Smilde is geen sinecure. “Het 

gaat om een kunstwerk van 303 meter hoog, 

waarin in totaal 250.000 kilogram staal is 

verwerkt. De nieuwe mast is in tegenstel-

ling tot de oude mast een drie-zijdige open 

vakwerkmast. Dit is onder andere gedaan met 

het oog op brandveiligheid. De voetmaat is 

2,2 meter en er zijn secties van 4 meter, ther-

misch verzinkt en gecoat. Op de mast zijn drie 

open bordessen en twee dichte cabines”, zegt 

Peter Veldt, projectmanager van VolkerWes-

sels Telecom enthousiast. Om het rijtje grote 

getallen vol te maken: voor een gebouw als 

dit is er ruim 6 kilometer antennekabel nodig 

en komen er in totaal ruim 120 antennes. De 

tuidraden hadden diverse doorsnedes: 50, 45 

of 40 millimeter. Een tuidraad of tuikabel is 

een kabel die gebruikt wordt om stabiliteit 

aan hoge, smalle constructies te geven. 

Eén eind van de kabel is bevestigd aan de 

constructie, het andere eind wordt verankerd 

aan de grond op een bepaalde afstand van 

de basis van de constructie. De voorspan-

ning, gebruikt om de tuien relatief ‘strak’ te 

hangen, bedraagt gemiddeld 22 ton. Om de 

gehele bouw mogelijk te maken zijn er 200 

vrachtwagens met materiaal nodig en tachtig 

betonwagens.

Maar niet de grootsheid van een project 

als dit is de ‘bottleneck’. “De tijd was onze 

grootste uitdaging”, vertelt Veldt. Eind zomer 

2012 moesten de antennesystemen operatio-

neel zijn. Zowel de gebruikers als de politiek 

wilde dat graag. Immers, grote delen van het 

land hadden een aanzienlijk slechter radio-

ontvangst en de calamiteitenzender was niet 

optimaal dekkend. Het schema dat Volker-

Wessels Telecom had opgesteld ging uit van 

zeven maanden ‘ruwbouw’ gevolgd door drie 

maanden afbouw, het geheel beginnend in 

Wederopbouw zendinstallatie Hoogersmilde gereed

250.000 kilogram staal in
303 meter toren
De oorzaak van de brand bij de zendinstallatie Hoogersmilde is nog onbekend. De herbouw 

van de machtige toren is wel klaar. VolkerWessels Telecom legde eind 2012 de laatste hand 

aan de mast. “Je neemt niet rustig de tijd om stil te staan bij de grootsheid van het project”

Het was een normale 15e juli in 2011 in 

Smilde. Met iets meer dan 20 graden Celsius 

misschien een klein beetje te koud voor de 

tijd van het jaar, maar het was nou eenmaal 

een kwakkelzomer. De dagen ervoor had het 

flink geregend. De wind viel mee: 4 Bft. De 

vrijdagmiddagrust rond Zendstation Hoo-

gersmilde zou ruw verstoord worden. Rond 

tien voor twee in de middag brak op ongeveer 

180 meter hoogte brand uit in de stalen mast. 

Op dat moment waren er werkzaamheden 

aan de zendinstallatie. Eerst was er witte rook 

die steeds donkerder en zelfs zwart werd. De 

verf aan de buitenkant bladderde af.

Met een helikopter van de politie, die speciale 
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“Als liefhebber zou je 
wel eens een compleet 
nieuw antennesysteem 
willen zien”
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maart 2012. Toen richtte men de bouwplaats 

in met rijplaten en hekwerken, waarna de 

tuiblokken werden aangepast. Het werk aan 

de torenkop werd voorbereid. In april kwam 

de eerste voorraad staal en de tuidraden. De 

voormontage en het uitleggen van de tuidra-

den vond toen plaats.

Veldt: “Bij de ruwbouw kwam het tijdsele-

ment al in beeld. Oorspronkelijk zouden we 

handmatig gaan bouwen met hijslieren. Als 

alternatief hadden we gekozen voor een 

meegroeiende bouwkraan. Maar handma-

tig werken met lieren kostte te veel tijd en 

meegroeien met een bouwkraan bleek te 

duur. Daarom hebben we gekozen voor een 

meer spectaculair alternatief: bouwen met 

een helikopter. Dat is sneller en veiliger, maar 

wel kostbaar.”

Via HeliSwiss kwamen twee piloten, een 

mastmedewerker en een grondmedewerker 

bij het project. Zij zijn door het bouwteam 

van VolkerWessels Telecom volledig meege-

nomen in het maken van het bouwwerk. “We 

hebben samen met het heli-team minutieus 

omschreven hoe en wat we gingen doen. 

Sinds het begin van de inzet van de helikop-

ters, 1 mei, hebben we ruim 80 vluchten 

gedaan, die gemiddeld vijf minuten duur-

den. Uiteindelijk betekende die minutieuze 

voorbereiding voor de helikoptervluchten 

juist dat het ongeveer evenveel geld kostteals 

de handmatige aanpak. We waren alleen wel 

sneller klaar. De voorbereiding was namelijk 

beter gepland en daardoor veel efficiënter. 

Het heeft ons vele uren minder gekost.”

Feeders
In juni, bijna een jaar na de brand, werden 

nieuwe antennes, verdelers en jumpers 

aangebracht. Ook hier kwam Veldt weer een 

uitdaging tegen: een nieuw type feeders. 

“De feeders die we gebruiken zijn enorm, 

met buitendiameters van 10 en 18 cm. Dat 

is op zich bekend werk voor ons, maar in 

vergelijking met andere projecten hiervoor 

moesten we een brandvrije variant gebruiken. 

De brandvrije versie was kwetsbaar, waardoor 

we met een veel grotere voorzichtigheid met 

hijssokken aan de slag moesten. Toen hebben 

we twee kabels kapot getrokken van de 18 

stuks. Het weer werd slechter en slechter en 

we waren ervan overtuigd dat we de deadline 

niet zouden gaan redden.”

Om de deadline toch te redden, zette Veldt 

zijn mensen ook buiten kantoortijden of met 

iets slechter weer in. “De constructie was 

geen enkel probleem, maar we voelden con-

stant de tijdsdruk. Slecht weer? Toch er heen, 

natuurlijk zonder dat de veiligheid in het ge-

ding komt. Je neemt niet rustig de tijd om stil 

te staan bij de grootsheid van het project.”

Geheel
Na metingen in juli en augustus was de toren 

op 14 september operationeel voor TV en FM. 

Tot en met december heeft de afbouw en 

de plaatsing van overige antennesystemen 

plaats gevonden. Veldt: “Ik kijk met plezier 

terug. Waarom het zo’n mooi project is? 

Het is groot. Maar het is ook een volledige 

plaatje. Niet alleen de mast met wat antenne-

systemen, maar ook het ontwerp, de levering 

en de bouw. Losse onderdelen heb ik al vaak 

gedaan, maar dit is een groter geheel. En dan 

de inzet van de helikopter maakt het extra 

speciaal. Ook voor de helikoptermensen, 

overigens. Die hadden zoiets ook nooit eerder 

meegemaakt.”

Achteraf zou Veldt het niet zo heel veel an-

ders aanpakken. “Ik zou anders omgaan met 

de tijd. We accepteren zelf een bepaalde tijds-

druk. Wat ik wel jammer vind, is dat er wat 

de antennes betreft weinig noviteiten zijn. 

Er is  hetzelfde verdelertype gebruikt, zelfde 

jumpers, zelfde tussenafstanden. Ik begrijp 

het, want het is geoptimaliseerd voor het 

dekkingsplaatje en de opdrachtgevers hebben 

verscheidene masten. De ene is een blauw-

druk voor de ander, al tientallen jaren worden 

dezelfde antennes toegepast. Het lijkt weinig 

innovatief. Ik snap dat het zo gaat, maar 

als liefhebber zou je wel eens een compleet 

nieuw antennesysteem willen zien.” 

“Een spectaculair alternatief: 
bouwen met een helikopter”

Lees alles over satellietcommunicatie op

www.satcomnieuws.nl

De portal voor satelliet communicatie
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De Don Berghuijs Award is voor Scheffers en 

de andere leden van het projectteam de kers 

op de taart en de bevestiging dat de orga-

nisatie van een adequate en professionele 

crisisbeheersing landelijk op de agenda staat. 

Welk probleem lost GROOTER op? Volgens 

Scheffers is het eenvoudig samen te vatten: 

“Gemeenten hebben van alle hulpverle-

nende instanties de meeste taken binnen de 

multidisciplinaire crisisbeheersing, maar in 

het dagelijks leven hebben medewerkers van 

gemeenten er het minst mee te maken. Veel 

tijd en financiële ruimte voor opleidingen en 

oefeningen is er vaak niet. Ook ontbreken uni-

forme functieprofielen en opleidingskaders, 

waardoor het ontwikkelen van opleidingen 

voor gemeenten altijd maatwerk is.”

Door een uniforme beschrijving van de 

sleutelfuncties en uitvoerende en ondersteu-

nende processen binnen de onderscheiden 

taakorganisaties is een solide basis gelegd. 

Daarnaast moesten er uniforme opleidingska-

ders met bijbehorende proevenvan bekwaam-

heid voor de sleutelfuncties en procesop-

leidingen komen. Ten slotte was het nodig 

om borging en beheer van de opgestelde 

producten op landelijk niveau te krijgen. Dit 

wordt gerealiseerd via het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV).

Uniformiteit
De projectleider benadrukt het belang van 

uniformiteit.“Ook landelijk is door het Veilig-

heidsberaad vastgelegd dat het wenselijk is 

om in de toekomst tot een meer uniforme, zo 

niet één uniform inrichtingsprincipe voor de 

uitvoeringsorganisatie van de Bevolkingszorg 

te komen. Denk aan grensoverschrijdend op-

treden, waarbij medewerkers ook op andere 

locaties eenduidig hun werk moeten kunnen 

doen. Gemeenten en veiligheidsregio’s 

moeten echter in staat worden gesteld om op 

hun eigen wijze en tempo toe te groeien naar 

de meest optimale situatie. Een en ander is 

mede afhankelijk van het risicoprofiel en de 

beschikbare financiële middelen. Het is ech-

ter sterk aan te bevelen dat alle gemeenten 

per veiligheidsregio hierover afspraken maken 

en een eenduidige en uniforme aanpak han-

teren. Gaandeweg het project kwamen we er 

achter dat honderd procent uniformiteit niet 

haalbaar, maar ook niet wenselijk is. Iedere 

regio heeft zijn eigen kenmerken en proble-

men. Onze producten bieden ruimte voor de 

‘couleur locale’, zonder in te boeten op de 

voordelen van uniformiteit.” 

Filosofie
Het vakbekwaam worden van gemeente-

functionarissen gaat in basis langs de trits 

opleiden, trainen en oefenen. Projecten 

GROOT en GROOTER gaan primair over het 

eerste onderdeel ‘opleiden’. “Wij zijn geen 

opleiders en willen dat ook niet zijn. Onze op-

leidingskaders kunnen gebruikt worden door 

opleidingsinstituten bij de ontwikkeling van 

hun trainingen. GROOTER wordt dus eigenlijk 

een soort keurmerk voor opleidingen voor de 

gemeentelijke kolom.Uitgangspunt is dat ken-

nis en vaardigheden zo pragmatisch mogelijk 

en functiegericht worden verkregen. 

Naast de basisopleidingen (doelgroepen: 

procesmedewerkers en leidinggevenden/sleu-

telfunctionarissen), heeft GROOT  zich destijds 

gericht op functiespecifieke opleidingspro-

ducten. Hiermee is een belangrijk fundament 

gelegd voor de ontwikkeling van functiona-

rissen op basis van de bij die functie beho-

rende competenties. Hierbij gaat het meer 

om gedragskenmerken die nodig zijn om de 

kerntaken uit te voeren dan om inhoudelijke 

kennis van de processen. Welke vaardigheden 

zijn dan eigenlijk nodig? Ook voor Scheffers 

was dat aanvankelijk onduidelijk. “Meest 

voor de hand liggend en ook erg belangrijk 

is bijvoorbeeld stressbestendigheid, maar 

wat betekent dat nu precies en onder welke 

omstandigheden en bij welke taken is dat 

dan belangrijk?.De capaciteiten <of compe-

tenties?> die nodig zijn in een crisis waren 

nergens beschreven, terwijl de bestuurlijke 

druk op de ontwikkeling tot een professionele 

organisatie steeds groter werd.”

Binnen het huidige project GROOTER is in het 

bijzonder de focus gelegd op procesgerichte 

opleidingsproducten van de bevolkings-

zorgprocessen. Hierbij gaat het meer om de 

kennis van de processen. Hoe verloopt nu het 

proces van het inrichten van een opvanglo-

catie of het registreren van slachtoffers? En 

welke producten en diensten worden er in 

deze processen geleverd. Gebleken is dat 

hieraan binnen de gemeenten en veiligheids-

regio’s veel behoefte bestaat.

[Ideeën
Hoe groot moet GROOTER worden? “We heb-

ben ons afgevraagd of onze producten onder 

de wet moet vallen. Uiteindelijk kwamen we 

tot de conclusie dat het nu niet verstandig is 

om deze vast te leggen in wetten. Door iets 

op te leggen in een wet, dwing je mensen om 

iets te gebruiken. Maar de sleutel tot succes 

is het creëren van draagvlak. Wij zeggen: laat 

zo’n ontwikkeling van onderop ontstaan. Voor 

het veld, door het veld. Wij helpen slechts. 

Gelukkig merk ik dat de bewustwording bij 

gemeenten en veiligheidsregio’s groter is 

geworden. Bijna alle veiligheidsregio’s en 

daarbinnen de gemeenten leiden nu op 

volgens de producten van GROOT en GROOTER 

. Wat gestart is met een klein idee, is inmid-

dels groot geworden. Ik denk dat er echt iets 

verandert hierdoor.”

GROOTER wint Don Berghuijs Award 2012

Gemeenten en veiligheids-

regio’s helpen met crisis
Het project GROOTER, dat opleidingen en trainingen ontwikkelt op het gebied van bevolkings-

zorg in crisissituaties, is de winnaar van de Don Berghuijs Award 2012. Projectleider Kristel 

Scheffers over het belang van GROOTER: “Voorheen deden gemeenten en veiligheidsregio’s 

crisisbeheersing er maar ‘bij’ als een van de vele taken die ze hebben. Dat verandert. Gemeen-

ten moeten opereren als professionele hulpdiensten en met hun inzet naadloos aansluiten op 

het werk van onder andere politie en brandweer. Onze producten bieden handvatten om die 

professionalisering te realiseren.”
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“Bewustwording 
bij gemeenten en 
veiligheidsregio’s is 
groter geworden”

“Stressbesten-
digheid is heel 
belangrijk”
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In het Enschedese stadhuis is een soort 

van Crowd Control Room ingericht. Op het 

eerste gezicht heeft het een provisorische 

uitstraling: een paar schermen aan een wand 

gemonteerd, een paar tafels tegen elkaar 

geschoven en een grote televisie op een stan-

daard. En toch is het een high-tech-omgeving 

in deze kamer. 

In Enschede was voor de kerst alles gericht 

op de 3FM-actie Serious Request, op de Oude 

Markt in Enschede. Dit evenement zorgt voor 

een gigantische drukte rond de stadskern 

van Enschede. De organisatie van veiligheid 

rondom een groot evenement als Serious 

Request is zeker geen sinecure. Waarom dan 

toch nieuwe technieken uittesten? “Crowd 

control kan je beter testen in deze omgeving, 

waarbij mensen op een heel leuke, niet-agres-

sieve manier met elkaar omgaan. Daarnaast 

is het evenement gebonden aan een paar 

locaties in de binnenstad en daardoor goed 

overzichtelijk”, zegt Wilma van Raalte van de 

Veiligheidsregio Twente. Het is inderdaad lo-

gisch dat een systeem voor crowd control niet 

wordt uitgetest tijdens een voetbalwedstrijd 

tussen FC Twente en een rivaliserende club. 

Serious Request is een meerdaags evenement 

met een ‘vrolijk’ karakter.

Tweet
Welke technieken heeft de Veiligheidsregio 

getest? Een opvallende toevoeging is dat men 

Twitter gebruikt heeft. Twitter kan namelijk 

preventief alarmeren. De TU Delft, TNO en 

Richard Stronkman hebben deze twitterdienst 

samen ontwikkeld. 

De gedachte achter Twitcident is even logisch 

als simpel. Mensen beginnen meteen te twit-

teren als er iets in hun omgeving gebeurt. 

Deze snelle berichtgeving met tekst en vaak 

ook beeld vormen samen een grote berg aan 

actuele maar ongestructureerde data. Een 

deel van de tweets over een (dreigende) ramp 

of een incident bevat nuttige informatie voor 

bijvoorbeeld politie en brandweer.

Een analyse van de berichtgeving kan door 

hen worden gebruikt om de ernst van de 

situatie in te schatten en wat de inzet van 

hulpdiensten zou moeten zijn. Met Twitcident 

kan deze twitterdata slim worden gefilterd.

Van Raalte: “Landelijk wordt er gebouwd aan 

een lijst met woorden en termen die terug-

komen in twitterberichten. Centraal worden 

die bijgehouden. Naast actuele termen als 

Project X hebben we typisch Twentse termen 

toegevoegd. Als er iets gebeurt, zien we dit 

meteen terug in de twitter-tijdlijn. Dat werkt 

vaak sneller dan wat dan ook. Wij kunnen dus 

direct inspringen op beginnende incidenten 

of sneller ter plaatste zijn voor hulp.”

GPS
Een tweede hulpmiddel dat de Veiligheids-

regio Twente inzet, is UrbanShield Safe City. 

Dit systeem komt van AGT International. Het 

UrbanShield-systeem biedt gebruikers zoals 

politie en hulpdiensten via een GIS-applicatie 

(geografisch informatiesysteem) een real-time 

situationeel overzicht van het hele gebied, in-

clusief de locatie van de diverse hulpdiensten, 

zoals politie, brandweer, stadsbeveiligers en 

een aantal particuliere beveiligers.

Alle hulpverleners worden uitgerust met een 

GPS-zender, zodat hun positie voortdurend 

zichtbaar is op een speciaal vervaardigde 

3D-kaart van het gebied waar het Serious 

Request evenement plaatsvindt en direct naar 

risicolocaties gestuurd kunnen worden. 

Van Raalte van de Veiligheidsregio Twente 

zegt: “Tijdens Serious Request verwachten 

we grote aantallen bezoekers in Enschede. 

We willen ervoor zorgen dat deze mensen het 

evenement op een veilige en plezierige ma-

nier kunnen beleven. Daarom zijn we blij dat 

we over de nieuwste technologische oplos-

singen kunnen beschikken om dat mogelijk te 

maken. UrbanShield is een innovatief systeem 

waarmee we posities van hulpverleners direct 

kunnen signaleren en volgen, zodat we ade-

quaat kunnen optreden.”

Google
Ten slotte gebruikt men tijdens Serieus 

Request Blue Mark. BlueMark Innovations BV 

is een Nederlands technologiebedrijf in privé-

bezit dat gespecialiseerd is in het detecteren 

en lokaliseren van smartphones. 

Het BlueMark Business Intelligence (BI) 

platform is een tool om bezoekersgedrag 

te analyseren. Het is te vergelijken met 

Google Analytics voor websites. Het geeft de 

volgende antwoorden: hoeveel bezoekers zijn 

er geweest op een locatie (uur-, dag- of week-

overzicht)? Hoeveel unieke bezoekers zijn er 

geweest op een locatie (uur-, dag- of week-

overzicht)? Hoelang zijn bezoekers gebleven? 

Wat is de meest drukke ingang en uitgang tot 

het gebouw? Wat zijn de verkeerspatronen 

van mijn lokatie?

Het business intelligence platform bestaat 

uit BlueMark detectoren en een online 

dashboard. Dit betekent dat cliënten een 

persoonlijk account krijgen wat ze kunnen 

gebruiken om in te loggen. Vervolgens heb-

ben ze toegang tot de real-time data van hun 

locatie(s). Ook kan de business intelligence 

data geëxporteerd worden naar CSV voor 

verdere bewerking in bijvoorbeeld Microsoft 

Excel.

Van Raalte: “We konden continu de mensen-

stroom in de gaten houden. Vooraf hebben 

we bepaald wat de maximale hoeveelheid 

mensen op de verschillende locaties zou 

mogen zijn. Voordat dat punt bereikt is, 

kunnen we gedeelten van de locatie op een 

vriendelijke manier afsluiten. Geruisloos voor 

het publiek kunnen we optimaal de veiligheid 

garanderen.”

Veiligheidsregio Twente test tijdens 3FM Serious Request

Crowd control met Twitter
De veiligheidsregio Twente is een van de innovatiefste regio’s. Tijdens 3FM Serious Request 

testte de regio drie nieuwe technieken, met succes. “Wij kunnen dus direct inspringen op 

beginnende incidenten of sneller ter plaatste zijn voor hulp”
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Serious Request is een 
meerdaags evenement met 
een ‘vrolijk’ karakter

Foto: Anne-Marie Koe
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Ieder incident gebeurt in een context, heeft 

een eigen dynamiek.. “Om  incidenten te kun-

nen interpreteren, analyseren en misschien 

zelfs voorspellen heb je een goede beheersing 

van alle aanwezige data nodig.” Uiteindelijk is 

het zelfs een kwestie van Big Data, waarmee 

je zoveel mogelijk real-time inzicht wilt heb-

ben in je informatiestromen en je analyses.

Wat zoekt een Prins in de wereld 
van safety?
“Na mijn middelbare school vervulde ik mijn 

diensttijd bij de KMAR (Koninklijke Mare-

chaussee, red.). Daar kwam ik in aanraking 

met elementen als de inrichting van een 

organisatie. Hoe maak je een organisatie 

stuurbaar op basis van informatie? Hoe kun je 

daarbij technische middelen inzetten? Ik zag 

bij de KMAR dat er wel continu nieuwe visies 

waren, maar dat deze niet eenvoudigweg 

gerealiseerd konden worden.. We waren goed 

in reorganiseren, maar om een verandering 

die je duidelijk voor ogen hebt, efficiënt neer 

te zetten; dat is lastig. Ik vond het boeiend 

om mij in deze materie te verdiepen en het 

effect van integratie van data binnen een 

grote organisatie te verkennen en uit te bou-

wen. Door mijn ervaringen bij de KMAR ben 

ik gevraagd bij AGT International te komen 

werken.”

U herkende daar dezelfde proces-
sen?
“Ik heb gekeken naar de vraag hoe systemen 

informatie kunnen ontsluiten, zodat ze effec-

tief kunnen handelen. Het is van belang hier-

bij  zowel de organisatie als de betrokkenen in 

kaart te hebben. Net als bij de KMAR speelde 

de duidelijke vraag: : hoe kan de technologie 

ondersteunend zijn? Uiteindelijk betekent 

dat dat je moet luisteren naar alle spelers in 

de omgeving, van hulpdienst tot opsporings-

dienst. Er moet samen en in overleg een visie 

en een plan ontwikkeld te worden. .” 

Wat is de kern?
“Het gaat om situational awareness. Kijk, je 

loopt altijd achter de feiten aan. Neem de ge-

beurtenissen in Haren. De sociale onrust daar 

is gewoon ontstaan; zoiets kan overal en op 

ieder moment gebeuren. Maar er zijn wel een 

context en een situatie aan te wijzen. Mensen 

weten vaak niet wat ze kunnen veroorzaken. 

Het is van groot belang dat er een eenduidige 

strategie wordt bepaald.. Dan is het de vraag 

vanuit de veiligheid: wat zoek je? Ben je op 

zoek naar destabiliserende elementen, dan is 

dat handhaving. Wil je opsporen, dan ben je 

met een ander proces bezig. Je hebt dus ook 

een andere set gereedschappen nodig. De 

sociale media plaatsen de OOV-wereld voor 

een geheel nieuwe uitdaging. . De vraag voor 

veiligheidsdiensten hierbij is: hoe beheersen 

we een informatiestroom die oneindig is? Dit 

ligt nog niet zo eenvoudig. Kijk naar de rellen 

in Londen, kijk naar de Arabische Lente: verifi-

eren van de informatie lukt niet meer.”

Is deze Big Data-trend ook relevant 
voor de OOV-wereld?
“Er is zoveel informatie, dat je daarmee je 

daadkracht kunt versterken. Je ontkomt niet 

aan Big Data. Dus ja, de OOV-wereld volgt de 

trend ook. Maar er is een ander aspect. Er zijn 

zoveel verschillende databases die niet opti-
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w Prins Pieter-Christiaan van Oranje-nassau van AGt Group (netherlands) B.v.

“Je ontkomt niet aan Big Data” 
veiligheid staat niet op zichzelf. In geval van een ramp is een integrale aanpak essen-

tieel, waarbij techniek ondersteunend moet zijn. er valt meer uit technieken en pro-

cessen te halen, betoogt Pieter-Christiaan van Oranje-nassau. “wanneer visie gekop-

peld wordt aan technologie, zullen er enorme stappen gezet kunnen worden op het 

gebied van opsporing en handhaving. ”
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maal werken en niet optimaal samenwerken. 

Neem al deze databases, informatiestromen 

en data die mensen genereren bij elkaar en 

selecteer op relevantie. Die data moet je snel 

kunnen filteren en toepassen. Voor de opspo-

ring zijn deze data zo belangrijk. Real time 

intelligence is gebaseerd op relavante data. .”

Wat betekent dit voor de meldka-
mer?
“Een meldkamer moet informatiebron-

nen hergebruiken om gericht beslissingen 

te kunnen nemen. Ik geef een voorbeeld: 

de gemeentelijke database zegt wat over 

vergunningen. De brandweer loopt daarin 

mee. Echter, deze gegevens hoeven nog geen 

correct beeld te geven van de daadwerkelijke 

situatie. Stel dat een schoolgebouw in de 

brand staat, dan moet je toch vooraf kunnen 

weten, op basis van de aanwezige informatie, 

hoeveel kinderen er kunnen zijn? Een tweede 

voorbeeld: alle criminaliteitsonderzoeken zijn 

ingezet op basis van misdaadgegevens die 

achteraf tot stand komen. Maar je kunt ook 

voorspellingen doen, op basis van bijvoor-

beeld social media. Twitterintensiteit kan een 

belangrijke indicator zijn dat er iets staat te 

gebeuren.”

Hoe ziet u dan concreet de moder-
ne meldkamer?
“Allereerst zit daar iemand die meer beslis-

singen zou kunnen nemen. De meldkamer zou 

niet alleen informatie moeten verzamelen, 

maar deze ook inzetten en benutten. Dit 

vergt een andere interactie tussen straat en 

centralist. Er moet in de meldkamer meer 

informatie ontsloten worden om de juiste 

informatie te kunnen geven. In toenemende 

mate verandert een meldkamer die zich 

primair met communicatie bezighoudt in 

een regie centrum. Daar komt de informatie 

van sensoren als camera’s en ANPR binnen 

en wordt gecombineerd met de informatie 

uit open en gesloten bronnen. Vanuit een 

heldere Situational Awareness Picture kan 

de centralist de juiste aansturing geven aan 

de mensen op straat. Als meldkamer ga je 

meer gebruik maken van technologie die het 

plaatje voor een centralist completer maken. 

Dit is voor de meldkamer  een veel actievere 

rol; zij dient op zoek te gaan naar wat zij kan 

toevoegen.”

Kan de huidige centralist dat?
“Ik denk dat je mensen nodig hebt die met 

een ingewikkeldere interface kunnen werken 

in het back end. Iemand die kan omgaan met 

social media, video en dispatching. Bijna een 

verkeersleider.”

U sprak eerder over een holistische 

aanpak. Wat bedoelt u daar mee?
“Ik zoek naar een integrale oplossing van 

video, bevraging en aansturing. Via een 

holistische aanpak ontsluit je informatie uit 

verschillende bronnen. Die beheersing van 

BigData zorgt ervoor dat je niet alleen men-

sen verbindt, maar dat je informatie zo kunt 

compartimenteren dat je snel tot acties kunt 

komen. Dat betekent ook dat je niet altijd een 

landelijke rekencentrum nodig hebt. Gebeurt 

er iets in Den Haag, dan hoef je alleen de 

informatie over de Haagse situatie te heb-

ben. Door informatie te compartimenteren 

kunnen we veel sneller data-analyses maken. 

We moeten niet doorslaan richting een groot 

nationaal systeem. Sommige zaken horen 

lokaal te zijn.”

Een centrale meldkamer is dus niet 
verstandig?
“We zullen denk ik uiteindelijk naar zes tot 

zeven regio’s gaan.”

Durft de OOV-wereld een holisti-
sche aanpak aan?
“Belangrijk is dat er een gedeelde visie is en 

dat we de gedeelde visie ook willen optima-

liseren. En er is bereidheid om te testen. Van 

dit soort baanbrekende zaken wil je graag 

zien en tonen wat de meerwaarde kan zijn. 

Er is nog een revolutie mogelijk in opsporing 

en handhaving, als we de visie koppelen aan 

technologie.”

Robocop?
“Technologie moet ondersteunend zijn en 

blijven. Maar het is interessant om na te 

denken over andere concepten. . Denk eens 

aan veiligheid-as-a-service. Ik wil alleen zeg-

gen: we moeten ons niet alleen laten leiden 

door technologie, maar ook niet conservatief 

vasthouden aan wat we al hebben.”   

en mis geen nummer van 

hét vakblad voor mobiele 

communicatie in de openbare 

orde & veiligheidssector 

en het bedrijfsleven

A b o n n e e r  n u  o p

Wilt u een abonnement op Verbinding 

voor slechts  €59,95 per jaar?

Mail uw persoonsgegevens naar 

abonnementen@fenceworks.nl

(incl. 6% BTW)



24 Verbinding  februari 2013 25Verbinding  februari 2013

Er was een redelijke opkomst bij het PT49 fre-

quentie overleg, in het Zwitserse Biel. Dertig 

deelnemers waarvan ruwweg ruim de helft 

van de diverse nationale frequentieautoritei-

ten, krappe kwart van PublicSafety en kwart 

van industrie. Eerste was terugkoppeling 

van de laatste CEPT-FM vergadering. In het 

WGFM-verslag stond onder andere de relatie 

met de LEWP (de Europese ‘Law Enforcement 

Working Party’) en het gebruik van de LEWP-

Matrix vermeld. De inbreng vanuit de Public 

Safety is dus onderkend en wordt ook van 

groot belang geacht.

Tevens stond de status van Report A op de 

agenda; deze moet februari op agenda WGFM 

staan, dus in de PT49 januari meeting moet 

het afgerond worden. Ook was er een vermel-

ding van de liaison met WRC15 agenda punt 

1.3 (PPDR). Er is echter nog geen mandaat 

voor een liaison met WRC15 agenda punt 1.2 

(700 MHz); is wel van belang teneinde de in 

een eerder verslag vermeldde link tussen de 2 

agenda punten te kunnen creëren. 

Tevens was er kort verslag over PT48 en PT51 

vanwege een mogelijke relatie met PT49: 

PT 48 is voor breedband vanuit vliegtuigen 

(relatie met AGA?) en PT 51 is voor 2 GHz 

band (relatie met frequenties voor ad hoc 

netwerken?).

Europese Commissie
Tweede punt was terugkoppeling door de 

vertegenwoordiger van de Europese Commis-

sie (EC).

- Er is begin december een workshop over 

‘techniek en spectrum’ geweest, met 

nuttige resultaten. Analysys Mason (een 

Engels consultancy-bedrijf) heeft hierover 

een rapportage voor de EC gemaakt 

waarvoor aanvullende informatie is 

verstrekt omdat er voor Public Safety wel 

de bestaande (spraak) systemen vermeld 

staan, maar niet de toekomstige behoefte 

aan mobiele breedband data.

- Er komt een tweede vervolgworkshop naar 

de frequentie behoefte van professionele 

gebruikers (waaronder PPDR) 1 maart in 

Brussel. De PT49 voorzitter had ondergete-

kende al opgegeven.

- De EC vertegenwoordiger gaf aan dat het 

700MHz mandaat, dat een technische 

studie naar 700Mhz behelst, in de ‘voting 

procedure by correspondance’ is. PPDR 

wordt genoemd als een van de ‘gebruikers 

kandidaten’.

LEWP
In een van de eerdere edities was al het LEWP 

statement vermeld, zoals opgesteld in de 

RCEG meeting in oktober in Cyprus (Cyprus 

had de tweede helft van 2012 het EU voorzit-

terschap). 

Het statement was gestuurd naar ECC, CEPT-

FM en deze werkgroep PT49. 

Dit statement stond derhalve ook op de 

agenda van deze PT49 vergadering. 

Het bevat een referentie naar de diverse in 

het verleden opgestelde documenten, waar-

onder de Matrix en de al bij PT49 ingediende 

scenario’s.

Daarnaast bevatte het statement de oproep 

aan PT49 om het werk voortvarend voort te 

zetten en het aanbod om, zoals tot nu toe 

al gedaan, de nauwe samenwerking tussen 

PT49 en LEWP-RCEG voort te zetten. 

In ECC was het al positief ontvangen met als 

belangrijkste conclusie dat het erg belangrijk 

is om deze officiële steun vanuit de Public 

Safety hoek van de EU landen te hebben.

London riot scenario
Er was al een ‘PP2 planned event’ scenario 

(London Wedding), maar een un-planned 

event was er nog niet. 

Daartoe is er een extra scenario opgesteld 

op basis van de rellen in Londen van vorig 

jaar.  Peter Wickson van Airwave lichtte 

het scenario in de PT49 vergadering toe: er 

waren 4 dagen grote rellen in Londen en ook 

buiten Londen. Het 15 voudige van het aantal 

alarmmeldingen naar de brandweer. Er waren 

16.000 extra politie mensen van andere 

regio’s betrokken. 

Grafieken van het gebruik van Airwave gaven 

hetzelfde beeld als bij de Schiphol crash: forse 

piek toen het uit de hand liep en na verloop 

van tijd weer naar ‘normaal niveau’.

Zoals in eerdere verslagen vermeld, heeft ETSI 

op basis van de LEWP matrix er een calculatie 

tool aan toegevoegd.  

ETSI heeft naast het al berekende London 

Wedding scenario ook het nieuwe hierboven 

genoemde Londen Riots scenario toegevoegd, 

alsmede als (background load) ook het 

normale dataverkeer gebaseerd op de LEWP 

Matrix.

Het zijn uiterst gedetailleerde documenten 

met diverse tabellen: ‘normal peak hour’ 

(drukke vrijdag avond), idem + 1 incident, 

idem +2 incidenten, idem maar 1 incident aan 

de rand van de cel et cetera. Alle varianten 

tevens met optimistische en pessimistische 

‘edge of cell efficiency’.

Resultaat is een range van 7-15 MHz, dus 

(logischerwijs) erg afhankelijk van de gekozen 

uitgangspunten. 

Echter: dit betreft alleen het ‘data terrestrial 

network’, dus zonder DMO, AGA, voice en 

‘disaster relief’ (DR). Het rapport zal met deze 

‘services’ uitgebreid worden. 

Dit leidde vervolgens tot een uitgebreide 

discussie over de consequenties van het 

toevoegen van voice. Sommige administraties 

(zoals Frankrijk) vinden dat spraak buiten be-

schouwing moet blijven omdat het mandaat 

van PT49 voor breedband data is. Andere 

landen stellen (terecht) dat zodra ook spraak 

over het breedband data netwerk kan en ook 

toegepast zou worden, dit dan ook breedband 

data is en dus gewoon een extra applicatie is.

ETSI had een input over de (frequentie) conse-

quenties indien spraak (vergelijkbaar met nu 

de Tetra functionaliteit) als breedband data 

capaciteit erbij komt. De ruwe schatting is dat 

er dan een extra 2x3 MHz nodig is.

lexibiliteit in 700 MHz
Er waren 2 inputs over ‘flexibility in 700 MHz’. 

- Een input was van de vorige vergadering 

die door tijdgebrek doorgeschoven was naar 

deze meeting. Het is een input van Airwave, 

Ericsson en Motorola en beschrijft een oplos-

sing in de 700 MHz band (693 – 703 MHz 

gepaard met 748 – 758 MHz) voor broadband 

PPDR services (dit is in lijn met de benadering 

in Azië). 

Er was bezwaar vanuit diverse administra-

ties om in dit stadium exacte banddelen te 

noemen.

- De Zweedse administratie had ook een 

input en refereert daarin naar bovenge-

 Flexibiliteit toverwoord bij frequenties

Tetra spraak over

het LTE netwerk?
Rond de jaarwisseling waren er nog twee belangrijke internationale bij-

eenkomsten op het gebied van ‘mission critical mobiele breedband’: de 

frequentie vergadering half december van CEPT-FM-PT49 (de ‘club’ die zich 

over frequenties voor OOV voor mobiel breedband buigt) en begin januari de 

gezamenlijke vergadering van 2 subgroepen van de CCBG (Critical Communi-

cation Broadband Group).
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noemde input. 

Hun conclusie is dat het geheel flexibel moet 

zijn omdat elk land zelf moet kunnen be-

slissen of frequenties voor een dedicated 

PPDR worden benut of niet (en in geval 

niet, dat dan de frequenties voor de com-

merciële operators beschikbaar gesteld 

kunnen worden?). Ook een hybride oplos-

sing wordt genoemd als goede mix tussen 

deels dedicated en het deels gebruiken 

van commerciële operators.

- Vorige vergadering was er al een input van 

Duitsland met eveneens het voorstel voor 

flexibele aanpak. Ook ITU propageert dit. 

Besloten wordt om in Report A deze flexibili-

teit op te nemen.

PT49 is momenteel volop met het zogenaam-

de ‘Report A’ bezig. 

In Report A komen de ‘requirements’ en in 

Report B de ‘solutions’.

In report A komt dan: 

algemene beschrijving PPDR ‘operational 

framework’, concept van toekomstig PPDR 

Broadband (WAN + ad-hoc netwerken), 

PPDR Application gerelateerde eisen (LEWP/

RCEG-ETSI Matrix), operationele eisen voor 

WAN, spectrum eisen voor WAN

Nota bene: PT49 spreekt over een WAN (Wide 

Area Network) wat verwarrend is omdat dat 

vaak in de ICT wereld de term voor het vaste 

internet netwerk is; voor de frequentie men-

sen is WAN het mobiele netwerk. 

Het rapport heeft ook een hoofdstuk met 

definities van terminologieën.

Onder leiding van ECO (het ‘Europese fre-

quentie bureau’), was er in de periode voor 

de vergadering een ‘correspondance group’ 

om het rapport af te ronden. Duitsland, 

Airwave en ondergetekende hadden extra info 

aangeleverd over DMO, AGA, spraak en DR 

(disaster relief) omdat tot dan Report A alleen 

het terrestrial netwerk betrof. 

Er was net voor de meeting door ECO de 

laatste versie gestuurd van het uit te brengen 

ECC-rapport.

Omdat ECO niet aanwezig was, heeft de voor-

zitter een Duitse collega en ondergetekende 

gevraagd om aan de voorzitter tafel te zitten 

om de discussie over Report A te leiden. Aan-

gezien Report A een erg uitgebreid document 

is, heeft dit de hele middag van de eerste dag 

en de  ochtend van de tweede dag gevergd.

Na de vergadering zijn de resultaten van de 

meeting verwerkt via het rondsturen van 2 

versies: eentje met alle wijzigingen aangege-

ven zodat iedereen kan zien wat er gewijzigd 

is, plus voor de overzichtelijkheid een versie 

met alle wijzigingen geaccepteerd; deze 

laatste versie was in afgelopen december en 

januari de basis voor veel activiteiten van de 

CG (Correspondence Group), want in de PT49 

meeting van januari in Bonn moet Report 

A definitief afgerond worden, omdat het 2 

weken later in CEPT-FM op de agenda staat 

(daarover in de volgende editie).

CCBG
Zoals in eerdere edities vermeld heeft de TCCA 

(Tetra & Critical Communication Association) 

een speciale groep in het leven geroepen voor 

mobiele breedband (CCBG: Critial Communi-

cation Broadband Group) die 3 subgroepen 

heeft. 

De meeting van januari was georganiseerd 

om met 2 CCBG subgroupen (UR: User & 

Foto: 1000 Words - shutterstock.com

www.eal.n
lElectronic Application Laboratory

“EAL weet dat posities bepalend zijn”

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 - Mobiele Data Communicatie

Pharos scherm - GMS - Incidentinformatie

Pharos scherm - Raadplegen landelijke registers

“Pharos, baken in de noodhulp”

Pharos is een richtinggevend instrument binnen de 
dagelijkse praktijk; uw toegang tot de essentïele 
informatie welke uw missie ondersteunt.

Pharos is een continu evoluerend systeem met het 
oogmerk immer te voldoen aan de behoeften van 
de praktijk en is gebouwd op uw ervaringen.

Een selectie van de functies die Pharos biedt:

 en eenheden

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.



28 Verbinding  februari 2013 29Verbinding  februari 2013

operator Requirements Group en SA: System 

Architecture Group) gezamenlijk een aantal 

use-cases door te nemen. Deze use-cases zijn 

nodig in de discussie met 3GPP om een aantal 

essentiële functionaliteiten in de LTE stan-

daard te krijgen (zie eerdere edities: in 3GPP 

wordt de LTE standaard vastgesteld). 

Het Engelse Home Office gaf een presen-

tatie over aantallen gebruikers in Londen: 

gebruikers per cel, gebruikers per talkgroup 

(bij PP2 gemiddeld 250-300, max. 500), bij 

een incident betrokken cellen (gemiddeld 

11, max. was 199), gelijktijdige calls in 1 cel 

(max. 26) e.d.

Er was ook matrix met gegevens van Notting 

Hill carnival 2012 in Londen.

Vervolgens werden een aantal ‘spraak’ scena-

rio’s doorgenomen in geval het data netwerk 

ook voor spraak gebruikt wordt: Group voice 

communicatie, diverse Direct Mode scenario’s 

(pre-planned overgang naar DMO, plotseling 

verlies van bereik, Dual mode etc.)

Nota bene: in de discussie met 3GPP wordt 

voor de DMO functionaliteit de “ProSe” 

functie genoemd (Proximity service): een 

methode om in een kleine groep direct te 

communiceren, hetgeen voor OOV een me-

thode kan zijn om toch verzekerd te zijn van 

verbinding (zoals nu met DMO).

In de middag ging men verder met de ‘data 

applicatie’ scenario’s: 

- Multi media use-case waar iemand een 

streaming video naar de meldkamer stuurt 

en de meldkamer beslist naar wie het 

doorgestuurd wordt;

- Ook een meer ‘emergency scenario’, waar-

bij de video beelden direct naar een groep 

gestuurd worden (dus zonder tussenkomst 

van meldkamer);

- Een ander scenario is waar er verschil-

lende ‘lage kwaliteit’ video verbindingen 

zijn en de meldkamer (of iemand anders) 

beslist om een van de verbindingen (tijde-

lijk) op hogere kwaliteit te zetten;

- Het meest complexe scenario is die 

waarin, tijdens een zwaar belaste netwerk 

situatie, het prioriteiten mechanisme, 

beschreven wordt. Het Engelse Home Of-

fice had als ‘huiswerk’ om dit scenario te 

maken. Ze gaven een presentatie over het 

resultaat van het overleg dat ze met hun 

gebruikers hebben gehad over prioriteiten. 

Dit is echter vooral spraak georiënteerd 

en er moet dus nog het nodige gedaan 

worden om dit om te zetten naar data ap-

plicaties. 

Bij een scenario waar het data netwerk ook 

spraak verzorgt, is het nog complexer, want 

hoe positioneer je spraak tegenover data? 

Heeft spraak per definitie altijd de hoogste 

prioriteit?

De komende periode werken de Engelsen dit 

scenario verder uit.

- Ook een ‘grote groepen’ scenario wordt 

meegenomen: een scenario beschrijft een 

briefing middels Multi-media informatie 

naar een zeer een grote groep (bestaande 

uit meerdere talk-groups). Dit in de vorm 

van een data bestand (in tegenstelling 

tot streaming video wat geen vastomlijnd 

bestand is). 

Dit kan via het push mechanisme, of er kan 

een bericht gestuurd worden dat er info 

beschikbaar is; vervolgens kan de info 

individueel opgevraagd worden (pull 

mechanisme).

- Er is ook een scenario waarbij er zo snel 

mogelijk extra capaciteit toegevoegd 

wordt; onduidelijk is of dit consequenties 

heeft voor de LTE standaard (wordt door 

3GGP uitgezocht).

- In het scenario ‘Network preference 

use-case’ wordt beschreven dat, indien 

overgegaan wordt naar een ander network 

(bijvoorbeeld vanwege bereik), de randap-

paratuur automatisch terug gaat naar zijn 

‘home network’ zodra deze weer beschik-

baar is (tenzij in ‘Communication mode’; 

dan wachten totdat sessie afgelopen 

is). Dit scenario is vooral relevant in een 

hybride situatie waar zowel een (eigen) 

dedicated netwerk als het commerciële 

netwerk gebruikt wordt.

- Er is nog een ‘fall back’ scenario en ‘off 

load’ scenario (minder belangrijke gebrui-

kers uitsluiten) in de maak. Half januari 

zijn deze use-cases bij 3GPP ingediend. 

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.

Flexibiliteit
flexibiliteit  in frequentie gebruik is toverwoord bij de administraties: ene land meer voor OOV, ander land 

minder (en juist meer voor commerciële toepassing)

naast frequenties voor het ‘vaste netwerk’ ook aandacht voor DMO, AGA etc.

in de (verre) toekomst de Tetra spraak over het LTE netwerk?

er zijn use-cases voor mission critical toepassingen gemaakt voor het LTE standaardisatie proces

Dit zijn onder meer de onderdelen Business 

Mobile Solutions – bekend van de Profes-

sional Mobile Radio oplossingen, TetraNed 

– waarin het beheer van het C2000-netwerk 

centraal staat en vitale programma’s zoals 

het beheer van de 112-omgeving en NCV de 

Noodcommunicatievoorziening in Nederland. 

Met deze ingezette beweging bundelt KPN 

kennis en krachten. Directeur van KPN Critical 

Communications Dennis Gooijer: “We willen 

één naam, één gezicht en één loket voor onze 

vitale dienstverlening.”
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KPn heeft per 1 januari 2013 haar vitale dienstverlening onder een nieuwe 

naam en organisatie gepositioneerd. Onder de naam KPn Critical Commu-

nications zijn alle bedrijfsonderdelen waarin vitale infrastructuur centraal 

staat bijeen gebracht. 

KPn start met KPn Critical Communications

“We bundelen onze expertise” 
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Waarom Nederlands?
“Wij vinden dat je veiligheid niet aan iedere 

marktpartij kan uitbesteden. Wij staan voor 

een veiliger Nederland. Onze organisatie 

heeft missie kritische dienstverlening in haar 

DNA. We zijn betrouwbaar en dienstbaar. Er 

is geen bedrijf in Nederland op dit gebied dat 

zo haar kennis heeft gebundeld als wij. KPN 

draagt bij aan een veiligere samenleving, 

door te verbinden, voor iedereen, wanneer 

elke seconde telt.”

KPN kan arrogant overkomen, 
herken je dat?
“Wij willen bereiken dat we niet alleen het 

Ministerie aanspreken, maar ook de brand-

weerman, de kapitein op het schip en de 

sergeant. Wij willen duidelijk maken dat we 

met KPN Critical Communications bezig zijn 

om de mensen in het veld te ondersteunen. 

Wij doen dit voor de agent, voor de brand-

weerman. We hebben samen met de overheid 

C2000 gebouwd. Met Defensie werken we al 

150 jaar samen. Maritieme communicatie 

komt bij ons vandaan. De essentie is: wij 

kunnen als het er echt toe doet het verschil 

maken.”

Welke technische veranderingen 
zie je?
“Wij zijn natuurlijk bezig met LTE. We hebben 

dit in het buitenland en Nederland getest. LTE 

komt er en we onderzoeken hoe we dit gaan 

inzetten voor de vitale dienstverlening. Er 

zal echter ook nog gebruik worden gemaakt 

van C2000. Dat is technisch buitengewoon 

robuust, net als Paging en semafonie. Een 

semafoon blijft het gewoon doen. Waar ik wel 

veranderingen verwacht, is in de inrichting 

van de meldkamer. Dat is nu zo versnipperd, 

je moet je afvragen of dat wel de verstandig-

ste manier is.”

Hoe zie jij de meldkamers van de 
toekomst?
“Noem het een meldkamer uit de muur. Ik 

denk namelijk dat het in Nederland niet nodig 

is om tien meldkamers te hebben. Drie is 

voldoende: een ‘hete’, ‘warme’ en ‘koude’. En 

daarnaast moet het mogelijk zijn om overal 

een meldkamerpositie te kunnen openen, 

flexibel en op de cloud gebaseerd. Elke werk-

plek kan een meldkamerpositie worden.”

Op dit moment is KPN een goede 
partner van Motorola. Zijn er an-
dere leveranciers die jullie in jullie 
portfolio gaan opnemen?
“We doen veel zaken met Motorola. Dit is 

logisch, zij zijn op dit moment best-of-breed. 

Ik zie wel dat de markt verandert. We houden 

de nieuwe spelers zeker in de gaten. Maar 

uiteindelijk gaat het niet om hardware. Wij 

willen hoger in de waardeketen komen, en 

zoeken hierbij partners die dat met ons willen 

bereiken. Wij zijn hierdoor in staat om de 

volledige end-to-end regie te voeren over de 

vitale dienstverlening. KPN Critical Commu-

nications ontwerpt, installeert en beheert 

vitale communicatiesystemen. Onze commu-

nicatiesystemen dragen bij aan een veiligere 

samenleving, en die de gebruikers ervan in 

staat stellen hun werk te doen. Onder alle 

omstandigheden. Met de kennis, ervaring, be-

trokkenheid en ICT-middelen van KPN Critical 

Communications helpen wij u daarbij. Altijd 

en overal.”  

Dennis Gooijer heeft begrip voor de kritiek op 

‘zijn’ KPN. Inderdaad, als je als klant binnen 

KPN op zoek ging naar vitale dienstverlening, 

waar moest je dan heen? De versnippering 

binnen de diverse onderdelen van KPN was 

groot. Daar moest dus een einde aan komen. 

Het antwoord van KPN is duidelijk: KPN Criti-

cal Communications.

Wat houdt de nieuwe strategie 
precies in?
Veiligheid is onderdeel van ons DNA. Wij zijn 

alert en ontzorgen de medewerkers binnen 

de public safety sector door hen te verbinden 

met onze kennis, ervaring, robuuste en inno-

vatieve dienstverlening, de klok rond.

KPN Critical Communications heeft grip op 

veiligheid. Zij kan als enige organisatie in Ne-

derland de totale sector bedienen met haar 

kennis, ervaring en ICT-middelen. Zij doet dit 

vanuit één toegeruste en betrokken organisa-

tie, met synergie in haar dienstverlening en 

focus op de klant. 

Voor onze klanten is communicatie van le-

vensbelang. De gemeenschappelijke waarden 

binnen KPN Critical Communications zijn 

daarom betrouwbaar, dienstbaar en toege-

wijd aan de doelen van de klant. Dit lange 

termijn perspectief, op basis van gemeen-

schappelijke cultuur binnen de vertical, en 

de mogelijkheden die wij bieden om de beste 

vitale infrastructuur te kunnen ontwerpen, 

leveren en beheren verwachten wij een signi-

ficante groei van de organisatie en daarmee 

nog meer perspectief voor onze medewerkers.

Betekent dit ook een fysieke ver-
huizing van de diverse onderdelen 
naar een centraal punt?
“We proberen een integrale club te zijn. 

Hoe dat er uiteindelijk fysiek daadwerkelijk 

uit gaat zien, weet ik nu nog niet. Er zullen 

in ieder geval twee locaties zijn, te weten 

Zoetermeer en Gouda.

Wat gaat de markt merken van de 
nieuwe strategie?
KPN Critical Communications verhoogt de 

slagvaardigheid van KPN met een duidelijke 

meerwaarde voor onze klanten. We creëren 

één gezicht naar de Nederlandse markt met 

een eenduidige commerciële en operationele 

aansturing, bundeling van sector specifieke 

oplossingen en dedicated bedieningsconcep-

ten. KPN Critical Communications spiegelt 

zich aan de markt .

Kan je een voorbeeld geven?
“Er kwam onlangs iemand langs die een mo-

bieltje heeft ontwikkeld met een noodknop, 

waarmee je een directe verbinding met de 

meldkamer kan maken. Deze was gericht op 

VIP’s. Dan bekijken wij of dat wat is binnen 

KPN Critical Communications. En er zijn partij-

en in de meldkamer-markt die met ons willen 

praten over samenwerking op het gebied van 

het NMS (Nieuw Meldkamersysteem, red.). 

Het feit dat wij nu op een dergelijke wijze zijn 

georganiseerd leidt tot veel aandacht. 

Hoe zelfstandig zijn jullie hierin, 
binnen het grote KPN?
“We zijn zelfstandig binnen het geheel. 

We hebben een organisatie waar zo’n 145 

mensen werkzaam zijn. Natuurlijk maken we 

gebruik van de expertise van de KPN-organisa-

tie, maar in principe moeten we het zelf doen 

met de partijen in de markt. Dit kan bijvoor-

beeld op applicatieniveau, maar ook op hele 

specifieke geo-oplossingen.”

Waar zie je kansen?
“De missie kritische markt is een groeimarkt. 

Kijk naar de ontwikkelingen bij de politie. Er 

komt een landelijke politie. De meldkamers 

gaan van 21 naar 10. Het oude GMS-systeem 

moet vervangen worden, C2000 opnieuw 

aanbesteed, 112 doorontwikkeld. Bij defensie 

kijkt men naar het mainframe. De overheid 

is zich aan het heroriënteren op haar eigen 

dienstverlening. Men zal moeten bezuinigen 

en waarschijnlijk uitbesteden. En dan vind ik 

dat onze overheid keuzes zou moeten maken 

over hoe zij in de toekomst om wil gaan met 

vitale dienstverlening en met wie. 

“Drie meldkamers in
Nederland is voldoende”
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Er is een groot en zeer belangrijk verschil 

tussen evolutie en revolutie.  Evolutie is 

gebaseerd op het uitgangspunt ‘al het goede 

houden we er in en vullen we aan’. Steeds 

groeiende mogelijkheden in de technologie 

en doorlopend voortschrijdend inzicht zijn 

hierin de facilitatoren. De  steeds groeiende 

technologische mogelijkheden maken niet 

alleen meer mogelijk, ze bieden een steeds 

betere afstemming met al die elementen 

welke uiteindelijk het totaal product maken. 

Revolutie is uiteindelijk een beslissing om 

helemaal opnieuw te beginnen, met nieuwe 

uitgangspunten. Uitdagende projecten, maar 

men geeft dan ook aan de eerste jaren de 

kinderziektes te accepteren om vervolgens op 

basis van evoluties aanpassingen doen en een 

mooi product te bouwen. 

De revolutie is veertien jaar geleden ingezet 

met de introductie van de MoMO en de 

applicatie i-Traffic. De evolutie is al veertien 

jaar gaande en al die tijd gebaseerd op de 

ingebrachte kennis van specialisten in de 

ontwikkeling, maar nog veel meer op de vele 

wensen en ervaringen van eindgebruikers. 

Zoals aangegeven staat de wereld van de 

techniek en de daaraan verbonden mogelijk-

heden niet stil, vandaar dat ook hier nieuws 

te melden is aan het front.
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elke keer dat we het hebben over de MoMo blijkt weer: het predicaat na-

vigatiesysteem dekt de lading niet.  Heeft het ook nooit gedaan. datzelfde 

geldt voor de kreet track&trace en voor het begrip datacommunicatie. Ge-

woon omdat de MoMo in de afgelopen  14 jaar tijd is uitgegroeid van een 

Mobiel Modem naar een ‘Mobile Messaging & oriëntation-device’ en omdat 

hieraan nog veel meerwaarde toegevoegd wordt door de applicatie i-traffic.  

de totale geboden oplossing telt bij de genoemde kernbegrippen dus “de 

kracht van de integratie” en “de kracht van de interpretatie” op. 

Navigeren door de tijd en de kracht van evolueren  

Van Mobiel Modem naar ‘Mobile 
Messaging & Oriëntation-device’

EAL Apeldoorn BV begeeft zich als R&D georiënteerd bedrijf met haar veiligheid-gerelateerde applicaties en producten binnen mis-

sie-kritische doelgroepen als de Openbare Orde en Veiligheid, de Bancaire wereld, de Zorgsector en het “reguliere” bedrijfsleven.

De MOTOTRBO DP4000 Ex serie combineert het beste van tweewegradiofunctionaliteiten met de 
laatste digitale technologie. Spraak en data integreren naadloos met elkaar, het biedt makkelijk te 
gebruiken functionaliteiten en een verhoogde capaciteit om alle teams met elkaar te verbinden. Met 
een exceptioneel goede spraakkwaliteit, batterijen die lang meegaan en ATEX-gecertificeerd, houdt de 
DP4000 Ex serie uw werknemers op een productieve manier veilig met elkaar in verbinding. Waar ze 
ook aan het werk zijn.

De MOTOTRBO DP4000 Ex serie:

Veilig werken onder de 
zwaarste omstandigheden

De distributeur voor Nederland is Selecsys

Burg. Backxlaan 265
7711 AD  Nieuwleusen 
Nederland
Telefoon: +31 (0)529-488888
Fax: +31 (0)529-488889
www.selecsys.nl  
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de term GUI wensen kon. 

Toen VDO Dayton zich ging richten op de 

OEM markt en besloot de pro serie niet 

meer te willen produceren zat de markt met 

een probleem. Dit is door EAL Apeldoorn BV 

voortvarend opgepakt. Voor het eerst in haar 

bestaan ging zij hardware voeren die niet uit 

eigen productie kwam. Door een 7” touch-

screen Windows CE-device toe te passen en 

1 op 1 de functionaliteiten over te hevelen 

veranderde er voor de markt feitelijk niets. 

Dezelfde schermafbeeldingen boden dezelfde 

informatie; men kon door waar men gebleven 

was.

Terwijl R&D druk doende was met de ontwik-

keling van de MoMO-6, het voertuig-gebon-

den device wat de diverse informatie en data 

verzameld en beschikbaar stelt, wat voorziet 

in inputs en outputs, wat desgewenst voor-

ziet in allerhande aanvullende functies als 

WiFi, Bluetooth et cetera. en wat op afstand 

dus by-air te beheren is, werd de wereld 

overspoeld door steeds verder gaande grafi-

sche mogelijkheden. Het toepassen van deze 

mogelijkheden stond al snel op het verlang-

lijstje maar bewust werd er gekozen werd om 

voorrang te geven aan het functionele. 

Inmiddels is er enorm veel werk verzet en 

presenteert men met gepaste trots de nieuwe 

GUI onder de titel Pharos  

Bron: EAL Apeldoorn BV – Hans van 

HooijdonkOntwikkelingen gebeuren doorgaans lopende 

een periode, de resultaten daarvan worden 

verwerkt middels updates. Toch ontkom je er 

als organisatie niet aan om eens in de zoveel 

tijd, ingegeven door de stand van de techniek 

en de tijdsgeest, een stevige herschikking 

door te voeren. Ontwikkelde elementen wor-

den verbonden, in onbruik geraakte elemen-

ten komen te vervallen.

Aan een dergelijke grootschalige operatie 

hangen echter nadelen en risico’s. Zaken 

dienen perfect op elkaar aan te sluiten en 

er dient zorg gedragen te worden voor een 

naadloze overgang. De bedrijfsvoering van de 

missie-kritische opdrachtgevers dient gewaar-

borgd te zijn.

Het doorlopen van een strak geregisseerd en 

zo nodig bijgesteld plan is dan ook essentieel. 

Om die reden werd er door EAL Apeldoorn 

BV éérst voorzien in de inmiddels redelijk 

breed uitgerolde MoMO-6 en werd deze aan 

de hand van de wensen en behoeften  in de 

markt succesvol geoptimaliseerd. Deze is dan 

ook up-to-date en voorziet in alle benodigde 

zaken. Een logische volgende stap als de rand-

voorwaardes zijn  ingevuld is het herstructu-

reren van de ruggengraat  van het systeem; 

de applicatie.

De applicatie maakt van de vele gegenereerde 

data waardevolle informatie voor de dage-

lijkse praktijk in de meldkamer en voor het 

management en het beheer. Daar waar door 

de opdrachtgevers nog redelijk uniform naar 

een eigen beheer en bezit van de data wordt 

gestreefd, wordt er in de markt toch meer 

en meer gesproken over het outsourcen van 

de beheertaak ten aanzien van applicatie- en 

serverbeheer. Daarnaast zijn er ook voordelen 

te vinden in een webbased opzet van de ap-

plicatie. En met de hedendaagse mogelijkhe-

den kan ook een mooie stap genomen worden 

ten aanzien van de grafische weergave. Ten 

opzichte van het indertijd door de beperkte 

mogelijkheden van toen afgedwongen zake-

lijke grafische sausje aan de voertuig-zijde is 

nu meer mogelijk.  Alle drie deze zaken zijn 

nu gerealiseerd door de afdeling Research & 

Development van EAL Apeldoorn BV en zijn 

klaar voor inzet.

i-Traffic heeft in de Nederlandse en Belgische 

meldkamers haar werkzaamheden altijd zeer 

bescheiden op de achtergrond uitgevoerd. 

Alle in gebruik zijnde GIS-systemen werden en 

worden gevoed. Daaraan zal niets verande-

ren. Toch is gemeend de server-cliënt appli-

catie ook beschikbaar te maken als naar een 

webbased variant. De software werkt dan dus 

via het world-wide-web danwel via een in-

tranet. Er hoeft dan ook géén software op de 

werkplek-computer geïnstalleerd te worden, 

er kan via een webbrowser gewerkt worden. 

Zodoende worden er meer mogelijkheden 

geboden voor het werken met de applicatie, 

ook indien men zich niet op de opstellocatie 

bevindt. 

Voor die opdrachtgevers die wel rechtstreeks 

van i-Traffic gebruik maken en voor hen die nu 

hun rapportages genereren vanuit i-Traffic zal 

blijken dat het geboden kaartmateriaal meer 

mogelijkheden biedt en dat processen geopti-

maliseerd zijn waardoor onder andere hogere 

verwerkingssnelheden gehaald worden. 

Met deze aanpassing is ook de wens om 

geschikt te zijn voor Hosted Services danwel 

Software as a Service gediend. EAL Apeldoorn 

BV heeft besloten zelf niet te willen fungeren 

als datahost. Om dit op een goede wijze te 

kunnen doen moet er een gehele organisatie 

worden opgetuigd en dient er voorzien te 

worden in veel apparatuur en voorzieningen 

die een ander al heeft staan en welke zich in 

de praktijk al bewezen hebben. Om die reden 

is er voor gekozen om bij de eigen leest te 

blijven en om op zorgvuldige wijze de juiste 

samenwerkingspartners te zoeken. Op deze 

wijze ligt het serverbeheer bij de aangezochte 

dienstverlener, het applicatiebeheer bij de 

leverancier en het dagelijks/operationeel  

beheer bij de opdrachtgever. 

De MoMO-5 werd in het verleden gekoppeld 

aan de VDO Dayton Pro serie navigatieappara-

tuur. Het scherm van dat systeem werd ge-

bruikt als weergavescherm voor via de MoMO 

te verzenden data. Zo werd het mogelijk om 

berichten heen en weer te zenden, om bevra-

gingen van voertuigen en personen verzorgen 

en om push-navigatie te realiseren. Zaken die 

de dagelijkse gang van zaken vereenvoudig-

den en een nieuwe dimensie toevoegde aan 

het werk. 

De weergave op het scherm werd beperkt 

door de mogelijkheden welke de hardware 

bood. Desondanks bleek het mogelijk een 

strakke en zakelijke lay-out   te voorzien welke 

al hetgeen bood wat men in het tijdperk voor 

De combinatie i-Traffic / MoMO kan bogen op een reputatie welke geschoeid is op een nauw contact 

met de markt en een zodoende opgebouwd begrip van en voor de markt. In de afgelopen 14 jaar is 

het systeem in nauwe samenwerking met haar gebruikers gegroeid tot haar huidige niveau. 

Inmiddels is er sprake van een installed-base welke de 7.000 stuks ruim overschrijdt. Zo wordt er van-

daag de dag, al dan niet gecombineerd binnen één applicatie, gewerkt met de MoMO- 4, de MoMO-5 

en/of de MoMO-6.

EAL Apeldoorn BV begeeft zich als R&D georiënteerd bedrijf met haar veiligheid-gerelateer-

de applicaties en producten binnen missie-kritische doelgroepen als de Openbare Orde en 

Veiligheid, de Bancaire wereld, de Zorgsector en het “reguliere” bedrijfsleven.  

 

De combinatie i-Traffic / MoMO kan bogen op een reputatie welke geschoeid is op een nauw 

contact met de markt en een zodoende opgebouwd begrip van en voor de markt. In de 

afgelopen 14 jaar is het systeem in nauwe samenwerking met haar gebruikers gegroeid tot 

haar huidige niveau.  

 

Inmiddels is er sprake van een installed-base welke de 7.000 stuks ruim overschrijdt. Zo 

wordt er vandaag de dag, al dan niet gecombineerd binnen één applicatie, gewerkt met de 

MoMO- 4, de MoMO-5 en/of de MoMO-6. 

 

EAL Apeldoorn BV 

Tel. +31 (0)55-5394900 – info@eal.nl 

De Pharos in Alexandrië wordt algemeen beschouwd als een van de zeven klassieke wereldwonderen. De toren droeg dezelfde naam als het kleine eilandje 

voor de kust van Alexandrië, waarop hij gebouwd was. Door de relatie te leggen met een vuurtoren ofwel een baken wil men aangeven dat het geboden 

systeem (wederom) richtinggevend is. Dit kan betrokken worden op de (push-) navigatiefunctie maar ook op de te benutten processen en diensten. Door de 

relatie te leggen met de oudst bekende vuurtoren wordt aangegeven dat het geboden systeem maatgevend genoemd mag worden.
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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 
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Cognitieve radio’s worden steeds het “radio platform van 

de volgende generatie van draadloze communicatie. Ze 

zullen naar verwachting ook een belangrijke rol in tactische 

communicatie voor de Amerikaanse marine en voor het 

ministerie van Defensie te spelen”, zegt Thomas Hou, profes-

sor in elektrische en computer engineering in het College of 

Engineering van Virginia Tech.

Een belangrijke technische hindernis blijft en dat is de 

beschikbaarheid van frequentieruimte op een reeds drukke 

draadloze reeks van netwerken. Hou en zijn collega’s Wen-

jing Lou van informatica en Hanif Sherali van industriële en 

systems engineering hebben voorgesteld een aantal nieuwe 

oplossingen voor spectrum te delen aan te dragen. Zowel 

de National Science Foundation (NSF) en de Office of Naval 

Research (ONR) staan klaar voor financiering. 

Het NSF-project, ter waarde van $ 500.000, is gericht op een 

veel hoger rendement van het delen van het spectrum, waar 

de netwerken daadwerkelijk naast elkaar bestaan. 

De tweede subsidie, toegekend door de ONR en ter waarde 

van $ 300.000, zal Hou, Lou en Sherali aanwenden om te 

kijken naar specifieke spectrum-sharing methoden voor 

tactische communicatie.

In dit project zullen ze een nieuw spectrum-sharing methode 

voor het DoD proberen te vinden en cognitieve radio en ad 

hoc netwerken voor de marine ad hoc op te stellen. 
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CR blijft achter in EU-onderzoek
CR komt er bekaaid van af, bij een grootschalig EU-onderzoek naar de behoefte aan spectrum over de komende 10 jaar 

onderzoekt voor 14 diverse wireless segmenten. Het onderzoek zelf wordt door een derde partij gedaan. Er wordt metho-

disch per deelgebied door alle daarvoor geldende trends heengelopen en geconcludeerd waar schaarste of overschot gaat 

ontstaan.

De belangrijkste groeisegmen-

ten zijn mobiel en breedband, 

broadcast, SRD’s (short range 

devices). Cognitieve Radio is 

voor de onderzoekers vooral 

een techniek is die de effi-

cientie van een onderdeel van 

SRD’s verbetert. Tijdens een 

bijeenkomst van de EU over 

dit onderzoek is aangegeven 

dat CR een veel breder effect 

heeft, zowel op het gebied van 

rampenbestrijding, mobiele 

breedband en telematica.

800.000 dollar voor spectrum-onderzoek in VS

FIELDCONNECT.NL
MOBIELE COMMUNICATIE OPLOSSINGEN

Portofonie | Oproepsystemen | Full-duplex intercoms
Groothandel | Distributie | Verhuur | Projecten | Service



38 Verbinding  februari 2013 39Verbinding  februari 2013

S
a

te
ll

ie
t 

n
ie

u
w

S
38

United is de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij met 

internettoegang op intercontinentale vluchten. Het gebruikt 

satelliettechnologie van Panasonic Avionics.

Internettoegang via Wi-Fi op lokale vluchten bestaat al 

langer. Een handvol internationale maatschappijen biedt het 

ook aan op intercontinentale vluchten. Lufthansa, de moe-

dermaatschappij van Brussels Airlines, was in 2009 één van 

de eerste en gebruikt daarvoor technologie van Panasonic. 

United is nu de eerste Amerikaanse carrier met interconti-

nentale internettoegang. De maatschappij heeft satellietge-

baseerde Wi-Fi hotspots geïnstalleerd in een Boeing 747-400 

die intercontinentale vluchten uitvoert over de Atlantische 

en Stille Oceaan. 

Wi-Fi op lokale vluchten werkt via verbindingsstations op het 

land (‘air-to-ground’). Boven de oceanen gebruikt men satel-

lieten. Ook United ging in zee met de Avionics-afdeling van 

Panasonic. De Ku-band-technologie van Panasonic Avionics 

haalt hogere doorvoersnelheden dan internet via air-to-

groundverbindingen. De 12-18GHz Ku-frequentieband wordt 

voornamelijk gebruikt voor alle soorten van satellietcom-

municatie, maar bijvoorbeeld ook bepaalde types Europese 

snelheidscamera’s opereren in deze frequentieband.

United zal de Panasonic-apparatuur op 300 vliegtuigen instal-

leren en ze ook gebruiken voor lokale vluchten. Passagiers 

betalen tussen de 3,99 en 19,99 dollar per vlucht voor 

internettoegang, afhankelijk van de lengte van de vlucht en 

de gewenste verbindingssnelheid. Volgens verslagen van 

gebruikers die op het internet te vinden zijn, haalt de Pana-

sonic-verbinding gemiddelde uplinksnelheden tot 1 Mbit/s 

en downlinksnelheden tot 5 Mbit/s.

foto: Songquan Deng - shutterstock.com

‘Belgische’ satelliet wordt getest in Toulouse
De derde ‘Belgische’ satelliet, Proba-V, ondergaat momenteel testen 

in Toulouse. Dat heeft het Europese ruimtevaartbureau ESA, voor wie 

Qinetic Space in Kruibeke het tuig heeft gebouwd, meegedeeld.

Proba-V is een kubusvormige minisatelliet die de vegetatie op Aarde 

in kaart moet brengen. De kunstmaan heeft daarvoor onder meer een 

miniatuurversie van de vegetatiesensor op de co-Belgische aardobser-

vatiesatelliet Spot-5. De resolutie zal echter drie keer hoger zijn.

Volgens ESA was de bouw van de Proba-V een “complexe operatie”. 

Het tuig ondergaat momenteel testen bij Intespace in het zuid-Franse 

Toulouse, als aanloop naar een lancering in april.

Qinetic Space, het vroegere Verhaert, bouwde voor ESA ook al de 

satellieten Proba-1 en Proba-2, respectievelijk gelanceerd in 2001 en 

2009. Eenmaal de “uitstekende” prestaties van de belangrijkste, inno-

vatieve instrumenten duidelijk werden, werden de twee demonstra-

tiesatellieten ook volwaardige operationele kunstmanen, aldus het 

Europese Ruimtevaartbureau.

Intercontinentaal bellen in de lucht via satelliet

Tot onze spijt is in het vorige nummer van Verbinding 
(nummer 10, 2012) een verkeerd bericht opgenomen 
met betrekking tot de nieuwe C2000-apparatuur. Het 
juiste bericht zou als volgt moeten zijn:

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft nieuwe C2000 portofoons en mo-

bilofoons aangeschaft. Via deze apparatuur communiceren hulpverle-

ners met elkaar tijdens een incident. De operationele dienst van Brand-

weer Haaglanden zal gebruik gaan maken van twee type portofoons 

van het merk Sepura (type STP9000 series). De vernieuwde technologie 

van deze apparatuur zorgt voor een beter bereik. Door het gebruik van 

een zogenoemde ‘repeater’ worden de technische mogelijkheden van 

het C2000-netwerk nog beter benut. En daarmee de veiligheid van de 

hulpverleners. De portofoons zijn volledig waterdicht.

Ook GHOR Haaglanden krijgt in 2013 nieuwe apparatuur. Voor de 

eenduidigheid met de apparatuur op de ambulances is hier voor de 

Motorola 850s gekozen.

De nieuwe portofoons en mobilofoons worden voor de zomer van 2013 

in gebruik genomen. De oude apparatuur is volledig afgeschreven.p
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Rectificatie: Brandweer Haaglanden krijgt 
nieuwe C2000-apparatuur Sepura

Shorties FM podcast en
Emergency Radio samen
Emergency Radio heeft enige tijd als streaming internetstation met nieuws 

over radioamateurisme in de lucht geweest. De gecombineerde website 

van Shorties FM en Emergency Radio biedt nu dezelfde content, het meest 

recente onderwerp eerst. Ook de verschillende rondes en de Daily Minutes 

van PA00NEWS komen voorbij. Minimaal om de ongeveer twee dage zijn er 

nieuwe onderwerpen te beluisteren. Nieuw is dat er voor een aanal onder-

werpen ook video in een klein formaat beschikbaar is. Mogelijk dat dat kleine 

beeldformaat in de nabije toekomst nog

wordt aangepast.

De vernieuwde podcast / 

Emergency-Radio-website 

is te vinden op de onder-

staande URLs:

http://podcast.shorties.nl

http://Emergency-Radio.nl

http://pa0ete.nl

Het archief bij de podcast is te vinden op: http://pa0ete.com

RadioAccess 
is verhuisd
RadioAccess is verhuisd van Waardenburg 

naar Geldermalsen. RadioAccess is in 2008 

gestart met 1 medewerker en er zijn door 

de jaren heen heel wat medewerkers bij 

gekomen. Anno december 2012 zijn ze 

uitgegroeid tot een bedrijf met bijna 50

medewerkers en hebben ze een uitste-

kende basis weten te vormen voor

verdere groei, kansen en ontwikkelingen. 

De huidige huisvesting in Waardenburg 

begon ondertussen ook te klein te worden 

en per 19 december 2012 is het bedrijf 

verhuisd naar een nieuwe locatie in Gel-

dermalsen.

Het nieuwe adres is: Rijnstraat 22, 4191 CL 

te Geldermalsen.
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Panasonic Toughbook breidt haar Toughpad-assortiment van 

robuuste tablets voor professioneel gebruik uit met twee nieuwe 

modellen. De 10.1” tablet met Windows 8 Pro en de 7” Android-

tablet zijn specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de 

groeiende vraag naar tablets op maat van mobiele werkers. De 

tablets bieden uitstekende prestaties, zijn dun, licht en boven-

dien even robuust als de andere Toughbook-producten.

De Toughpad FZ-G1 is de eerste volledig robuuste tablet met 

Windows 8 Pro specifiek ontworpen voor mobiele medewerkers. 

De tablet kan tegen een val van 120 cm hoogte (conform MIL-

STD-810G), voldoet aan de IP65-norm voor water- en stofbesten-

digheid en functioneert zelfs prima in extreme temperaturen. 

Kortom, ideaal voor zakelijke gebruikers die het grootste deel 

van hun tijd in de open lucht werken of veel onderweg zijn. Denk 

aan ingenieurs of onderhoudstechnici. Ook voor bedrijven in 

transport en distributie, nutsvoorziening en voor bijvoorbeeld 

hulpdiensten en verzekeringsmakelaars biedt de tablet veel 

voordelen.

De Toughpad JT-B1 is de eerste volledig robuuste 7 inch Android-

tablet van Panasonic. Met zijn ergonomische design is de JT-B1 

uitermate geschikt voor mobiele werkers in bedrijven actief in 

nutsvoorziening, logistiek, asset management, maar ook in het 

openbaar vervoer en zelfs bij de politie. Dit nieuwe apparaat 

combineert de kracht van het Android 4.0 besturingssysteem 

met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van Toughbook. De 

Toughpad biedt de bekende gebruikerservaring van Android 4.0, 

maar gaat verder waar de consumententablets stoppen. De JT-B1 

werd namelijk speciaal voor bedrijven ontwikkeld. De Toughpad 

is robuuster en biedt extra beveiliging, uitgebreide connectivi-

teit, hoogstaande beeldtechnologie en een lange batterijduur.

Panasonic Toughbook breidt Toughpad-gamma van 
robuuste tablets voor professioneel gebruik uit

Nieuwe IDAS (digita-
le) portofoon in het 
programma Icom
Vanaf februari 2013 heeft Amcom een nieuwe 

IDAS (digitale) portofoon van Icom in het pro-

gramma. Het gaat om de ICOM IC-F3262D-serie. 

De nieuwe porto is een landmobiele terminal 

portofoon met de volgende eigenschappen: 

-  Leverbaar in NXDN en dPMR versie;

-  Stof en waterdicht volgens IP67;

-  Geïntegreerde GPS;

-  Man down functie;

-  Nieuwe 14 pin accessoire connector;

-  Werkt digitaal, analoog en mixed mode;

-  Groot full dot matrix display (om makkelijk 

tekst berichten te lezen); 

-  Zowel VHF als UHF en met of zonder toetsen-

bord leverbaar.
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De DP4401 Ex is de nieuwste rugged porto-

foon in de Motorola MOTOTRBO-serie die 

voldoet aan de Digital Mobile Radio (DMR) 

standaard én Atex gekwalificeerd is.

Voor communicatie binnen en buiten, in 

weer en wind, omgevingen met veel ge-

luid, stof en viezigheid of bijvoorbeeld op 

schepen: de DP4401 communiceert daar 

waar nodig en integreert spraak en data in 

één systeem.

De MOTOTRBO DP4401 Ex portofoon serie 

combineert alle functionaliteiten uit de 

analoge portofoonwereld met de nieuwste 

digitale technieken waardoor spraak en 

data geïntegreerd kunnen worden evenals 

extra features als Bluetooth, trilfunctie 

en intelligente audio, plus geïntegreerde 

GPS. In combinatie met de MOTOTRBO 

repeaters, mobilofoons, accessoires, data 

applicaties, software en services beschikt u over een uitgebreid 

systeem dat u naar uw wensen en eisen kunt toepassen. 

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

Koning & Hartman heeft 
MotoTRBO Atex DP4401 in collectie

De intelligente audio techniek past het radiovo-

lume automatisch aan om achtergrondgeluid te 

compenseren in een omgeving met veel geluid, 

waardoor de gebruiker dit niet handmatig hoeft te 

doen. Naast de ingebouwde GPS biedt de DP4401 

Ex tevens de optie om voorgeprogrammeerde 

teksten te versturen. Voor de veiligheid van de 

gebruiker is de DP4401 voorzien van een man-down 

functie en noodknop.

 De DP4401 Ex portofoon met afmetingen 

138,3x56,7x37,8mm (HxBxD) is leverbaar in 

een  VHF en UHF versie, is stof- en waterdicht vol-

gens de IP57 norm, weegt ongeveer 455 g en werkt 

ruim 16 uur op een batterij.

NEC’s uMobility maakt smartphones integraal onderdeel van be-
drijfsnetwerk

NEC, wereldwijd marktleider in bedrijfstelecommunicatie en Unified Communications, kondigt de introductie aan van uMobility, een 

oplossing voor vast-mobiel integratie waarbij smartphones onderdeel uitmaken van een bedrijfscommunicatie-netwerk en dat mobiele 

medewerkers krachtige Unified Communications functionaliteit brengt.

uMobility is beschikbaar voor diverse mobiele apparaten zoals Apple, Android, BlackBerry en Nokia smartphones en Android en Apple/iOS 

tablets en biedt de gebruikers hiervan de volledige functionaliteit en mogelijkheden van het bedrijfscommunicatiesysteem. Werknemers 

kunnen wanneer ze binnen bereik van het draadloze bedrijfsnetwerk zijn hun smartphone of tablet via dat netwerk gebruiken, terwijl de 

verbinding, wanneer ze zich buiten bereik van het bedrijfsnetwerk begeven, zonder onderbreking overgenomen wordt door het mobiele 

netwerk.

Met uMobility van NEC maken organisaties hun werknemers bereikbaar onder één nummer. Wanneer collega’s en klanten dit num-

mer bellen, gaat zowel degene’s telefoon op kantoor als zijn mobiele telefoon over. De mobiele telefoon kan zowel gebruik maken van 

beschikbare Wi-Fi netwerken die binnen bereik zijn, als van het mobiele netwerk. De communicatie zal naadloos overgedragen worden bij 

veranderingen in de beschikbaarheid van Wi-Fi netwerken. Er bestaat zodoende geen noodzaak meer om meerdere voicemailboxen uit te 

luisteren; alle berichten oproepen worden naar een centrale mailbox gerouteerd die vanachter het bureau of onderweg uitgeluisterd kun-

nen worden. PBX functionaliteit dat uMobility biedt o.a. hold, transfer, voicemail, bedrijfstelefoongids en telefoniste ondersteuning.
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Breng je eigen…
Regelmatig word ik om de oren gesmeten met de afkorting BYOD. Eerlijk gezegd had ik 

in eerste instantie geen idee waar het over ging. Maar als je het voluit leest “Bring Your 

Own Device”, ontstaat er een waaier aan ideeën wat dat allemaal is of zijn kan. En ook 

aan wat het allemaal aan kansen maar misschien ook complicaties met zich meebrengt.

Vooral door smartphones en tablets hebben we tegenwoordig privé de mooiste ICT-gad-

gets die meer kunnen dan wat we vanuit ons werk meekrijgen, en die we graag ook bij 

ons werk willen gebruiker. Dat is natuurlijk fantastisch, want welke werkgever wil nou 

niet dat de werknemers op allerlei manieren helpen innoveren. Nieuwe kansen te over.

Maar kunnen we BYOD uitbreiden naar andere terreinen? Even googelen op “bring your 

own” leverde mij eerst een paar bijzondere ideeën op zoals “bring your own booze” en 

“bring your own beer”, maar die helpen mij zakelijk toch niet veel verder. Nog een poosje 

brainstormen leverde me wel een paar interessante concepten op. “Bring your own pen” 

of “bring your own mug” kennen we eigenlijk al jaren, terwijl “bring your own portop-

hone” mij een spannende nieuwe weg lijkt.

Maar als we het echt serieus op missie kritische communicatie toespitsen bieden “bring 

your own hotspot” of “bring your own network” interessante kansen. Met “your own” 

bedoel ik dan niet zozeer privé apparatuur, maar dat de hulpverlener zo onafhankelijk 

mogelijk van de infrastructuur door kan werken. Je eigen netwerk meenemen, zodat je zo 

onafhankelijk mogelijk bent van andere netwerken.

“Your own network” is dan een ad-hoc netwerk dat aan kan sluiten op de inafstructuur, 

maar ook zonder door kan werken. Het vorig jaar afgesloten iBridge-project heeft in een 

proof-of-concept  laten zien dat dit niet alleen technisch werkt, maar ook heel nuttig 

is voor informatie uitwisseling tussen brandweer en defensie. En naast dit technische 

concept is zo’n oplossing ook simpelweg commercieel als product te koop. Kijk maar op 

figonet.com. Dus waar wachten we op?

De charme van zo’n oplossing  is dat je meelift op de kracht van alle onderliggende 

netwerken. De beperkingen van het ene netwerk kan worden opgevangen door de moge-

lijkheden van het andere netwerk. Een belangrijk winstpunt onder kritische omstandighe-

den.

Maar we blijven toch wachten. De noodzaak van betrouwbare radio communicatie wordt 

door iedereen onderschreven. Omdat mobiele datacom voor het brede publiek steeds nor-

maler wordt willen we ook voor kritische communicatie voor een dubbeltje op de eerste 

rang zitten. Met dit “bring your own network” concept is de gevraagde betrouwbaarheid 

voor communicatie te combineren met de vraag om betaalbaarheid. Dus waar wachten 

we op?

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