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Wegwerpmodel

Ik loop over de beursvloer van Critical Communication World, 

het voormalige Tetra World Congres, en ik merk dat er wat 

ontbreekt. De hele dag probeer ik mijn vinger er op te leggen en 

eindelijk ben ik er achter: ik zie bijna geen portofoons. Ze zijn er 

heus wel, hier en daar, maar prominent zijn de porto’s zeker niet 

aanwezig.

Vorig jaar rolden de verschillende leveranciers nog over elkaar 

met de nieuw, nieuwer, nieuwste toestellen in alle kleuren van 

de regenboog. En er was altijd wel een leverancier met een rug-

gedized versie van een toestel waar je lekker hard mee mocht 

gooien (“Ons wegwerpmodel”, grapte vorig jaar nog een leveran-

cier, volledig gespeend van humor). Gooien met een portofoon is 

totaal nutteloos, maar toch erg leuk om te doen. 

Het is een logische veranderingen, bedenk ik me. Radiocommu-

nicatie wordt steeds meer ict. Ik sprak hierover met een directeur 

van een portofoonleverancier en hij merkt dagelijks dat er een 

migratie naar ict is. Als hij nieuw personeel zocht vroeger, wilde 

hij echte radiomensen in dienst nemen. Vandaag de dag zoekt hij 

ict’ers met een voorliefde (of in ieder geval een beetje interesse) 

voor radiotechniek. Deze trend is niet nieuw en ik ben niet de 

eerste die de trend signaleert. De transitie van radiocommunica-

tie naar ict is een natuurlijk en onafwendbaar proces. Ik ga er in 

mee.

Maar toch mis ik ze, de portofoons. En ik mis het wegwerpmodel. 

Misschien moet ik maar eens een Nederlands Kampioenschap 

Portofoonsmijten organiseren. Leveranciers, meldt u zich aan 

met uw wegwerpmodel? Kandidaten voor de titel mogen zich 

melden per mail: henk@fenceworks.nl. 

Henk van Beek
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Ziggo activeert landelijk
WiFi netwerk
Ziggo activeert het netwerk van WiFi 

hotspots in het hele verzorgingsgebied. 

Uiterlijk eind augustus zijn de hotspots 

geactiveerd op de modems van bijna een 

miljoen klanten. Den Haag is na de teststad 

Groningen de tweede stad waar de WifiS-

pots geactiveerd worden. Vanaf 7 mei staan 

ca. 6�.000 Ziggo WifiSpots in Den Haag aan.

Ziggo’s internetklanten hoeven de speciale 

WifiSpots inloggegevens maar één keer per 

apparaat in te stellen en hebben daarna 

automatisch toegang tot alle beschikbare 

WifiSpots. Zowel zakelijke Ziggo-klanten als 

consumenten hebben toegang tot de WifiS-

pots. Ziggo werkt aan een aantal nieuwe 

diensten die optimaal afgestemd zullen zijn 

op het netwerk van WifiSpots. 

Op dit moment staan er 8�0.000 geschikte 

routers in den lande, maar Ziggo verwacht 

er de komende vier maanden nog bijna 

1�0.000 te versturen. In mei/juni activeert 

Ziggo 200.000 hotspots in Zuid-Holland 

en Groningen. In juni volgen er 200.000 in 

Utrecht en Noord-Holland, dan 1�0.000 in 

juni/juli in Noord-Brabant. In Limburg en 

Twente gaat het om 200.000 apparaten in 

juli, in Friesland, Drenthe en Overijssel om 

100.000 in juli-augustus. 

Elke modem krijgt twee gescheiden net-

werken, een voor de abonnee en een voor 

maximaal twintig roamers. De kwaliteit van 

het thuisnetwerk staat voorop. Een Ziggo-

abonnee dient eenmalig in te loggen op het 

WifiSpots netwerk, maar kan er dan in heel 

Nederland gebruik van maken. 

Ziggo heeft de dienst getest in Groningen. 

Daaruit werd geleerd dat de dekking in 

woonwijken goed is en dat minder dan 1 

procent van de klanten de aangeboden opt-

out gebruikt. 

Ict-leverancier KPN verandert de naam Gemnet in KPN Lokale Overheid. De 
nieuwe naam is het gevolg van de richting die KPN inslaat om specifieke markt-
segmenten beter te bedienen. KPN Lokale Overheid presenteert zich tijdens de 
beurs Overheid & ICT van 23 tot en met 25 april 2013 in de Jaarbeurs Utrecht 
voor het eerst.

Gemnet is al sinds 2006 onderdeel van KPN. ‘Met een nieuwe naam en een nieuw gezicht wil-

len we nu de volgende stap zetten’, zegt directeur Heimen Visser. ‘De naam Gemnet verdwijnt 

met de komst van KPN Lokale Overheid overigens niet helemaal. Het Gemnet-netwerk blijft 

dezelfde naam houden. We blijven ons richten op lokale overheden.’ 

Die lokale overheden zijn gemeenten, provincies, waterschappen en waterleidingbedrijven. 

Bij KPN Lokale Overheid blijven dezelfde medewerkers dienstverlening leveren voor thema’s 

als ‘het nieuwe samenwerken’, ‘verbetering van dienstverlening aan burgers en bedrijven’ en 

‘digitale veiligheid’. Gemnet werd in 199� opgericht door de Bank Nederlandse Gemeenten en 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

De regie op het alarmnummer 112 moet strakker. De samenwerking tussen partijen 
die bij het nummer zijn betrokken, zoals de KPN en de politie, is onvoldoende. Dat 
concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een onder-
zoek naar het functioneren van 112.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de resultaten hiervan zondag naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Aanleiding voor het onderzoek zijn een aantal storingen van het 112-nummer vorig jaar, 

waardoor mensen het nummer niet altijd konden bereiken. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake 

was van een zwakke plek, maar dat de storingen op verschillende plaatsen in de ‘112-keten’ optraden. 

Vaak was dat tijdens onderhoudswerkzaamheden, aldus het ministerie. 

Het ministerie zegt het advies van de inspectie over te nemen. Het is onacceptabel dat een beller in 

nood geen contact kan leggen met de alarmcentrale, zegt minister Ivo Opstelten. Ook laat het minis-

terie weten direct na de storingen maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. 

Regie 112 moet strakker KPN hernoemt Gemnet 
in KPN Lokale Overheid

Toezichthouder vindt tarieven NOVEC te hoog
Telecomwaakhond OPTA vindt de tarie-

ven die zendmastbeheerder NOVEC heeft 

gerekend aan Broadcast Technology & 

Development B.V. (BTD) te hoog. BTD is 

een werkmaatschappij van zenderoperator 

Broadcast Partners en levert omroepap-

paratuur. BTD vond de tarieven te hoog. De 

OPTA heeft nu lagere tarieven vastgesteld.

NOVEC is als staatsbedrijf verantwoordelijk 

voor de verhuur van antenneruimte op 

grote zendmasten, zoals die in IJsselstein. 

BTD was het niet eens met de tarieven over 

2010, 2011 en 2012 en spande een proce-

dure aan. OPTA vindt de toezichtkosten wel 

redelijk en zegt ook dat alle afnemers van 

NOVEC gelijk behandeld zijn.

C2000-mast naast Kasteel 
Drakenstein geplaatst
Een C2000-mast is op ongeveer tweehonderd meter van Kasteel Drakenstein in Lage Vuur-

sche geplaatst. De mast is �� meter hoog en valt flink op in de omgeving. 

De mast moet de dekking van het C2000-netwerk in de omgeving verbeteren. Hulpverleners 

ondervinden al langer problemen met slechte verbindingen in Lage Vuursche en de omge-

ving. Deze problemen moeten door de komst van de nieuwe mast zijn opgelost. 

Kasteel Drakenstein wordt naar verwachting op termijn weer in gebruik genomen door prin-

ses Beatrix. Prinses Beatrix woonde eerder tussen 1963 en 1981 ook al in het kasteel. 
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Het Britse Airwave gaat meedoen met de tender voor het tetra-netwerk in Nederland. Volgens Martin Benké, director of 
network operations bij het bedrijf, is vooral het tienjarige contract voor het tetra-netwerk interessant. “We zullen partici-
peren in de tender.”

De aanbesteding van het Tetra-netwerk in Nederland bestaat uit twee delen: een van 2,� jaar, wat vooral 
onderhoud van het bestaande netwerk behelst. Voor dit gedeelte heeft Airwave vooralsnog geen interesse. 
Het tweede gedeelte van de aanbesteding, een tienjarig contract, wil het Britse bedrijf wel binnenhalen. “We 
zijn de mogelijkheden aan het verkennen”, zegt Martin Benké, director of network operations bij Airwave. “En 
we zullen waarschijnlijk participeren in de tender.”
Tijdens de kroning heeft Airwave een rol gespeeld bij het tetra-netwerk dat is ingezet door KPN Critical 
Communications. Benké: “Dankzij onze ervaringen bij de Londense metro en de Olympische Spelen zijn wij 
in staat om Tetra-netwerken te optimaliseren. Tetra-netwerken zijn complex en er zijn duidelijke restricties. 
Hulpdiensten willen terecht niet dat er modificaties komen.”
Airwave heeft een aantal oplossingen ontwikkeld voor het optimaliseren van een Tetra-netwerk. Een daarvan 
is Wide Area Retuning (WAR), wat ook is ingezet tijdens de kroning. Een andere oplossing van Airwave is een 
netwerk managementtool, genaamd Insite. Insite is een webbased dashboard, waarin de KPI’s van een Tetra-
netwerk realtime in beeld zijn. 

Apollo
Airwave verzorgt op dit moment het grootste Tetra-netwerk ter wereld. Ze bedienen alle nood- en hulpdien-
sten in Groot-Brittannië. Oorspronkelijk komt de Airwave-organisatie voort uit telecomprovider O2, maar is 
nu eigendom van twee investeringsfondsen: Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) en CPPIB 
Communications Pty Limited.
Een van hun meest bekende opdrachten was die voor de Londense metro. Na de bomexplosies in 200� in de 
metro was een van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie om een noodnet uit te rollen 
dat de metro-diensten koppelt aan de communicatiemiddelen van de politie. 
Een andere opvallende opdracht was die van de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Airwave was de of-
ficiële PMR-service provider en verzorgde een tweede tijdelijk Tetra-netwerk, genaamd Apollo. Het netwerk 
stond los van het al bestaande Airwave Tetra-netwerk voor nood- en hulpdiensten. 
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Onderzoekers bouwen
40 GB/s WiFi-netwerk
over een kilometer
Onderzoekers aan het Karlsruhe 

Institute of Technology in Duitsland 

hebben een nieuw snelheidsrecord op 

het gebied van draadloos netwerken 

gevestigd: op een afstand van één 

kilometer werd een overdrachtsnel-

heid van maar liefst �0 GByte/s 

behaald. De technologie werkt op 

een frequentie die een honderdvoud 

hoger ligt dan die van reguliere 

draadloze netwerken en wordt niet 

zozeer beschouwd als concurrentie 

van, maar meer als aanvulling op 

bedrade glasvezelnetwerken. De hoge 

doorvoersnelheid moet breedband-

netwerken in landelijke gebieden 

mogelijk gaan maken, waar bekabe-

ling kostentechnisch niet uitkan, of 

die vanwege andere omstandigheden 

lastig bereikbaar zijn.

Om de hoge snelheid van �0 GByte/s 

te kunnen realiseren, maakten de 

onderzoekers gebruik van een net-

werksignaal met een frequentie van 

2�0 GHz. Een interessant gevolg van 

deze golflengte is dat de benodigde 

elektronische schakelingen en anten-

nes zeer compact uitgevoerd kunnen 

worden. Zo hebben de ontvangst- en 

zendchip afmetingen van slechts 

slechts � x 1,� mm en kunnen ze over-

weg met frequenties tussen de 200 en 

280 GHz. Binnen dit frequentiegebied 

blijkt de atmosfeer voor relatief wei-

nig demping te zorgen, wat volgens 

de onderzoekers resulteert in betere 

netwerkprestaties dan bij alternatieve 

oplossingen die van een optische 

technologie gebruik maken.

Hoewel de behaalde resultaten al 

behoorlijk indrukwekkend te noemen 

zijn, zijn er nog diverse verbeterin-

gen door te voeren, zo stellen de 

wetenschappers. Door middel van 

multiplexing, waarbij het datasignaal 

gemoduleerd wordt over meerdere 

kanalen, moet de bandbreedte nog 

aanzienlijk kunnen toenemen. Voor-

alsnog is echter onduidelijk wanneer 

de nieuwe vindingen daadwerkelijk 

in de praktijk toegepast kunnen gaan 

worden.

Defensie heeft een raamovereenkomst gesloten over de levering van alle 
apparatuur voor grondgebonden communicatie. Deze reseller van Motorola-
distributeur Selecsys levert de komende vier jaar ongeveer 4500 portofoons en 
de infrastructuur daar omheen. De raamovereenkomst kan nog met een jaar 
worden verlengd.
Hans Geelen, commercieel directeur van Vanderkooij Telecommunicatie BV: “We hebben sinds 

199� een goede relatie met Defensie. Zij wilden eenheid in hun radiocommunicatie. Daarnaast 

maakten ze de stap naar digitale portofonie. Wij mogen een rol spelen in alle facetten van de 

communicatie-oplossing, van advisering tot installatie en ondersteuning bij ingebruikname. 

Het raamcontract is een verbreding van de diensten die we al jaren leveren voor Defensie.” Het 

raamcontract geldt voor alle onderdelen van de krijgsmacht. 

De apparatuur die Vanderkooij Telecommunicatie BV levert is van Motorola en Vertex Standard. 

Het gaat zowel om portofoons, mobilofoons als repeaters. Arend Massier, sales- & marketing-

manager van Motorola-distributeur 

Selecsys: “Met ons portfolio en de 

kennis van onze partner Vanderkooij 

Telecommunicatie BV kunnen we een 

totaaloplossing bieden aan een klant 

als Defensie. Defensie heeft behoefte 

aan betrouwbare communicatiemid-

delen en een partner die kennis van 

zaken heeft. Samen met Vanderkooij 

Telecommunicatie BV kunnen we dat 

bieden.”

Foto: jan kranendonk 

- shutterstock.com

Britse speler voor C2000

Airwave gaat voor tender Tetra-netwerk

T-Mobile steekt honderden miljoenen in netwerk
Door een meerjarige overeenkomst met Huawei begint T-Mobile Nederland nog deze 
maand met de verbetering van het netwerk. De komende jaren zal de operator hon-
derden miljoenen euro’s investeren om alle 5000 antennestations de vernieuwen. 

Het netwerk wordt uitgerust met de nieuwste radiotechnologie. 

Tegelijkertijd zullen de snelheid en stabiliteit van het netwerk verder 

verbeterd worden. De antennestations zullen worden voorzien van 

SingleRAN (Radio Access Network). Dit is een geïntegreerd radionet-

werk dat niet alleen de sterk toenemende vraag naar snel mobiel 

breedband internet (�G) ondersteunt, maar tegelijkertijd bestaande 

technologieën als gsm en umts optimaliseert. Nog deze maand zul-

len de eerste antennestations worden omgebouwd. 

Volgens Directeur Technology Frank Meywerk sluiten de investe-

ringen in het netwerk aan op de nieuwe koers die T-Mobile heeft 

ingezet. “We hebben bewust gekozen voor de allernieuwste beschik-

bare technologie waardoor we klanten daadwerkelijk meer kunnen 

bieden. Onze ruim �,� miljoen klanten gaan dat direct merken aan 

de snelheid, de stabiliteit, maar ook de reactiekracht van het netwerk.” 

Het ombouwen van alle basisstations en masten is een grootschalige operatie die eind mei van start 

gaat in Amsterdam. Daarna volgen andere grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht, gevolgd 

door de rest van de Randstad en Nederland. Het installeren van de allernieuwste geïntegreerde 

radiotechnologie loopt gelijk aan de uitrol van het �G-netwerk. T-Mobile geeft later in het najaar van 

2013 klanten in Groot-Amsterdam toegang tot het �G-netwerk. Volgens de operator zal einde 201� het 

overgrote deel van de Nederlandse bevolking bereik hebben. 

Foto: Clive Chilvers- shutterstock.com

Defensie kiest voor portofonie van 
Selecsys-partner Vanderkooij Telecommunicatie
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Keizersgracht, met de huisnummers 242 tot 

252, stoorde de zender alle communicatie. De 

mannen en vrouwen van de handhavers wa-

ren volledig stuurloos. Dat nooit meer, zullen 

velen toentertijd hebben gezegd.

De kroning van 2013 moest en zou dus perfect 

verlopen. Zeker wat betreft communicatie 

mocht er niets verkeerd gaan. Met de com-

motie rond Project X Haren nog in gedachten, 

lag er sowieso een focus op de verbindingen. 

De oplossing werd gevonden in een originele 

oplossing: een extra Tetra-netwerk, verzorgd 

door KPN Critical Communications.

Om communicatie via portofoons van de 

hulpverleners te garanderen in Amsterdam is 

er een tijdelijk netwerk gebouwd, genaamd 

C3000. Dit netwerk heeft ervoor gezorgd dat 

er 1600 extra portofoons beschikbaar gesteld 

konden worden voor de hulpverleners. Op 

piekmomenten werd er zelfs door ruim 3000 

hulpverleners tegelijk gebruik gemaakt van 

hun portofoon. Ook werden er extra voor-

bereidingen getroffen voor 1-1-2, welke op 

piekmomenten te maken kreeg met ruim 200 

gesprekken per kwartier.

Het is niet de eerste keer dat er naast een 

bestaand TETRA-netwerk een tweede TETRA-

netwerk is geplaatst. In Nederland is het nier 

eerder voorgekomen, tijdens de Olympische 

Spelen in Londen 2012 is dat wel gebeurd. 

Daar plaatste Airwave een tweede netwerk 

rond ‘Groot-Londen’ en voor sportlocaties 

rond de kust, waar open-waterevenementen 

werden gehouden. 

Groter
Henk van Egmond is operationeel manager 

calamiteiten in de OOV en belangrijk lid van 

de Taskforce voor de activiteiten voor de kro-

ningsdag vanuit KPN. “We hebben een klein 

extra Tetra-netwerk geplaatst met vijf sites. 

De configuratie is hetzelfde als die van C2000. 

We hebben dit aangeboden om verschil-

lende redenen. Er zouden namelijk flink meer 

gebruikers op het bestaande C2000-netwerk 

komen, vooral nieuwe gebruikers. Daar moet 

je op voorbereid zijn. Maar op het bestaande 

C2000-netwerk mag je niets veranderen. Ge-

zien de impact en de hoeveelheid agenten op 

C2000 zagen we veel mogelijke knelpunten. 

Dan moet je de keuze maken: of blijven op 

het huidige netwerk, of een nieuw netwerk in 

de lucht brengen.”

KPN Critical Communications heeft al met 

al het tweede netwerk snel opgezet. Direct 

na de aankondiging van de abdicatie heeft 

KPN Critical Communications een draaiboek 

gemaakt. “Het standaard draaiboek is geba-

seerd op – zoals wij het noemen – rouwen en 

trouwen. Deze kroning is een maatje groter. 

Iedereen, zowel bij ons als bij de politie, was 

daar van doordrongen.”

De samenwerking tussen alle partijen was 

sowieso groot. Zo stelde T-Mobile twee fre-

quentiebanden ter beschikking in het 2,1GHz- 
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c3000 als ondersteuning van c2000

Extra TETRA-netwerk 
tijdens kroning Amsterdam

tijdens de kroningsdag in amsterdam dit jaar is er een extra tetRa-netwerk 

geplaatst, naast het bestaande c2000-netwerk. KPN critical communications 

leverde masten en portofoons voor de 1600 extra agenten in de stad. “Het 

was duidelijk dat iedereen dezelfde taal sprak” 

Vooraf aan de kroningsdag hadden de media 

met een nostalgische blik gekeken naar 

de vorige kroningsdag. In 1��0 liep het in 

Amsterdam volledig uit de hand. Een van 

de belangrijkste redenen toen waarom het 

misging, was vanwege een jammer van de 

portofoons van de politie. Op het dak van de 

Groote Keijser, de verzamelnaam voor een 

zestal gekraakte panden aan de Amsterdamse 

Foto: ranidevi - www.shutterstock.com 

Foto: ranidevi - www.shutterstock.com 

Koninginnedag 2013 stond in Amsterdam in 

het teken van de troonsafstand van koningin 

Beatrix met de inhuldiging van koning Wil-

lem-Alexander in de Nieuwe Kerk. Op deze Ko-

ninginnedag waren er ruim 700.000 bezoekers 

aan Amsterdam, ongeveer net zo veel als vorig 

jaar. Ook het aantal bezoekers dat per trein 

kwam was ongeveer gelijk, circa 240.000. De 

dag is zonder grote incidenten verlopen. Door 

de grotere spreiding in plaats en tijd van de 

evenementen en bezoekers op deze dag is de 

dag soepel en feestelijk verlopen, er waren bij 

gelijkblijvend bezoekersaantal (veel) minder 

arrestaties en ambulanceritten dan in vorige 

jaren.

“Op het 
bestaande 
C2000-netwerk 
mag je niets 
veranderen”
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en 2,6GHz-spectrum, die T-Mobile in de regio 

Amsterdam normaliter niet gebruikt. Ook het 

Agentschap Telecom zette alles op alles om 

een vlekkeloze communicatie te garanderen. 

Van Egmond: “Met het Agentschap Telecom 

hebben we uitgebreid overleg gevoerd. Naar 

zaken als interferentie hebben we gezamen-

lijk goed gekeken en hebben we alles laten 

uitregelen. Het Agentschap heeft een vrije 

band geregeld. Het was duidelijk dat iedereen 

dezelfde taal sprak.”

Leerschool
De conclusie van Van Egmond is duidelijk: 

“Het is uitstekend verlopen. Op de 2�e april 

zijn er twee portofoons defect gegaan en 

die zijn direct vervangen. Dat is een ongelo-

felijke score. De verbindingen waren goed, 

ook tijdens piekmomenten. Noch C2000, 

noch C3000 is aan de maximale capaciteit 

gekomen.”

Het succesvolle project heeft bijna per direct 

navolging gekregen. Een ruime week na 

de inhuldiging wilde de politie het C3000-

netwerk nogmaals inzetten, nu tijdens de 

UEFA-cup-finale in Amsterdam Arena. “Op 

Hemelvaartsdag hebben we het netwerk 

neergezet en de mobiele dekking was prima”, 

zegt Van Egmond.

Dit dringt natuurlijk direct de vraag op in 

welke mate een extra TETRA-netwerk in de 

toekomst gaat worden ingezet. “Het wordt 

niet echt een nieuw product. Het principe 

hadden we al, maar het is onderbelicht 

gebleven. We hebben nu wel ideeën om een 

soort Quick Response Force op te zetten, met 

een soort calamiteitenkar. We kunnen dan 

relatief snel een tweede TETRA-netwerk in 

de lucht brengen. En dan is de kroningsdag 

in Amsterdam een hele goede leerschool 

gebleken.”   

“Iedereen sprak dezelfde taal”

Gorinchem
11, 12 en 13 juni 2013

Openingstijden:
 di 10.00 - 17.00 uur
 wo 14.00 - 22.00 uur
 do 10.00 - 17.00 uur
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Feiten en cijfers
tijdelijk extra C3000-netwerk;

plaatsing van extra masten t.b.v. mobiel, C2000/C3000, Defensie en straalzender NOS;

1600 extra portofoons;

200 gesprekken per kwartier via 1-1-2;

22 portocabines aangesloten;

3 tijdelijke commandoposten;

vele extra vaste en ISDN-verbindingen in het netwerk;

portals met grote internettoegangen;

facilitaire ondersteuning van het MAC (Militair Actie Centrum);

2 Marine boten stand-by voor snel transport van eventueel benodigde spareparts of technici;

röntgen bagagescanner t.b.v. de beveiliging in Amsterdam;

aantal telefoontjes: tegen de 14.000.000;

aantal sms’jes: 14.500.000;

dataverkeer in TB: 25TB (3x meer dataverbruik dan vorig jaar).
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Na de Japanse aardbeving en de daaropvol-

gende tsunami is er veel aandacht geweest 

voor het noodnetwerk van Japan, zowel 

van binnen- als buitenlandse hulpdiensten. 

Naast een drama voor het land en de mensen 

boden de gebeurtenissen ook een schat aan 

informatie over het werk van nood- en hulp-

diensten na een ramp van dit formaat. Een 

van de speerpunten van onderzoek bleek het 

netwerk zelf. Na de aardbeving en tsunami 

was er namelijk weinig meer over van het 

bestaande Tetra-netwerk dan de Japanse over-

heid had laten neerzetten.

De eerste vraag was of het huidige netwerk 

hersteld zou moeten worden, of dat een 

compleet nieuw netwerk efficiënter en beter 

zou zijn. Eerder onderzoek van Manoj en Hu-

benko Baker (‘Communication challenges in 

emergency response’) uit 2007 wees echter al 

uit dat het gecompliceerder is om een nieuw 

netwerk op te zetten, terwijl een bestaand 

netwerk nog (geheel of gedeeltelijk) werkt. 

Daarom heeft men in Japan gekozen voor een 

andere opzet: herstel het netwerk binnen het 

rampgebied met gebruik van het bestaande 

communicatienetwerk, door de wireless access points samen te voegen tot een draad-

loze mesh backbone. Wireless Mesh Network 

(WMN) is een infrastructuur-type, waarbij 

elke node of Mesh-router zowel zenden als als 

relay functioneren. De Mesh router gedraagt 

zich eigenlijk als een draadloze access point. 

Het voordeel van een WMN is dat het relatief 

goedkoop is en snel is in te zetten bij een ca-

lamiteit. Een ander groot voordeel is dat een 

WMN een decentraal ontwerp heeft. 

Aan de universiteit van Tokio heeft men een 

ontwerp gemaakt, dat gebruikmaakt van de 

bestaande, overgebleven access points na 

een ramp, die ongecontroleerd functioneren 

binnen een gebied. Door een aantal actieve 

Mesh-routers toe te voegen ontstaat een zeer 

goed, multiple-tier, netwerk. De bestaande 

access points in een Mesh-netwerk blijken 

zelfs beter te werken dan een nieuw netwerk 

te implementeren boven het bestaande, 

beschadigde netwerk. 

Hoe is het netwerk opgezet? In de eerste plek 

is er een Moveable and Deployable Resource 

Units (MDRU). Die fungeert als gateway van 

het systeem naar een extern netwerk, zoals 

het internet. De Mesh-router is een standaard 

draadloos netwerk gebaseerd op access 

points, die zo is geconfigureerd dat en com-

municatie mogelijk is naar de zogenoemde 

MC’s (Mesh-clients). Daarnaast is er een 

Mesh-gateway, een specifieke Mesh-router 

die direct communiceert met de MDRU 

(gateway). 

Het gehele project kan in drie ‘tiers’ worden 

gesplitst. Ten eerste is er de netwerk-tier, 

die er voor zorgt dat er communicatie is 

tussen de MDRU en de MG (dus tussen de 

hoofdgateway naar een extern netwerk en de 

Mesh-gateways). Dit gebeurt in de 25GHz-

band. De tweede tier is de mesh-tier. Dit is 

het backbone niveau waar de Mesh-gateways 

en de Mesh-routers een draadloos mesh back-

bone netwerk vormen, over de 5GHz-band. 

De Mesh-gateways vormen en mesh portal, 

zodat die een brug vormen tussen de netwerk 

facility tier en de mesh tier. Ten slotte is er 

het client-tier niveau, waarin elke Mesh-gate-

way en Mesh-router communiceren naar de 

Mesh-clients, over een 2.4GHz-band. 

In de praktijk gaat de werking als volgt. Als 

er een rampgebied is, wordt als eerste een 

MDRU (de gateway) opgezet. Die MDRU kan 

een aantal Mesh-gateways dienen, zodat 

er in ieder geval een netwerk kan worden 

opgebouwd. De MDRU (gateway) zal alle 

overgebleven access points in een gebied 

configureren binnen de Mesh-routers en 

Mesh-gateways. Een eerste herstel van een 

netwerk, via Mesh-clients, is dan gebeurd. 

Een uitdaging is de stabiliteit van de access 

points. Access points die zijn gebaseerd op 

802.11 zijn vaak slecht geconfigureerd en 

daardoor hoogstwaarschijnlijk niet optimaal 

voor een netwerk. Gevolg is dat de kwaliteit 

van het netwerk zwakke punten krijgt. 

Wat is het effect van het toevoegen van meer-

dere Mesh-routers? De basisopstelling is er 

een met 1 Mesh-gateway, drie Mesh-routers 

en zes Mesh-clients. In dit scenario zijn de 

eigenschappen als volgt: 

alle clients kunnen verbinden met elke Mesh-

router, alle clients bevinden zich in het bereik 

van alle Mesh-routers

Elke Mesh-routers werken op een apart ka-

Multiple-tier Mesh-netwerk optimaliseren

Lessen van Japan 
na de tsunami
Een van de belangrijkste aspecten bij een ramp is communicatie. Echter, tijdens een groot-

schalige ramp is de communicatie-infrastructuur vaak zwaar beschadigd of zelfs volledig 

onbruikbaar. Hoe krijg je zo snel mogelijk een werkend netwerk in de lucht? Na de ramp in Fu-

kushima gebruikten nood- en hulpdiensten een MESH-netwerk, gebaseerd op de overgebleven 

draadloze access points. Belangrijkste les: hoe optimaliseer je de prestaties van een netwerk 

via goede MESH-routing.

TH
E
M

a
Tsunami
De zeebeving nabij Sendai in 2011 was een zware zeebeving die zich voordeed op 11 maart 

2011 voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. Het epicentrum van de beving, 

die een kracht van 9,0 op de momentmagnitudeschaal had, bevond zich voor de kust van de 

prefectuur Miyagi op circa 370 km ten noordoosten van de Japanse hoofdstad Tokio en circa 

130 km ten oosten van de stad Sendai.

De zeebeving veroorzaakte een tsunami, die veel schade aanrichtte in Japan en ook andere 

delen van de Pacific Rim bereikte. De tsunami had volgens de Japanse krant Yomiuri Shim-

bun op basis van onderzoek van het Port and Airport Research Institute bij de Sanriku-kust 

een hoogte van meer dan 15 meter en bereikte eenmaal aan land op sommige plaatsen 

door opstuwing een hoogte tot 21,1 meter. Er werd ruim 400 

km² land overspoeld. Miljoenen huishoudens hadden als 

gevolg van de ramp geen stromend water of elektriciteit. De 

tsunami bereikte een hoogte van iets meer dan tien meter bij 

de kernenergiecentrale Fukushima I, met een aantal ongeluk-

ken op de kerncentrale als gevolg.

Het officiële aantal doden en vermisten lag op 14 mei 2011 op 

24.525; 410.000 mensen werden geëvacueerd uit de getroffen 

gebieden; 320.000 mensen zitten in het noorden van het land 

zonder elektriciteit; 87.772 huizen raakten beschadigd.
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naal, zodat er geen inter-cell interferentie is

Het Mesh-tier opereert op een kanaal

Elke Mesh-router heeft altijd hetzelfde aantal 

clients in zijn cel

Aangezien het project is gebaseerd op multi-

ple-tiers, hangt de kwaliteit van het geheel 

af van de zwakste tier. De gateway-tier wordt 

even buiten beschouwing gelaten. Deze hangt 

aan een vast netwerk en is in principe stabiel. 

Duidelijk is dat in de mesh-tier de kwaliteit 

vermindert naar mate er meer Mesh-routers 

staat. Dit komt door interferentie van de 

routers. De andere kant is dat de client-tier 

juist sterker wordt naar mate er meer Mesh-

routers staan. Deze extra capaciteit zorgt voor 

een overlap van netwerkaanbod. Belangrijk is 

dus dat er een balans gevonden wordt binnen 

de daling van de kwaliteit van de mesh-tier en 

de stijging van de kwaliteit van de client-tier. 

In het bovengenoemde concept (1 Mesh-ga-

teway, drie Mesh-routers en zes mesh-clients) 

is het mogelijk om een optimum te vinden. 

In een netwerk gebaseerd op 802.11 met 

een 54Mbps data rate is het optimale aantal 

Mesh-routers drie. Dan is de capaciteit in de 

mesh-tier groot genoeg om de extra capaci-

teit in de clients-tier te dienen. 

Om het beste Mesh-netwerk te krijgen na een 

ramp is dus een aantal stappen nodig. Om 

een optimum te krijgen, moet een set actieve 

Mesh-routers geplaatst worden, zodat je kan 

uitvinden wat de best mogelijke prestatie is. 

Onderdeel van het plaatsen van de Mesh-

routers is channel assignment en inter-cel 

interferentie. Door het aantal Mesh-routers te 

optimaliseren kan een betere prestaties van 

het Mesh-netwerk worden behaald.   
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Aanbevelingen
Op 11 maart werd Japan getroffen door een drievoudig onheil: aardbeving, tsunami en kernramp, waardoor in de getroffen gebieden een 

enorme schade werd aangericht. Het CKV heeft op verzoek van de 7 Nederlandse regio’s met een nucleair object en van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie een evaluatie opgesteld, die zich richt op de kernramp, uiteraard in de context van het totaal.

Een kernongeval is een scenario, waarop afdoende voorbereiding van de hulpdiensten noodzakelijk is. Kom tot een scherp beeld van de 

taken van het bestuur en de hulpdiensten bij de kernongevallenbestrijding, in nauwe afstemming met rijk en exploitant.

Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening kunnen bij een kernongeval taken krijgen waarin niet is voorzien, waaronder taken 

in en om de nucleaire installatie en taken in besmet gebied. Bereid voor op de mogelijke inzet in de nucleaire installatie en beschrijf en 

oefen de inzet in besmet gebied.

Er zijn situaties te verwachten waarin de infrastructuur niet meer werkt en burgers, hulpverleners en lagere overheden in het getroffen 

gebied op zichzelf zijn aangewezen. Bevorder de zelfredzaamheid van de burgers, de hulpverleners en het lokaal bestuur.

Bij een kernongeval van betekenis is spoedig (internationale) bijstand nodig. Maak eenheden ook buiten de A-regio’s bekend met deze 

bijstandsrol, prepareer Nederland op “incoming assistance” uit het buitenland en stem af op de samenwerking met private partijen.

De ramp voldeed niet aan het plan. Tracht de planvorming voor kernongevallen zoveel als mogelijk te richten naar algemene doctrines 

en geef zelfredzaamheid en improvisatie een plaats.

De specifieke beschermende maatregelen, zoals evacuatie en jodiumprofylaxe, zijn onder rampomstandigheden moeilijk uitvoerbaar. 

Evacuatie is een risico op zichzelf. Analyseer de beschermende maatregelen vanuit een operationele optiek op de vereiste voorwaarden 

en bekijk de onderlinge samenhang tussen schuilen, jodiumprofylaxe, evacuatie en communicatie. Kom tot handreikingen voor de 

praktijk.

Bij kernongevallen kan de psychische en sociale schade aanzienlijk groter zijn dan de schade aan de fysieke gezondheid. Versterk de aan-

dacht voor de psychosociale opvang bij nucleaire incidenten, waarbij een juiste risico- en crisiscommunicatie van essentieel belang is.

Afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk voor de hulpdiensten om daadwerkelijk op te kunnen treden. Borg de 

beschikbaarstelling van afdoende beschermingsmiddelen.

Burgers, bestuurders en hulpverleners overschatten de effecten van straling waardoor uit angst onverstandige keuzes kunnen worden 

gemaakt. Richt de risicocommunicatie mede op de zelfredzaamheid van burgers en op passende beeldvorming.

De sturingskracht van een complex samenstel van advies- en coördinatieteams is beperkt. Vereenvoudig de responsstructuur en struc-

tureer “nucleair” zoveel als mogelijk overeenkomstig andere crisisbeheersing.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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dus ook voor de OOV sector van groot belang, 

aangezien ook satellietsystemen worden 

ingezet als uitwijkmogelijkheid. Met andere 

woorden, het AHN-concept voor Defensie is 

één op één inzetbaar bij brandweer, politie en 

de ambulancediensten.

Om deze reden is het uitwerken van het 

AHN-concept als module opgenomen in het 

i-Bridge programma/Time Box 3, onder regie 

van IVENT. In dit programma leverde C2SC 

expertise voor het netwerk ontwerp en er is 

ook ondersteuning verleend bij de regionale 

brandweerkorpsen Gelderland Midden om 

de netwerkapparatuur te installeren en te 

testen. De geïnstalleerde apparatuur functio-

neert zodanig goed, waardoor dhr. Paul Joos-

ten (Regionaal Commandant Hulpverening 

Gelderland-Midden) heeft besloten dat het 

succes van het AHN niet bij een demonstratie 

blijft. Het systeem wordt in brandseizoen 

2010 operationeel gehouden, klaar voor een 

grootschalige natuurbrand. 

Geen vaste infrastructuur
Het toepassen van AHN komt van pas, daar 

waar er een gebrek is aan vaste infrastruc-

tuur. Voor Defensie is dit gesneden koek, im-

mers, onze organisatie wordt alleen ingezet 

daar waar de normale gang van zaken niet 

van toepassing is! Dus, géén ‘schone’ 230V 

uit het stopcontact, géén keuze uit internet-

ten via de kabel of via ADSL en géén dekking 

van GSM netwerken. Defensie gebruikt sinds 

jaar en dag haar eigen communicatiehulpmid-

delen, zoals de FM200 of de nieuwe MRRS 

straalverbindingen tussen commandoposten 

en de FM9000 of de nieuwe F@stnet radio’s 

voor voertuigen onderling. Eigenlijk is Ad Hoc 

Netwerken binnen onze organisatie helemaal 

niet nieuw.

Toch is er wel wat te zeggen over gebruik 

van vaste infrastructuren, maar dan alleen 

in situaties dat deze ook beschikbaar zijn. Er 

mag bij AHN nooit een afhankelijkheid zijn 

naar de beschikbaarheid van derden en deze 

eis gaat verder dan alleen het netwerk. Ook 

voor applicaties, beveiliging en management 

geldt dat afhankelijkheid van een vaste 

infrastructuur vermeden moet worden. Wat 

heb je immers aan een computer als je niet 

kunt aanloggen, omdat de verbinding naar 

een server het niet doet? Of als je je eigen 

gegevens, opgeslagen op een onbereikbare 

server, niet kunt benaderen?

Voor radio systemen is de oplossing de zoge-

noemde ad hoc mode. Hierbij is het mogelijk 

dat elke radio direct contact heeft met elke 

andere radio, mits in bereik en mits de juiste 

instellingen zijn geselecteerd, zoals frequen-

tie, modulatie en beveiliging. Niets nieuws 

onder de zon, Defensie doet dit al jaren. Toch 

lijkt het wel uit de mode te geraken, nieuwe 

technologie gebruikt meer en meer de zoge-

naamde infrastructuur mode, waarbij een 

basisstation alle verkeer tussen de mobiele ra-

dio’s coördineert. Dit is het geval bij GSM en 

UMTS, het C2000 systeem, de WiFi verbindin-

gen thuis en ook bij nieuwe standaarden zoals 

WiMAX. De systemen zijn ontworpen vanuit 

de gedachte dat alles onder controle is. Werkt 

het even niet, dan heeft iedereen pech! Dit is 

natuurlijk niet geschikt voor Defensie, en ook 

niet voor crisis management systemen in de 

OOV sector. Vandaar de behoefte de ad hoc 

mode, die nu door Defensie wordt gebruikt te 

behouden. Maar Defensie wil natuurlijk wel 

gebruik maken van de voordelen van nieuwe 

technologie. Deze biedt immers veel meer 

bandbreedte dan waar we nu over beschik-

ken. Iedereen kent inmiddels het gemak van 

WiFi naar onze laptops, of het (on)gemak van 

7 x 24 uur mailtjes lezen op ons mobieltje. 

Punt is: het is van deze tijd, we zijn altijd ver-

bonden met het Internet of ons eigen MULAN 

netwerk. Maar lukt dit ook met onze FM9000 

of Personal Role Radio (PRR)?

Natuurkundewetten
Helaas werken de natuurwetten niet mee. 

Vanuit Defensie kan een blik techneuten 

worden opgetrokken, maar zeer weinig kans 

dat de bandbreedte van radio’s toeneemt 

zonder dat het bereik beperkt wordt. Met 

UMTS is het al duidelijk merkbaar, het bereik 

is veel minder dan GSM en in vergelijk met 

onze FM9000 radio’s stelt het bereik van een 

WiFi-radio niets voor. Er zijn twee keiharde 

oorzaken: 

bij verdubbeling van de bit-rate of de frequen-

tie neemt het bereik met 30% af. Dit verklaart 

het verschil in bereik van FM9000 en WLAN, 

het is een factor van ongeveer 64! Bovendien 

verslechtert de radio-propagatie bij hogere 

frequenties, erg nadelig in heuvelachtig, 

bebost of verstedelijkt gebied. Het slechte 

nieuws is dat we hogere frequenties nodig 

hebben voor meer bandbreedte.

Als remedie worden bij een vaste infra-

structuur de basisstations op hoge masten 

geplaatst, met richtantennes en flinke 

vermogens lukt het vrij goed een redelijke 

dekking te bieden. Echter, dit is zeer kostbaar, 

de UMTS providers hebben grote moeite hun 

verplichtingen bij afname van de peperdure 

licenties na te komen, landelijke dekking 

blijft achter bij de verwachtingen. Hierdoor 

is er een toenemende interesse in gebruik 

van lagere frequenties, vrijgekomen door 

de overgang van analoge naar digitale TV 

uitzendingen. 

Dynamisch routeren
Een andere oplossing voor het beperkte 

bereik is het gebruik van tussenstations 

(relays). Bij het Mobile Radio Relay System 

(MRRS) wordt dit principe ook gebruikt. Echt 

mobiel is MRRS overigens niet, aangezien het 

systeem werkt met hoge masten en richtan-

tennes. Voor gebruik op voertuigen is gebruik 

van rondstralende antennes noodzakelijk. Wel 

kan het relay-mechanisme gebruikt worden, 

waarbij een voertuig het bericht ontvangt, 

eventueel benut voor eigen gebruik en dan 

doorstuurt naar andere voertuigen. 

Er is wel een uitdaging: wanneer dient een 

voertuig een bericht door te zetten? Hiervoor 

wordt een routeringprotocol ingezet, het 

voertuig bevat naast de radio-component 

nu ook een router. Deze router heeft twee 

belangrijke taken, allereerst wordt er een 

netwerktopologie opgebouwd, hiervoor 

wordt een MANET routeringprotocol gebruikt. 

MANET staat voor Mobile Ad hoc NETwork. 

Het gaat hier over echt mobiel, dus ook 

tijdens bewegingen blijft het totale systeem, 

met alle stations in gebruik. Deze voordurend 

wijzigende topologie is lastig te plannen, het 

MANET protocol moet dan ook volledig zelf-

standig de netwerktopologie onderhouden. 

Daarnaast heeft de router de taak pakketten 

door te sturen, of in het Engels “forwarden”. 

Dit vindt plaats aan de hand van de opge-

bouwde netwerktopologie.

Hoe werkt nu een MANET protocol? Het 

protocol levert de communicatiepaden 

voor berichten in het radionetwerk, via de 

tussenstations. Een belangrijke eigenschap 

van MANET is het “multi-hop” karakter, zeg 

maar “met tussensprongetjes”. Door de juiste 

tussenstations te kiezen is er een evenwicht 

tussen te grote sprongen en daardoor een 

grotere kans op verlies van het bericht, en te 

veel tussensprongen waardoor de capaciteit 

van het netwerk onnodig belast wordt. En er 

is een risico van een netwerk-loop, waarbij 

een groepje stations alsmaar de berichten 

naar elkaar stuurt zonder bij de eindbestem-

ming te bereiken. Dit moet natuurlijk voorko-

men worden.

Resultaat test bij bosbrandbestrijding

MESH voor iedereen
Tijdens een bosbrandbestrijdingsoefening is het concept ad hoc-netwerken (AHN) succesvol 

gedemonstreerd, waarbij diverse door het C2SC met bestaande commercial-of-the-shelf tech-

nologie gebouwde prototypes zijn ingezet. Conclusie van de demonstratie: het AHN-concept 

voor Defensie is één op één inzetbaar bij brandweer, politie en de ambulancediensten.

Het aspect informatiemanagement tijdens 

rampen en crisis is één van de onderwerpen 

dat bij vele evaluaties van incidenten terug-

komt als een onderwerp dat verbetering be-

hoeft. Een snelle en adequate hulpverlening 

is gebaat bij een zo snel en volledig mogelijk 

overzicht van en over de situatie. In dit kader 

werken Defensie en Binnenlandse Zaken (BZK) 

nauw samen in het kader van Intensivering 

Civiel Militaire Samenwerking Informatievoor-

ziening (ICMS). Het grootst onderkende risico 

is de mobiele infrastructuur om dataverkeer 

op Plaats Incident en tussen commandocen-

tra mogelijk te maken. Verbindingen voor 

datatransmissie zijn bij zowel Defensie als 

in de OOV-sector altijd één van de grootste 

uitdagingen geweest. Of het nu gaat om een 

missie in een ver land of een natuurbrand 

op de Veluwe: de natuurwetten zijn gelijk en 

werken niet in ons voordeel. 

Momenteel zijn voor de OOV-sector vaste 

verbindingen noodzakelijk voor datatransmis-

sie, maar indien deze tijdelijk of plaatselijk 

niet aanwezig zijn moet er een alternatief zijn 

op basis van ‘mobiele’ verbindingen. Binnen 

Defensie is deze probleemstelling al veel lan-

ger onderkend en is informatie-uitwisseling 

(in het bijzonder positie-informatie) op lokaal 

niveau vaak cruciaal. De oplossing voor de 

verbindingsproblematiek rond datacommu-

nicatie is geniaal in zijn eenvoud: zorg voor 

een netwerk dat door mobiele platformen 

zelf wordt gecreëerd, dus géén afhankelijk-

heid van vaste infrastructuur. Daarbij geldt 

dat hoe meer platformen, des te groter is het 

netwerk. Een dergelijk zelfopbouwend, zoge-

naamd ‘self forming en self healing’ netwerk, 

wordt een ad-hoc netwerk (AHN) genoemd.

Bridge
Binnen het landelijke innovatieprogramma 

Veiligheid is het project Intelligent Bridge (i-

Bridge) opgenomen, dat werkt aan oplossin-

gen voor communicatie tijdens crisissituaties, 

voor gebruik door Defensie, de OOV-sector 

en eventueel andere hulporganisaties. In 

eerste instantie wordt er gewerkt aan een 

voorziening voor het onderling verbinden 

van aanwezige communicatienetwerken van 

verschillende disciplines door middel van ga-

teways. Natuurlijk is het ook van belang dat 

de netwerken op Plaats Incident op een juiste 

manier blijven functioneren, ook gedurende 

het incident. In de praktijk is gebleken dat de 

systemen van de vaste infrastructuur, zoals 

UMTS, niet altijd beschikbaar zijn. Dit kan 

door een overbelasting, maar ook door uitval. 

Het ad hoc netwerk concept (AHN-concept) is 

TH
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Families
Er zijn twee families voor MANET protocollen, 

proactieve en re-actieve. De proactieve proto-

collen lijken sterk op wat in vaste netwerken 

wordt gebruikt, de topologie van het netwerk 

wordt continu onderhouden. Er bestaan 

MANET varianten van het in TITAAN gebruikte 

OSPF protocol. De Internet Engineering Task 

Force (IETF) werkt daarnaast aan een nieuw 

protocol voor MANETs: Optimized Link State 

Routing (OLSR). De eerste versie van OLSR is 

experimenteel, maar werkt best goed. Daar-

om heeft de IETF gekozen OLSR te verbeteren 

met versie 2, en dan als een echte Internet 

standaard te publiceren. Of OLSRv2 veel ge-

bruikt gaat worden is niet zeker, mogelijk kie-

zen fabrikanten voor alternatieven, omdat ze 

denken dat dit beter functioneert of mogelijk 

uit commercieel belang. Bijvoorbeeld, kiest 

Cisco voor het uitbreiden van OSPF zodat het 

geschikt is voor MANET, of geeft het bedrijf de 

voorkeur aan het Cisco-eigen EIGRP protocol?

Er zijn ook alternatieven uit de tweede fami-

lie, de re-actieve protocollen. Een voorbeeld 

is Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV), 

en zoals de naam al aangeeft werkt het “op 

verzoek”, de route in het MANET wordt pas 

bepaald als het nodig is. Dit geeft rust in 

het netwerk, zeker als er weinig verkeer is. 

Hierdoor is het erg geschikt voor systemen 

die gevoed worden met batterijen. Echter, 

er zijn ook flinke nadelen aan deze aanpak, 

want het bepalen van een route kost tijd en 

gedurende deze periode werkt het netwerk 

niet voor de berichten over de nog te bepalen 

route. Ook werkt het opzetten van de routes 

niet erg efficiënt, en zal door beweging van 

de tussenstations de route minder optimaal 

worden.

MANET is lange tijd een dankbaar onderwerp 

geweest voor diverse (inter-)nationale onder-

zoeks- en afstudeerprojecten. Het optimali-

seren van protocollen voor het automatisch 

opbouwen van een ad hoc netwerk-topologie 

is een hele uitdaging. Veelal worden de net-

werken gesimuleerd, en hiermee de bedachte 

MANET protocollen getoetst. Inmiddels zijn 

er tientallen MANET protocollen, de een nog 

mooier dan de ander. Daar heeft Defensie 

(en de OOV-sector) natuurlijk niets aan, want 

we hebben een protocol nodig dat praktisch 

goed bruikbaar is, en waar we de eigenschap-

pen, inclusief de zwakke plekken, goed van 

kennen. Het C2SC heeft zich bij het uitwerken 

van AHN gericht op het inzetten van Cisco 

OSPF-MANET en de Open Source variant van 

OLSR. Laatstgenoemde wordt onderhouden 

door enthousiastelingen in Duitsland en de 

Alpenlanden, daar wordt OLSR gebruikt voor 

gratis draadloze toegang tot Internet (Frei-

Funk, FunkFeuer).

Samenspel met satellietsystemen
MANET is prima bruikbaar in netwerken met 

hogere bandbreedtes, waarbij de beperkingen 

van het bereik van de radio’s grotendeels 

worden opgelost met doorsturen van pak-

ketten door tussenstations. Maar wat als er 

geen tussenstations zijn? Hoe kan een remote 

netwerk ontsloten worden met een rear-link 

naar de commandopost, of via een home-

link naar commandocentra in Nederland? 

Hiervoor  worden satellietsystemen gebruikt, 

bij voorkeur van het type “on-the-move”. Ge-

bruik van satelliet-systemen is qua gebruik en 

exploitatie relatief erg duur en dient alleen 

gebruikt te worden als het echt nodig is. Dit 

geldt zeker voor de on-the-move systemen, bij 

dit type is de beschikbare bandbreedte vaak 

zeer beperkt.

Het MANET protocol zorgt er voor dat de 

satelliet-systemen niet gebruikt worden voor 

onderlinge communicatie tussen de stations. 

Het maakt ook slimme keuzes over welke 

satellietterminals gebruikt worden, want 

het gaat hierbij over de combinatie van de 

kwaliteit of beschikbaarheid van het kanaal 

over het satellietsysteem èn de nabijheid 

van de terminal in het netwerk. Het is beter 

een locale satellietterminal met iets minder 

capaciteit te gebruiken dan een terminal 

verder weg. Op deze manier ontstaat er een 

verdeling van belasting over de beschikbare 

satellietterminals, waarbij er ook naadloos 

wordt geschakeld bij uitval van een terminal 

of satellietverbinding. Met name dit laatste 

is van groot belang bij de on-the-move ter-

minals. Helaas kunnen satellietverbindingen 

regelmatig uitvallen gedurende verplaatsin-

gen, bijvoorbeeld door schaduwen van de 

footprint ten gevolge van obstakels.

Gebruik van UMTS
Ook bij geoptimaliseerd gebruik van satel-

lietcommunicatie blijft dit een duur middel. 

Een andere manier om kosten te besparen 

is het gebruik van UMTS systemen, mits 

beschikbaar. Tijdens oefeningen in Nederland 

of andere delen van West-Europa is dekking 

van GPRS / UMTS netwerken doorgaans geen 

probleem, en er kan een zogenaamd flat-fee 

abonnement worden afgesloten. Deze ver-

binding wordt dan ingezet als een alternatief 

voor een satelliet-kanaal, waardoor bij inzet 

tijdens voorbereidingen en daadwerkelijke 

inzet gelijke mogelijkheden wordt geboden. 

Ook kan er gedacht worden aan inzet van 

GPRS / UMTS netwerken in inzetgebied, 

bijvoorbeeld door het plaatsen van een of 

meerdere basisstations in een commando-

post. Deze dienen dan een tweeledig doel: 

het gebruik van GSM toestellen in de com-

mandopost en het ontsluiten van voertuigen 

in of nabij de commandopost. 

Ook hier geldt dat het samenspel van MANET 

en de GPRS / UMTS verbinding geoptima-

liseerd moet worden. Het is eigenlijk iets 

ingewikkelder, want in dit geval  gaat het om 

zowel de WLAN verbindingen, GPRS / UMTS 

en verschillende satellietsystemen.

Vaak geven de satelliet en GPRS / UMTS 

systemen toegang to het Internet. Punt van 

aandacht is dat dit natuurlijk allerlei bevei-

ligingsaspecten met zich meebrengt. Toch 

is het goed mogelijk de datacommunicatie 

via Internet te laten verlopen, bijvoorbeeld 

door gebruik van onze militaire vercijferap-

paratuur. De beschikbaarheid van Internet 

blijft een zorg van aandacht, Internet is van 

iedereen en niemand heeft de volledige 

controle. Dit baart nog wel de nodige zorgen, 

want wie bellen we op als het niet goed meer 

werkt?  

Auteurs:
Lkol Theo Sierksma, Hoofd bureau

Ontwerp & Bouw, C2SC

Ing. Teco Boot, Netwerk Architect, C2SC

Lees alles over satellietcommunicatie op

www.satcomnieuws.nl

De portal voor satelliet communicatie
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Leo van den Ende pakt zijn smartphone uit 

zijn zak en laat een YouTube-filmpje zien. 

“Kijk, 12 november 2012, het NOS-journaal”, 

zegt de CEO van het Enschedese bedrijf 

Sigmax. “Hier zie je een reportage over een 

agent die een bon uitschrijft en dat op een ge-

woon bonnenboekje doet. Minister Opstelten 

vertelde dat hij zo snel mogelijk de politie 

wil uitrusten met digitale bonnenboekjes. 

De minister hoeft alleen maar de kijken naar 

de  oplossing die dagelijks al door zo’n 1.000 

agenten wordt gebruikt.”

De oplossing voor het bonnenboekje maakt 

Sigmax. Hun zogenoemde MobilePolice is een 

handcomputer met een compacte printer. 

Met MobilePolice hebben verbalisanten niet 

alleen een digitaal bonnenboekje op zak 

waarmee ze snel en efficiënt processen-ver-

baal uitschrijven. Ook raadplegen ze op een 

handcomputer eenvoudig alle feiten uit het 

feitenboekje en vragen ze real-time informa-

tie op bij ondermeer de RDW. 

Daarnaast levert Sigmax innovatieve mobiele 

oplossingen voor de handhaving – en toe-

zichtstaken van gemeenten, politie en het 

openbaar vervoer en de buitendienstproces-

sen van field service, inspectie- en beveili-

gingsbedrijven.

En, heeft minister Opstelten nog 
gebeld?
“Helaas niet. Ik zou graag met hem van 

gedachten wisselen.”

Is het jammer voor hem of voor 
jou dat er nog geen contact is 
geweest?
“Wat ik met name jammer vind, is dat er 

nu al veel agenten rondlopen met digitale 

formulieren en daar heel tevreden mee zijn. 

Agenten in heel het land kunnen met een 

digitale oplossing worden geholpen. Als het 

moet kunnen we het systeem morgen uitrol-

len.”

Enig idee waarom de minister, 
of een van zijn mensen, nog niet 
heeft gebeld?
“Het is duidelijk dat de vorming van de Nati-

onale Politie heel complex is. Er zijn heel veel 

mensen bij betrokken en zo’n proces kost veel 

tijd. Alle wensen, eisen en organisatorische 

wijzigingen vormen samen een steeds dikker 

wordend eisenboek. Ik vind het creëren van 

een Nationale Politie een goed idee. Maar 

de organisatiewijzigingen en onzekerheden 

werken in sommige gevallen verlammend. 

Dusdanig, dat je ziet dat een aantal mobiele 

platformen inmiddels achterhaald is.”

Met die mobiele platformen 
refereer je aan Blackberry. Poli-
tie heeft een paar jaar geleden 
30.000 Blackberry’s aangeschaft 
voor bepaalde diensten. Een slecht 
besluit?
“De keuze voor Blackberry hoeft geen slechte 

keuze te zijn. Je ziet echter dat op wereld-

schaal het marktaandeel van RIM, de maker 

van de Blackberry, tanende is. Omdat wij 

ontwikkelaars zijn, merken we dat vrijwel 

niemand meer op RIM-software wil ontwik-

kelen. Ik zou de keuze voor Blackberry niet 

hebben gemaakt.”

Welke keuze zou jij maken?
“Windows zal blijven als mobiel operating 

system, Android komt er sterk aan. In de con-

sumentenmarkt heeft Android 75 procent van 

de markt. Dat valt niet meer weg te denken. 

Uiteindelijk zijn er twee platformen die bin-

nen de politie goed kunnen werken: Windows 

mobile, wat binnenkort Windows 8 Embedded 

Handheld zal worden, en Android.”
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Leo van den ende van Sigmax: “De besparingen voor de politie liggen voor het oprapen”

Waar blijft het 
digitale bonnenboekje?

Het digitale bonnenboekje is er nog steeds niet, ondank de belofte van minister 

Opstelten. Sigmax-CeO Leo van den ende moet er in berusten. Zijn bedrijf blijft echter 

doorgaan met producten voor nood- en hulpdiensten maken. Binnenkort: een digi-

taal Zwitsers zakmes; alle digitale diensten behalve portofonie op een apparaat.
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Terug naar de elektronische bon-
nenboekjes. Word je moedeloos 
er van dat het nog niet nationaal 
wordt geïmplementeerd?
“Eerlijk gezegd wel ja. We doen ontzettend 

ons best om duidelijk te maken wat de 

meerwaarde is. Van allerlei regio’s hebben we 

steunbetuigingen. Er zijn belangrijke ontwik-

kelingen bij het delen van actuele kennis 

tussen politie en derden, bijvoorbeeld bevei-

ligers. We kunnen de diensten geïntegreerd 

aansturen en faciliteren door hele goede tech-

niek. Het is mooi dat het er is, maar tegelij-

kertijd triest dat het er blijkbaar niet is. Het is 

jammer dat het geen voortgang heeft.”

Hoe werkt het digitale bonnen-
boekje eigenlijk?
“In een apparaat hebben we de diverse 

relevante dataverbindingen samengevoegd. 

De man op straat kan een bijvoorbeeld een 

burgerservicenummer controleren of rijbe-

perkingen opvragen bij de RDW. Daarnaast is 

het percentage bonnen dat ook daadwerkelijk 

goed verwerkt wordt veel hoger. Nu heeft 19 

procent van alle bekeuringen een fout. Dat 

daalt naar 0,5 procent.”

Genoeg argumenten voor een 
snelle implementatie, me dunkt.
“Inderdaad. Maar waarom het geen doorgang 

heeft, is een vraag die me bezighoudt. Gezien 

vanuit het bedrijfsleven lijkt het me een 

duidelijke en logische case. Maar blijkbaar 

spelen andere factoren een rol.”

Welke factoren?
“Ik kan me voorstellen dat een aantal mensen 

hun hart heeft verpand aan het bestaande 

platform. Er is een aanbesteding voor een 

digitaal bonnenboekje al een jaar op handen. 

Het heeft blijkbaar niet de hoogste prioriteit. 

Dat terwijl Nederland perfect zou zijn hier 

voor. Nederland heeft een goede ict-inrich-

ting. De RDW, het CJIB en de administratie 

achter het BSN is betrouwbaar. Nederland 

kan goed met grote informatiesystemen 

omgaan. Vergelijk onze ict maar een met 

de versnippering van de ict in Duitsland of 

Zwitserland.”

Wat doet Sigmax behalve digitale 
bonnenboekjes?
“Wij zijn sterk in handhaving en ov-controle 

in het openbaar vervoer. Daarnaast helpen 

we steden en dorpen in Nederland, België 

en Zwitserland met de handhaving door de 

BOA’s. Daarnaast werken we veel met bevei-

ligers op het gebied van alarm- en objectbe-

waking. Ten slotte werken we aan nieuwe 

producten.”

Een tipje van de sluier: welke 
nieuwe producten?
“We zijn in de beta-fase van een project sa-

men met Motorola. Het gaat om een Android 

4.x-device, wat op een heleboel vlakken zich 

kwalificeert om een apparaat voor alles te 

worden voor de politie. Een soort digitaal 

Zwitsers zakmes voor de agent op straat. 

We hebben tijdens klantdagen gevraagd wat 

belangrijk is voor hun dagdagelijks werk en 

welke apparaten ze willen hebben. Ik was er 

van overtuigd dat ze zo min mogelijk devices 

wilden, het liefst een alomvattend apparaat. 

Dat blijkt dus anders te liggen. Ze willen twee 

apparaten. Eentje voor de radio-aspecten en 

een datacentrisch apparaat. We zijn nu op 

zoek naar een korps dat met ons een pilot wil 

uitvoeren op dit gebied.”  
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Resultaat door samenwerking
Bel met FenceWorks 071- 5214998 voor een afspraak met uw accountmanager.

FenceWorks is uitgever van AppWorks, CloudWorks, 
DatacenterWorks, Infosceurity.nl/magazine, Satcomnieuws, 
Technalia en Verbinding. 

“Ik kan me voorstellen dat een 
aantal mensen hun hart heeft
verpand aan het bestaande 
platform”
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Tijdens het Mobile World Congres in Barce-

lona gaf een aantal Britse techneuten hoog 

op over de kwaliteiten van consumentennet-

werken. Nee, natuurlijk kan LTE alle proble-

men oplossen. Sterker, GSM en GPRS zijn nu 

al sterk genoeg om mobiele datacommunica-

tie voor de OOV-sector in te vullen, was hun 

overtuiging. Technisch gezien was er geen 

enkel obstakel. 

Toch mag een aantal vraagtekens gezet 

worden bij deze overtuiging van de Britse 

techneuten. Misschien hebben ze heus wel 

gelijk en is er technisch geen enkel probleem 

om consumentennetwerken te gebruiken 

voor de OOV-sector. De praktijk is echter 

weerbarstiger.

Spraak
Recentelijk zijn er plannen gepresenteerd om 

C2000 in te zetten voor mobiele datacom-

municatie (met name: positie-doorgifte) 

in de OOV-sector. Is dat wel zo verstandig? 

De afgelopen maanden is er veel aandacht 

geweest voor de problemen met C2000 voor 

spraakverbindingen. Bij elk incident van enige 

omvang (Hoek van Holland, Koninginnedag, 

de Poldercrash, de Schipholbrand, Haren) 

leverde het netwerk problemen op, en ook 

zonder incidenten valt het op veel plaatsen 

en momenten af en toe weg. 

Datacommunicatie wordt achtergesteld bij 

spraak, en zal dus nog meer problemen ken-

nen. Sterker: de data zal ook de problemen 

met het spraakverkeer vergroten. Om dat te 

voorkomen wil men ‘de datakraan’ bij drukte 

dichtdraaien. Bij incidenten waar multi-

disciplinair veel spraak benodigd is, zullen 

datadiensten dus geen doorgang vinden. 

Dezelfde problematiek - maar dan met andere 

oorzaken - doet zich voor bij het gebruik van 

consumentennetwerken (GSM / GPRS etc.) 

voor datacommunicatie. Er zijn in Nederland 

diverse regio’s die daar voor hun datacommu-

nicatie volledig van afhankelijk zijn. Omdat 

tot nu toe niet alleen C2000 regelmatig 

haperde, maar ook GSM/GPRS bij relevante 

incidenten altijd uitvalt, hebben veel regio’s 

dus bij echte incidenten geen enkel werkend 

communicatiesysteem tot hun beschikking.

Jammers
Je hoeft geen rocket scientist te zijn om te 

zien dat bij consumentennetwerken er een 

serieus congestieprobleem optreedt. Een sim-

pele test: probeer in een stadion tijdens een 

voetbalwedstrijd eens op teletekst te komen 

om de standen van de andere velden door te 

krijgen. Op zulke momenten is iedereen blij 

dat bij de rust de stadionspeaker de scores uit 

het land doorgeeft.

Dat is slechts een persoonlijke ervaring. 

Er zijn genoeg voorbeelden van nood- en 

hulpdiensten die last hebben om het GPRS-

netwerk aan te spreken. De Brandweer 
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Is het consumentennetwerk te vertrouwen?

Geen Tetra of 
GSM/GPRS voor data
Voor breedbandige mobiele communicatie is nog geen oplossing voor nood- en hulpdiensten. 

Het tetra-netwerk inzetten is onhandig, consumentennetwerken gebruiken is onverstandig. 

totdat er betrouwbare LEt- of tEDS-mogelijkheden zijn, is het logischer om een dedicated 

data-netwerk in te zetten.
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Amsterdam bijvoorbeeld meldde problemen 

bij het gebruik van GPRS vorig jaar tijdens 

Koninginnedag. Ook in Amsterdam: de VID 

meldt regelmatige problemen bij het gebruik 

van GPRS, onder meer op Koninginnedag in 

Amsterdam. Wegbewijzingsborden kunnen 

regelmatig langere tijd niet van op afstand 

worden aangestuurd.

Dat zijn nog onbedoelde problemen. Erger 

wordt het als bewust netwerken worden ver-

stoord. G4S bijvoorbeeld meldt dat overval-

lers tegenwoordig standaard een gsm-jammer 

(stoorzender) bij zich hebben, waardoor de 

chauffeurs bij overvallen geen alarmen via 

GPRS kunnen versturen. Bij invallen bij grote 

criminelen vindt de politie doorgaans “vuur-

wapens, mobieltjes en gsm-jammers”. 

Datakraan
Is Tetra dan niet afdoende? Tetra is in de basis 

een 4 channel netwerk. Dat wil zeggen: per 

zender kunnen er maximaal 4 gesprekken 

tegelijkertijd gevoerd worden. Wil men (net 

als bij GSM) data over dit netwerk versturen, 

dan kost dit 1 tijdslot. Daarnaast is er per 

zender ook 1 tijdslot nodig om de signalering 

te regelen. Dan komt het neer op: 

Tijdslot 0 -  Signaleringskanaal

Tijdslot 1 – Spraak

Tijdslot 2 – Spraak

Tijdslot 3 – Spraak

(bij meer zenders in één cel zijn er vanzelf-

sprekend meer spraakkanalen beschikbaar).

Wat hieraan belangrijk is: bij het gebruik 

van data zal er een spraak-tijdslot worden 

geofferd voor data. Als er één zender op een 

locatie staat, vertegenwoordigt elk tijdslot 

33% van de spraak-capaciteit. Dat is een fors 

offer.

Om die reden is er, toen de optie van data-

communicatie via C2000 er moest komen 

geopteerd voor wat binnen vtsPN wordt 

genoemd ‘een datakraan’. Als het netwerk 

overbelast dreigt te raken, kan de datastroom 

worden uitgezet ten gunste van spraak. 

Daarmee wordt benadrukt dat een regio 

nooit mag vertrouwen op, of afhankelijk mag 

worden van, de beschikbaarheid van data via 

C2000.

Een alternatief is om het signaleringskanaal, 

tijdslot 0, te gebruiken voor een soort SMS 

dienst. Echter: op deze service zit geen ga-

rantie dat het bericht aankomt. Ook kan het 

enige tijd duren voor het bericht verzonden 

is. Tevens is dit tijdslot nodig voor het opzet-

ten van de call in Tetra (Spreekschakelaar 

indrukken en zorgen dat er contact gelegd 

wordt). Als dit kanaal te veel gebruikt wordt 

voor andere zaken, komt de werking van het 

systeem in gevaar.  

Het huidige Tetra-netwerk maakt gebruik van 

een bandbreedte van 25 kHz. Wil men met 

bijvoorbeeld Tetra Enhanced naar hogere 

datasnelheden gaan, dan zal men de band-

breedte per kanaal ook moeten verhogen. 

Gezien de beperkingen van het radiospectrum 

in de PMR (Private Mobile Radio Band) kan dit 

leiden tot een gebrek aan frequenties. Hier 

is op den duur dus eerst een (inter-)nationale 

aanpassing noodzakelijk. Voor Tetra is er in 

Nederland een bandbreedte van 5 Mhz ter 

beschikking. (380,0125 Mhz – 384,9875 Mhz). 

Het aantal beschikbare kanalen op 25 Khz = 

198 kanalen. Bij een bandbreedte van 200 

Khz zijn er slechts 24 kanalen beschikbaar in 

Nederland. Conclusie: breedbandige data en 

Tetra is op dit moment geen gelukkige keuze. 

TEDS, de breedbandige oplossing van Tetra, 

zal er in Nederland waarschijnlijk niet komen. 

De investeringen zijn groot en dat budget is 

er op dit moment simpelweg niet.   Kijk voor alle artikelen en het laatste nieuws op 
www.datacenterworks.nl

(En voor datacentervideo’s op www.youtube.com/user/DatacenterWorks)

DatacenterWorks ook online
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Tot voor kort werden portofoons uitslui-

tend gebruikt voor spraakverkeer. Sinds 

enige tijd is het echter ook mogelijk om een 

portofoon onderdeel te laten uitmaken van 

het draadloze IT-netwerk van organisaties. 

Hierdoor kan een gebruiker data versturen of 

ophalen, waardoor geheel nieuwe applicaties 

beschikbaar komen voor portofoon-gebruikers 

én bedrijven. Wireless LAN’s zijn echter veel 

gevoeliger voor aanvallen van buitenaf dan 

het radionetwerk waar portofonie onderling 

gebruik van maakt. Kan de veiligheid in het 

bedrijfsnetwerk dan toch worden gewaar-

borgd?

BYOD
Volgens Arend Massier, manager bij Selecsys, 

is er inderdaad sprake van een  veiligheidsuit-

daging, maar laat deze zich goed vergelijken 

met een andere trend die om de aandacht 

van de IT-manager vraagt, te weten BYOD . 

Selecsys levert onder andere portofoons van 

Motorola, maar bijvoorbeeld ook producten 

en diensten gericht op het integreren van por-

tofonie in een IT-omgeving. 

De Bring Your Own Device-trend is ontstaan 

doordat steeds meer werknemers eigen 

communicatieapparatuur mee naar het werk 

nemen, zoals  smartphones en tablets. Deze 

werknemers willen vervolgens hetzelfde kun-

nen doen met de eigen apparatuur als met 

de IT-apparatuur die het bedrijf beschikbaar 

stelt. Dit vereist dus een veilige toegang tot 

de IT-omgeving van het bedrijf.

Secure Access Enrollment Server
De uitdaging die BYOD met zich meebrengt is 

dat willekeurig welk apparaat met welk type 

software dan ook, veilig toegang krijgt tot het 

draadloze netwerk van de organisatie. In dat 

opzicht is een portofoon ‘just another device’. 

Maar wel een apparaat met voor veel IT-afde-

lingen onbekende kenmerken en specificaties. 

Daarom heeft Motorola, een van de grootste 

leveranciers van portofoons, een zogeheten 

Secure Access Enrollment Server geïntro-

duceerd . Deze server laat werknemers, die 

geautoriseerd zijn om BYOD-apparatuur te ge-

bruiken maar bijvoorbeeld ook de portofoon-

app, toe om automatisch toegang te krijgen 

tot het WPA2-protocol beveiligde draadloze 

bedrijfsnetwerk. Autorisatie kan afgehandeld 

worden op verschillende manieren, bijvoor-

beeld via Microsoft Active Directory.

Eenmaal geautoriseerd kan het apparaat 

permanent toegang verkrijgen tot het 

draadloze bedrijfsnetwerk of voor slechts een 

bepaalde periode. Verder zijn andere WPA2-

opties beschikbaar, waaronder dynamische 

VLAN, ACL en/of toekenning van een bepaalde 

bandbreedte. 

Zichtbaarheid en controle
De netwerkbeheerder weet nu met deze 

oplossing dat alle draadloze gebruikers veilig 

toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk, ook 

als zich hier portofoon-apps onder bevinden. 

Hij krijgt zo zicht en controle op ieder afzon-

derlijk apparaat. Daarnaast wordt hiermee de 

eigen apparatuur van de werknemers geschei-

den van de apparatuur van het bedrijf.

De Portofoniefunctionaliteit PTT krijgt zo ook 

een veilig plekje in het IT-netwerk van bedrij-

ven, waardoor het mogelijk wordt om alle 

werknemers binnen het bedrijf met elkaar te 

laten communiceren. 

Voor IT-afdelingen onbekend device vereist goede security 

Portofoons rukken op 
in het bedrijfsnetwerk
De Portofoonfunctionaliteit, ook wel bekend als PTT, werd tot voor kort hoofdzakelijk gebruikt 

door politie en brandweer. In toenemende mate maken echter ook facilitaire medewerkers 

van bedrijven gebruik van dit soort apparatuur. Doordat portofoons ook steeds meer geschikt 

zijn voor dataverkeer via een Bluetooth-verbinding en mobiele apparatuur via het Wifi-net-

werk PTT-functies krijgen, dreigt daarmee een gevaarlijk security-gat te ontstaan. 
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op zich is een portofoon
‘just another device’
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de kwaliteit die wordt geleverd op het gebied 

van het afhandelen van 112-meldingen en 

de manier waarop de samenwerking tus-

sen politie, brandweer, ambulancezorg en 

andere hulpdiensten is georganiseerd in deze 

bovenregionale meldkamer, kon rekenen op 

een zeer positieve beoordeling van de Euro-

pese 112-organisatie. Bijzondere aandacht 

had de jury voor de zogenaamde uitwijk- en 

fallback situaties: omstandigheden waarin de 

Meldkamer Noord-Nederland tijdelijk niet zou 

kunnen functioneren. Op innovatieve wijze 

werd een koppeling tot stand gebracht met 

de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn, 

die onder dergelijke omstandigheden a la 

minuut kan bijspringen om de communicatie 

over te nemen.

Directielid van de meldkamer Noord-Neder-

land Fred Heerink noemt de onderscheiding 

van de Europese 112-organisatie een fantasti-

sche opsteker voor al die mensen die rond het 

project actief zijn en zeker voor de centralis-

ten die 24 uur per dag de hulpverlening aan 

de inwoners van Friesland, Groningen en 

Drenthe in goede banen leiden. De Meldka-

mer Noord-Nederland vervult door haar opzet 

en de gekozen samenwerkingsvorm tussen de 

hulpdiensten, een voorbeeldfunctie in de ont-

wikkeling van tien nieuwe meldkamers voor 

heel Nederland. De meldkamer in Drachten 

werd in november 2011 in gebruik genomen.

Naadloos
De Meldkamer Noord-Nederland is de gecom-

bineerde meldkamer van politie, brandweer 

en ambulancezorg voor de regio’s Fryslân, 

Groningen en Drenthe. In het werkgebied wo-

nen 1,7 miljoen mensen. Er werken in totaal 

zo’n 160 centralisten die maximaal dertig 

meldtafels ter beschikking hebben. De meld-

kamer stuurt in totaal rond de tienduizend 

hulpverleners aan. De Meldkamer Noord-Ne-

derland is technisch nauw verbonden met de 

Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. De 

meldkamers kunnen elkaars werkzaamheden 

bij technische storingen of andere proble-

men vrijwel naadloos overnemen, zodat de 

hulpverlening aan de inwoners van de regio 

en de aansturing van de hulpverleners altijd 

kan doorgaan. Het gebouw Azeven, waarin de 

nieuwe meldkamer is ondergebracht, is een 

ontwerp van de architect Renzo Pavanello van 

BCT Architecten. Het staat op het bedrijven-

terrein Azeven in Drachten op een eiland van 

bijna 20.000 vierkante meter. Het gebouw 

Azeven zelf heeft een oppervlakte van 10.000 

vierkante meter. Naast de ruimtes voor de 

Meldkamer Noord-Nederland, en zeer veel 

ruimte voor beroepsvaardigheidstrainingen 

voor de politie, huisvest het gebouw ook 

het Regionaal Coördinatiecentrum van de 

veiligheidsregio Fryslân, de bedrijfsgezond-

heidsdienst van de politie Fryslân, onder-

zoeksruimtes en een laboratorium voor de 

Forensische Opsporing in Noord-Nederland en 

de afdeling Verkeersongevallen Analyse voor 

Fryslân. Het gebouw had een aanneemsom 

van 25 miljoen euro. De technische inrichting 

van de Meldkamer Noord-Nederland, kostte 

twaalf miljoen euro.

Reserve-meldkamer
Was in het verleden veel informatie in de 

meldkamer verdeeld over allerlei systemen, 

in de nieuwe opzet is men er in geslaagd te 

komen tot één informatiesysteem. Omdat 

in het verleden informatie om die reden nog 

wel eens van elkaar verschilde, is er nu dus 

sprake van één gezamenlijk informatiedomein 

waarin alle belangrijke informatie voor hulp-

diensten te vinden is. Wat daar te vinden is, is 

actueel en uitgangspunt is dat alle informatie 

binnen de meldkamer gedeeld wordt tussen 

de diensten, tenzij de wettelijke bepalingen 

zich daartegen verzetten, zoals wanneer het 

gaat om politieregisters of medische informa-

tie. Verder is ook het beheer multidisciplinair 

uitgerust, is er in het geheel sprake van een 

verdergaande samenwerking tussen de ko-

lommen en zijn protocollen geharmoniseerd. 

De MkNN is rechtstreeks verbonden met de 

Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn om 

zowel bij uitwijk als fall-back van elkaars faci-

liteiten gebruik te kunnen maken. Daarnaast 

zal er nog een verbinding komen met het nog 

te bouwen Operationeel Centrum Midden-Ne-

derland bij de Stichtsebrug in de Flevopolder. 

De samenwerking met Apeldoorn zorgt er niet 

alleen voor dat in het Noorden geen ‘reserve-

meldkamer’ meer nodig is, het biedt ook uit 

het oogpunt van continuïteit van dienstverle-

ning voordelen en helpt jaarlijks een aanzien-

lijk bedrag te besparen dat met een reserve 

meldkamer gemoeid zou zijn. 

Jury vol lof over manier waarop project tot stand is gekomen en de werkwijze

Europese onderscheiding 
voor 112-meldkamer 
Noord-Nederland
De Meldkamer Noord-Nederland van politie, brandweer en ambulancezorg heeft in de Letse 

hoofdstad Riga de Europese prijs ontvangen voor 112-meldkamers die zich op een bijzondere 

manier weten te onderscheiden. Dat gebeurde tijdens het Europese 112-congres dat op 17 en 

18 april in de Riga werd gehouden 

De meldkamer kreeg het predicaat “outstan-

ding emergency callcentre”. Deze onderschei-

ding wordt jaarlijks uitgereikt door de EENA, 

de Europese organisatie voor het alarmnum-

mer 112. Hoofd meldkamer Tom van der Vlist 

mocht uit handen van de heer Ben Hoefna-

gels van CityGis het bijbehorende kunstwerkje 

in ontvangst nemen. Hij deed dat samen met 

drie centralisten van politie, brandweer en 

ambulancezorg werkzaam in de Meldkamer 

Noord-Nederland.

Belangrijke redenen voor de EENA om deze 

Europese onderscheiding toe te kennen aan 

de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten 

zijn de manier waarop de meldkamer is ge-

vormd uit drie andere meldkamers en negen 

verschillende organisaties en de wijze waarop 

de medewerkers hierbij zijn betrokken. Ook 
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De integratie van radiotechniek en ict vordert gestaag. Tijdens de CCW (Cri-

tical Communications World, het voormalige Tetra World Congres) raakten 

de portofoons verder op de achtergrond en namen it-systemen het podium. 

Opvallend: de auto van de toekomst is hier nog belangrijk.

slimme politieauto in opkomst

Verschuiving van radio naar ict

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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ternatieven zijn voor de ‘slimme’ politieauto. 

Misschien kunnen ze eens bij onze Britse bu-

ren langsgaan. Daar is door een consortium 

een ‘Auto van de toekomst’ gemaakt en het 

resultaat mag er zijn. De wagen is gebaseerd 

op een Opel Astra Sports-auto. Deze auto is 

geselecteerd omdat veel korpsen in Groot-

Brittannië toch al met deze wagen rijden. De 

inhoud is echter waar het over gaat. Centraal 

zijn twee computers, geleverd door Tetratab. 

Voor de telecomdiensten heeft men gekozen 

voor Goodmill Systems. Die hebben de wagen 

uitgerust met 3G en Wifi. Deze auto kan 

ook als Wifi-hub gebruikt worden. Video-ap-

paratuur komt van Videolatitude, waarmee 

zowel in als rond de auto beelden gestreamd 

kunnen worden. De auto zelf staat direct in 

contact zodat een technische staat continu 

gemonitord wordt. De wagen heeft een ANPR-

oplossing en een GIS-applicatie.

Ict
Nieuws was schaars tijdens deze CCW. Het 

meest opvallende was vooral de afwezig-

heid van portofoons. Elke leverancier had de 

portofoons wel uitgestald, maar niet al te 

prominent. Het lijkt vooral een gevolg van 

de trend dat missiekritische communicatie 

steeds minder radiotechniek is, maar steeds 

meer ict. 

Zo presenteerde Motorola de MTS4L base 

station, voor Tetra/TEDS die LTE-ready is. Het 

apparaat kan ingezet worden als Tetra-only. 

Hytera counterde met hun nieuwe base 

station-reeks DIB R5. Bij 50 kHz bandbreedte 

haalt het apparaat ongeveer 80kbit/s.

Voor kleine en middelgrote systemen bracht 

Cassidian hun zogenoemde Claricor 3. Het 

systeem is geschikt voor 5000 gebruikers en 

richt zich op de markt waar indoor coverage 

nodig is, zoals vliegvelden en fabrieken. Rohill 

bood een vernieuwde versie van de LTEtraNo-

de aan. Het product, ontwikkeld met Huawei, 

biedt spraak en data op een platform.

Sepura
Het grootste nieuws is waarschijnlijk de re-

branding van Sepura. Na de overname van 3T 

Communications door Sepura is het karakter 

van het bedrijf iets veranderd. Dankzij die 

overname is Sepura beter in staat om klanten 

buiten de openbare orde en veiligheid te 

bedienen. Daarom profileert het bedrijf zich 

meer als een leverancier van end-to-end com-

municatie.

Marketing Manager Rebecca Greenall: “Het 

was een uiterst succesvol jaar, inclusief de 

titel Turnaround of the Year en een prijs bij 

de International Tetra Awards. Wij zijn nu nog 

meer een one-stop-shop voor onze klanten.”

Net in de week dat in Nederland het nieuws 

doorkomt dat het project rond de politieauto 

van de toekomst in de ijskast wordt gescho-

ven, is het belangrijkste nieuws op de beurs 

Critical Communications World (het voormali-

ge Tetra World Congres) juist dat de ‘slimme’ 

politieauto in opkomst is. 

Zo heeft Motorola een Mercedes volledig 

opgetuigd met alle mogelijke snufjes: ge-

zichtsherkenning, nummerbordherkenning, 

camera’s voor, achter en covert weggestopt. 

De auto fungeert daarnaast als wifi-hub en 

het is mogelijk om er een LTE-hub van te 

maken. 

De Nationale Politie is bezig te kijken of er al-
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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
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PORTOFOONS  NETWERKEN 
VERKOOP  VERHUUR  SERVICE

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

WWW.2-WAY.NL

ICT &
COMMUNICATIE

VOOR DE OOV

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

Complete Identiteits beveiliging begint bij 3M

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

Onderzoekers van het MIT Microsystems Technology Labo-

ratory (MTL) hebben een nieuwe methode gemaakt om fre-

quenties te filteren. Ze emdedden de techniek op een kleine 

chip, waardoor de snelheid van verwisselen van frequenties 

verveertienvoudigt. 

Er zijn twee manieren om radio-signaalfiltering toe te pas-

sen. De ene manier is om het filteren elektronisch te laten 

gebeuren. De andere methode is om het radiosignaal om te 

zetten in een akoestisch signaal en het daarna weer terug 

te vormen naar een elektronisch signaal. Beide types van 

filtratie gebruiken zogenoemde resonatoren. Akoestische 

resonatoren hebben een aantal voordelen. De ene is dat 

akoestische filtratie preciezer is. Een ander voordeel is dat 

akoestische resonatoren een hogere dichtheid hebben, 

omdat akoestische geluidsgolven kleiner zijn dan elektro-

magnetische golven. Er zijn ook uitdagingen. Zo kunnen er 

ongewenste reflecties zijn in een antenne. Daarnaast is aan- 

en uitzetten van akoestische resonatoren lastiger. 

Onderzoekers van MIT hebben deze problemen onderuit-

ghaald door een  gallium nitride te gebruiken, een mate-

riaal gebruikt als halfgeleider. Een halfgeleider kan in een 

geleidende of een niet-geleidende staat zijn. In de nieuwe 

resonator van het MIT is een van de twee platen van de 

condensator een gallium nitride-kanaal in geleidende fase. 

Dit verbetert de kwaliteit van het radiosignaal aanzienlijk, 

waardoor tot veertien keer zo veel filters kunnen worden 

bijgevoegd.

Op het moment dat de condensator in een niet-geleidende 

fase komt, schakelt de resonator af. 
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Samsung verwacht 5G 
in 2020 aan te kunnen bieden
Samsung werkt hard aan de ontwikkeling van 5G-netwerken met snelheden die ‘enkele honderden keren’ hoger liggen 

dan de huidige 4G-netwerken. De Koreaanse fabrikant verwacht de technologie in 2020 aan consumenten aan te kunnen 

bieden, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. 

5G moet de opvolger van de huidige 4G/LTE-netwerken worden, waarmee snelheden van tientallen gigabits per seconde 

(Gbps) haalbaar zijn. Wanneer deze netwerken commercieel beschiknbaar zijn, moet het in theorie mogelijk worden om 

enorme databestanden zoals bijvoorbeeld UHD-films zonder beperkingen te verzenden. 

Samsung laat weten dat de eerste tests inmiddels zijn afgerond, waarbij data in de 28 GHz-frequentie met een snelheid van 

1.056 Gbps over een afstand van 2 kilometer verstuurd werd. Naast Samsung werkt het Japanse NTT DoCoMo ook aan de 

ontwikkeling van 5G netwerken. Momenteel wordt 4G in steeds meer landen commercieel uitgerold. 

Snellere frequentiewisseling door nieuwe chip 
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Een Atlas-V draagraket heeft vannacht een nieuwe satelliet 

voor het Amerikaanse navigatiesysteem gps gelanceerd. Dat 

melden gespecialiseerde websites. 

De door Lockheed Martin gebouwde en door lanceerbedrijf 

ULA uitgebate Atlas steeg op om 23.38 uur Belgische tijd, 

aldus Florida Today. Om 03.02 uur Nederlandse tijd kwam de 

meegevoerde GPS 2F-4 satelliet vrij van het restant van de 

tweetrapsraket, de Centaur-trap.

De 121,3 miljoen dollar kostende kunstmaan moet bijdragen 

om het militaire gps, dat ook voor burgers openstaat, ac-

curater en veiliger te maken. Het systeem omvat momenteel 

dertig operationele satellieten. ULA, dat Lockheed Martin en 

Boeing overkoepelt, lanceerde dit jaar al vier keer een Atlas.

Uitbreiding 
satellietnet gps

Postzegel eert 
touchscreen-telefoon 
en satelliet
In Zuid-Korea heeft het nationale postbedrijf postzegels 

op de markt gebracht ter ere van de touchscreen-

telefoon en de snelle ontwikkeling van moderne 

(tele)communicatie.

In de serie zijn vier postzegels beschikbaar met als 

thema’s draadloze communicatie (een postzegel met 

een touchscreen-smartphone en een satelliet), postbe-

zorging (een postzegel met een mobieltje dat lijkt op 

een brievenbus), broadcasting (een postzegel met een 

televisie) en algemene wetenschappelijke ontwikkeling 

(een postzegel waarop een meisje op een raket voor de 

aarde vliegt). 

De speciale postzegels ter ere van moderne electroni-

sche communicatie zijn enigszins ironisch, omdat er 

juist door de moderne technologie de laatste jaren een 

enorme teruggang is in de traditionele brievenpost.

Europese telecomsatelliet 
succesvol gelanceerd
Van op de basis Bajkonoer in Kazachstan heeft een Proton-ra-

ket succesvol een satelliet van de Europese operator Eutelsat 

gelanceerd, zo heeft het Amerikaans-Russisch lanceerbedrijf 

ILS meegedeeld. “Alles verliep zoals plan”, luidde het. 

De zware Proton-M van de Russische raketbouwer Kroenitsjev 

vertrok 15 mei om 18.02 uur Nederlandse tijd met als nuttige 

lading de 5,37 ton wegende Eutelsat-3D. Die kwam om 03.15 

uur Nederlandse tijd, 9 uur 13 minuten na lift-off, los van de 

baaninjector Breeze-

M van de zware raket. 

Eutelsat liet zijn nieu-

we satelliet bouwen 

door Thales Alenia 

Space dat daarvoor 

een Spacebus-4000 

platform gebruikte. 

Met 56 transponders 

in de Ka- en Ku-band 

moet de kunstmaan aanvankelijk vanuit een geosynchrone 

baan op 3 graden oosterlengte zeker vijftien jaar lang al-

lerhande telecomdiensten verzorgen voor klanten in Europa, 

Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië, zegt ILS 

waarin Kroenitsjev hoofdaandeelhouder is. Later verhuist de 

kunstmaan naar 7 graden oosterlengte. 

ILS lanceerde voor de tachtigste keer een Proton, meteen zijn 

derde van dit jaar. Het is de zevende keer dat de Proton een 

kunstmaan van Eutelsat meenam. 
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Tijdens een in het Apeldoornse wielerbaancentrum Omnisport gehouden klantendag 
van EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk Keymanagement is 3000 euro opgehaald voor 
Alpe d’HuZes. De klanten van de organisatoren konden een fietsclinic op de houten 
binnenbaan onder leiding vanvan coryfee Henk Lubberding en toprenner Hugo Haak 
krijgen. Voor elke deelnemer sponsorden EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk Keymanage-
ment 50 euro.

Ongeveer 90 relaties kwamen op de door EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk Keymanagement georganiseerde rela-

tiedag. Na een ochtendprogramma, waar Louis Kooyman (Erasmus MC Rotterdam), Jos Raaijmakers (Raaijmakers 

Risk Management) en Gjalt Voolstra (Hoofd ICT beheer politie Noord-Nederland IM-ICT) presentaties hielden, kon-

den de gasten enkele rondjes fietsen op de voor Nederland unieke houten wielerbaan in het Omnisport-centrum. 

EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk Keymanagement hadden vooraf aangegeven voor elke deelnemer die op de fiets 

zou klimmen 50 euro te doneren aan Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een 

team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder 

het motto “Opgeven is geen optie” wordt op één dag de legendarische Alpe d’Huez tot 6 keer aan toe beklom-

men. 

In totaal hebben 54 relaties meegefietst met wieler-legendes Henk Lubberding en sprinttalent Hugo Haak. Bo-

venop het opgebrachte bedrag van 2700 euro legden EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk Management nog eens 300 

euro bij om tot 3000 euro te komen. De cheque werd overhandigd aan Henk Lubberding.

EAL Apeldoorn, Griffid en NoRisk 
Keymanagement doneren 3000 euro 
aan Alpe d’HuZes
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Cassidian 
introduceert  
nieuwe TPH900 
Tetrapol radio
Cassidian heeft tijdens de CCW in Parijs 

haar nieuwe Tetrapol radio gelanceerd. De 

zogenoemde TPH900 is een robuust model 

voor zowel spraak als data.  Geïntegreerde 

GPS zorgt er voor dat er locatiegebonden 

diensten mogeljk zijn. Het toestel heeft 

ook embedded Bluetooth 2.1. 

Koning & Hartman introduceert een digitaal portofoonsysteem van 

Kenwood waarmee gemakkelijk in geval van nood 112 kan worden 

gebeld. Deze systemen zijn uitstekend geschikt voor BHV- en beveili-

gingtoepassingen.

Met het digitale Kenwood portofoonsysteem is het mogelijk om in 

noodgevallen, door een telefoonkoppeling te installeren, gewoon via 

de portofoon te bellen en gebeld te worden. Hierbij is op pad gaan 

met alleen de portofoon voldoende; dit hoeft niet in combinatie met 

een smartphone. Dit maakt deze portofoon uitstekend geschikt voor 

BHV- en beveiligingtoepassingen. 

NEXEDGE is de digitale generatie radio’s van Kenwood voor porto-

foonsystemen. De NX320E-modellen, met display en keyboard, bie-

den onder meer een hoge geluidskwaliteit, hebben zowel binnen als 

buiten een groot bereik en zijn beveiligd tegen ongewenst meeluis-

teren. Om veilig te kunnen werken biedt Kenwood een totaalconcept 

voor BHV en beveiliging van portofoons, repeaters, mobilofoons en 

een telefoonkoppeling.

A D V E R T E N T I E

112 bellen met portofoons 

In een maatschappij waarin smartphones en andere mobiele media de norm zijn geworden, wordt mo-
biele datacommunicatie ook voor de hulp- en veiligheidsdiensten een noodzakelijk werkmiddel. Daarom 
wil ASTRID in het voorjaar van 2014 onder de naam Blue Light Mobile een mobiel breedband data-aanbod 
lanceren dat aangepast is aan de noden van de hulp- en veiligheidsdiensten. Na een aanbestedingsproce-
dure heeft ASTRID beslist daarvoor in zee te gaan met drie gespecialiseerde partners: Astrium, Belgacom en 
Halys.

De TETRA-technologie waarop het ASTRID-radionetwerk gebaseerd is, is uitgegroeid tot de norm voor de communicatie van hulpdiensten 

overal in Europa. Het is voornamelijk ontwikkeld voor spraakcommunicatie en voor lichte datatoepassingen. Voor toekomstige datatoepas-

singen is TETRA echter minder geschikt. Via haar specifiek aanbod wil ASTRID de hulp- en veiligheidsdiensten in België de mogelijkheid geven 

gebruik te maken van de commerciële 3G-netwerken. ASTRID wordt op die manier deels een Mobile Virtual Network Operator (MVNO) die 

diensten aanbiedt via het netwerk van derden

Zoals bekend kunnen breedband-mogelijkheden heel wat toepassingen binnen handbereik brengen, zoals foto’s of videobeelden van bewa-

kingscamera’s rechtstreeks naar mobiele media sturen. Agenten kunnen bijvoorbeeld worden gewaarschuwd zodra een snelwegcamera een 

gestolen auto heeft geregistreerd. Ook opvragingen in een database kunnen veel sneller en efficiënter gebeuren. Via Blue Light Mobile van 

ASTRID kunnen al deze toepassingen verbonden worden en kan informatie gemakkelijker worden gedeeld door hulpdiensten onderling.

Concreet zullen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten met een ASTRID-sim-kaart op een beveiligde, gestructureerde en snelle manier 

databanken kunnen raadplegen en documenten, mails, foto’s, video’s … kunnen versturen en uitwisselen via alle bestaande 3G (en later ook 

4G) gsm-netwerken in België. De ASTRID-sim-kaarten hebben een ‘preferred’ netwerk maar schakelen automatisch over naar een ander 3G-

netwerk zodra de dekking zou wegvallen. ASTRID heeft bedongen dat de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten steeds een hoge 

prioriteit krijgt op het netwerk. ASTRID biedt naast die hoge graad van beschikbaarheid ook veiligheidsgaranties en 24/7 ondersteuning via 

het ASTRID Service Centre.

Marc De Buyser, directeur-generaal van ASTRID: “Met dit unieke aanbod wil ASTRID, net zoals voor de spraakcommunicatie, de verschillende 

hulp- en veiligheidsdiensten verenigen op één gemeenschappelijk platform, wat de uitwisseling van informatie tussen disciplines ontegen-

sprekelijk bevordert.”

Voor het selecteren van de partners heeft ASTRID het project opgedeeld in drie percelen. Geïnteresseerde bedrijven konden zich kandidaat 

stellen voor een, twee of alle percelen. De gunning van de overheidsopdracht gebeurde in april. Volgende bedrijven dienden de beste offerte 

in:

Halys voor de ontwikkeling, de levering en het beheer van de ASTRID-SIM-kaarten (perceel 1). www.halys.fr

Belgacom voor de roaming hub: dataverkeer en resources voor beheer en telecomintegratie met ASTRID (perceel 2). www.belgacom.be

Astrium voor het leveren van uitrusting voor beheer en controle van alle cruciale functies aangaande het service-beheer (perceel 3). 

www.astrium.eads.net

•

•

•

ASTRID kiest drie partners 
voor haar 3G-aanbod

Foto: skyfish- shutterstock.com
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Barn raising
Als ik langs de weg zit zie je dat er nog steeds veel gebouwd wordt, ondanks de onmis-

kenbare recessie in de bouw. Het is duidelijk minder grootschalig dan het wel geweest 

is, maar het gaat door. De vermindering van bouwactiviteiten is vervelend, maar ook een 

stimulans om weer eens anders naar projecten en doelen te kijken.

Je doel is bijvoorbeeld het bouwen van een schuur. Daar kun je een aannemer voor inhu-

ren, maar misschien is er wel een slimmere, goedkopere manier. En ja hoor, wat dacht je 

van ‘barn raising’. Samen met buren, vrienden en familie ga je aan de slag. Vrijwillig, en 

niet noodzakelijk wederkerig. Jij helpt de één, en krijgt weer hulp van een ander.

Zo samenwerken kan natuurlijk alleen als je een gemeenschap vormt. In dorpen en kerke-

lijke gemeenschappen kom je het is groter of kleiner verband nog wel tegen, maar in de 

grote stad zijn we het verleerd. Maar we krijgen een nieuwe kans.

Draadloos internet wordt namelijk steeds meer op deze manier aangeboden. Het bekend-

ste draadloze netwerk dat bouwt op het principe van ‘barn raising’ is FON. Het netwerk 

bestaat uit privé WiFi-routers  die de beschikbare bandbreedte delen tussen privé en 

publiek gebruik.  Privé gebruik heeft voorrang boven publiek gebruik. En omdat privé 

internet verbindingen toch het grootste deel van de tijd weinig doen kan de publieke 

gebruiker over veel ’ongebruikte bandbreedte’ beschikken.

Dit systeem staat of valt uiteraard met het aantal mensen dat dit doet, dus de grootte 

van de gemeenschap. De grootste is FON, met wereldwijd ruim 8 miljoen punten, en in 

Nederland aangeboden door KPN. Maar er zijn meer initiatieven. Ziggo vermeldde eind 

april aan dat ze rond de zomer ongeveer 1 miljoen WiFiSpots gaan activeren, waarop hun 

klanten toegang hebben.  Dit netwerk dekt hele grote delen de woonwijken in Nederland 

af.

Deze vorm van het bouwen van een netwerk sluit heel goed aan bij het karakter van 

internet. Internet is geen hiërarchisch georkestreerd netwerk, maar gebouwd uit heel 

veel losse netwerken en netwerkjes die min of meer vrijwillig en tamelijk willekeurig aan 

elkaar hangen. 

Operators als KPN en Ziggo zijn dan niet de dirigenten van het netwerk, maar de lijm 

tussen losse - privé netwerkjes. Dit is een interessante win-win. Met minder kosten meer 

dekking en capaciteit. Samen bouwen aan een wijd verbreid en sterk vertakt netwerk.

Daarmee kunnen deze oplossingen wel eens net zo sterk zijn als het internet.  Misschien 

minder gepland dan traditionele netwerken, maar door de wijde vertakking en inherente 

redundantie veel sterker.

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

Meldkamer Noord Nederland is onderscheiden met de Europese prijs

OUTSTANDING EMERGENCY CALLCENTRE.

EAL Apeldoorn feliciteert MKNN met deze terecht verworven prijs 
en is trots op de bijdrage die zij heeft mogen leveren aan dit succes.
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