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Geschiedenis

Van origine ben ik historicus. Ik kon na de middelbare school 

moeilijk kiezen tussen wiskunde of geschiedenis. Uiteindelijk heb 

ik voor geschiedenis gekozen, grotendeels geïnspireerd doordat 

er meer meisjes kiezen voor alfa- dan voor beta-vakken. 

Ik vond het altijd fascinerend om paralellen te trekken tussen 

vroeger en nu. Voor zulke observaties heb je bronnen nodig. His-

torische bronnen. Nou is niet overal een Steen van Rosetta nodig 

om een vertaling te vinden. Soms zijn de mensen die eenrol 

spelen in de geschiedenis gewoon aan te spreken. Zoals René van 

der Beek (geen familie, red.). Hij belde me een maandje geleden 

met het bericht dat hij ‘nog wat over Verbinding had staan’. Voor 

een historicus gefundenes Fressen. Van der Beek, oprichter van 

Verbinding, kwam met een mooie geordende stapel aan oude 

Verbindingen, inclusief de allereerste editie. Die eerste uitgave 

was een samengeniet stapeltje stencils maar niet minder dier-

baar dan de huidige edities.

De oud-hoofdredacteur begon te praten over vroeger en de para-

lellen waren al snel duidelijk. Ook veertig jaar geleden was men 

bezig met centraliseren. L’histoire se répète, blijkt maar weer.

Wat hebben we eigenlijk geleerd van die geschiedenis? Te wei-

nig, vrees ik. Centralisatie is namelijk heus wel mogelijk, toen en 

nu. Maar toen, in de jaren 70, werd vergeten dat de band met de 

straat nodig was. Theoretisch niet, in de praktijk bleek dus van 

wel. En nu, anno �01�, wandelend naar de vorming van een Na-

tionale Politie in �01�? Ook hier zal blijken dat het lokale aspect 

wordt vergeten. Zoals Van der Beek al betoogt: van het financiële 

argument verlies je altijd.

Persoonlijk vind ik dat jammer. Kijken naar prijs alleen is funest 

voor een organisatie. Beter is om te kijken naar slimme oplos-

singen, samen met alle gebruikers. Dat kan wellicht iets meer 

kosten, maar het levert uiteindelijk veel meer op. Er komen grote 

aanbestedingen aan: gevangenissen, C�000 en veel meer. Kijken 

we naar prijs? Hopelijk niet te veel. Beste minister Opstelten, 

kijk alstublieft verder dan dat alleen. Het voorkomt namelijk dat 

er historische fouten gemaakt worden.

Henk van Beek
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• Mobiele Data Terminals (MDT’s) 
• Fysische beveiliging: Personen Zoek Installatie (PZI), camerabeveiliging, toegangscontrole,… 
• Virtualisatie, Security, informatiebeveiliging,… 
• Optimalistatie, Migratie, Hosting,… 

en nog veel meer!

SAIT Zenitel Netherlands B.V.
Microfoonstraat 5, 1322 BN Almere,
P.O. Box 30350, 1303 AJ Almere
T +31 36 546 26 00 F +31 36 546 26 01
E info.netherlands@saitzenitel.com

www.saitzenitel.nl

MISSION CRITICAL
WIRELESS COMMUNICATIE- 
& ICT OPLOSSINGEN

dMr voor Atex

Markt

Kerkrade wil veiligheid
handhavers verbeteren

En verder

Kort nieuws

Satellietnieuws

CR

Productnieuws

column
Frank Brouwer

Colofon

4

37

38

39

42

42

Thema

Veiligheid voor alles

interview

Een hobbyistenbrand-
weerclubblaadje



� Verbinding  september 2012 �Verbinding  september 2012

K
o

r
T 

n
iE

u
w

S
� Verbinding  Oktober 2012 �

Consortium geodan/
esri/capgemini/kpn en 
het NIFV bereiken-over-
eenstemming over einde 
LCMS
Het consortium Geodan, Esri, Capge-

mini en KPN Corporate Market en het 

Nederlands Instituut Fysieke Veilig-

heid (NIFV) hebben op �� oktober 

�01� overeenstemming bereikt over 

de beëindiging van de overeenkomst 

voor de levering en implementatie 

van het Landelijk Crisis Management 

Systeem LCMS �.0 aan de Veiligheids-

regio’s.

Partijen zijn teleurgesteld over het 

feit dat de overeenkomst is beëindigd, 

maar zijn tevreden over de wijze 

waarop de beëindiging is afgewikkeld. 

De partijen blijven ook in de toekomst 

nauw betrokken bij ontwikkelingen 

in het veiligheidsdomein. Voor alle 

betrokken partijen geldt dat de be-

eindiging van de overeenkomst geen 

beletsel vormt voor verdere samen-

werking. 

Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen 

naar de meldkamer van de politie. Dat staat in het concept regeerakkoord.

Met de komst van de nationale politie blijft er daarnaast aandacht voor lokale prioriteiten. Burgers 

worden meer betrokken bij het veiligheidsbeleid in wijken. Aandachtswijken houden prioriteit. De man-

nen en vrouwen in de 

frontlinie verdienen 

steun en moeten voor 

een hoger salaris 

niet de straat voor 

het bureau hoeven te 

verruilen. Door meer 

blauw op straat nemen 

de veiligheid en de 

pakkans toe. Recidive 

dringen we terug door 

passende straffen en 

tijdige resocialisatie, 

Uit een rondgang bij de diverse leveranciers van 

portofonie en accesoires blijkt dat de diverse 

korpsen in Nederland voor 10 miljoen euro aan 

apparaten heeft besteld. Met deze apparatuur 

bouwen de korpsen een buffer op, omdat onduide-

lijk is wanneer er een nieuwe LARA is.

Aanleiding voor de aankopen is een gezamenlijke 

bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie 

van V&J, medio oktober. Daarin werd aan de di-

verse korpsen gevraagd een inschatting te maken 

hoeveel apparatuur ze nodig hebben om de tijd te 

overbruggen die zit tussen het einde van LARA� 

en de eventuele start van LARA�. Ofschoon nog 

onduidelijk is wanneer er een nieuwe LARA is, heb-

ben de korpsen deze inschatting gemaakt.

‘10 miljoen besteld voor einde LARA2’

Nieuwe Operationeel 
Directeur voor Abiom 
Groep

Abiom Groep heeft Jan Winters aangesteld als 

Operationeel Directeur. Jan Winters heeft ruime 

managementervaring bij diverse nationaal en 

internationaal opererende bedrijven, waaronder 

Philips en Capgemini.

Bas de Grood, directeur-eigenaar van Abiom: “De 

komst van Jan Winters is niet alleen een aanvul-

ling maar ook een versterking van het manage-

mentteam. Jan Winters heeft een bewezen staat 

van dienst en track-record op het gebied van het 

managen van technologische bedrijven. Vergaan-

de professionalisering van onze organisatie zien 

we als een voorwaarde voor verdere strategische 

groei”. 

Pensioen na 11 jaar 7 x 24 uur werken
Het is even rekenen maar de PSIC / EVA Voice Recorder bij de MIVB België heeft dan in menselijke maatstaven ruim �6 jaar gewerkt. En dat 

zonder haperen en zonder een dag ziek te zijn geweest. Nog opmerkelijker, de laatste dag nog net zo fris en snel als de eerste. Hij is begon-

nen als PSIC Voice Recorder en is schijnbaar moeiteloos waar nodig gemigreerd naar zijn opvolger de huidige EVA Voice Recorder. Nu is het 

tijd om plaats te maken voor een volwaardige EVA Voice Recorder. Het technische management van de MIVB had dan ook weinig moeite om 

met veel vertrouwen de beslissing voor een nieuwe EAL EVA Voice recorder te nemen en weer voor minimaal 10 jaar gegarandeerd te zijn van 

een goed werkend systeem.

De nieuwe EVA Voice Recorder is dan ook behoorlijk doorontwikkeld en heeft zich als geen ander systeem geschikt bewezen om als één 

enkel systeem te worden opgesteld, terwijl het de vele locaties welke een organisatie als MIVB nu eenmaal heeft verzorgd. Daarnaast is het 

systeem als geen ander geschikt om de 

migraties naar andere telecom omgevin-

gen, zonder verlies van functionaliteit 

en gebruikers gemak te faciliteren. En 

het is juist dat wat staat te gebeuren 

bij de MIVB, waar het zeer omvangrijke 

telecommunicatie netwerk, gebaseerd 

op de Ericsson MD 110, langzaam maar 

zeker zal migreren naar een volwaardige 

Cisco omgeving. Dit natuurlijk volgens het 

“Step by Step” principe waarin de instal-

latie over een behoorlijke periode zij aan 

zij in het netwerk actief zullen zijn. Voor 

EVA geen probleem. Moeiteloos kunnen 

de beide systemen worden aangesloten, 

zonder dat de ICT en/ of eindgebruikers 

zich dat zullen realiseren, want in de 

gebruikers interface is daarvan niets te 

merken. 

Beelden publiek en privaat direct 
naar meldkamers

A D V E R T E N T I E
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Begin november heeft Minister Opstelten samen met de Nationaal Coördinator Terrorisme-

bestrijding en Veiligheid de heer Akerboom, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond de heer Aboutaleb en burgermeester van Lansingerland de heer van Vliet NL-Alert 

gelanceerd.

NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan 

de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht infor-

meren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment 

het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter 

geïnformeerd. 

De hulpdiensten van de veiligheidsregio’s kunnen NL-Alert inzetten als aanvullend alarmmid-

del bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige 

rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt op basis van cell broadcas-

ting en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. 

NL-Alert is gratis en anoniem. 

Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van de mobiele telefoons. Bijna alle 

telefoons zonder internet kunnen NL-Alert ontvangen, terwijl ruim de helft van de smartpho-

nes geschikt is. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen loopt de komende 

tijd snel op. In de toekomst is NL-Alert standaard ingesteld op mobiele telefoons. Om 

Nederlanders over het nieuwe aanvullende alarmmiddel te informeren is op 8 november een 

publiekscampagne gestart: ‘NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie’.

Verbinding  Oktober 2012 7

Vlissingen krijgt extra 
C2000 mast
In december krijgt Vlissingen de 

beschikking over een nieuwe antenne-

mast voor het communicatienetwerk 

C�000 van de hulpdiensten. De mast 

komt te staan op de binnenplaats van 

het politiebureau aan de Molenstraat.

De extra antennemast is noodzakelijk 

voor goede onderlinge communicatie 

van hulpverleningsinstanties als poli-

tie, brandweer en ambulancediensten 

tijdens verkeersongelukken, branden 

of andere ernstige incidenten. In 

Vlissingen heeft de hulpverlening 

af en toe te kampen met dekkings-

problemen. Plaatsing van een extra 

antennemast is volgens het ministerie 

van Veiligheid en Justitie de enige 

oplossing voor het probleem met het 

zogeheten geografische bereik. De 

nieuw te bouwen antennemast draagt 

volgens het ministerie bij aan snelle 

en goede hulpverlening en zorgt 

voor veiligheid van hulpverleners en 

burgers in nood. 

Minister van Veiligheid en Justitie lanceert 
aanvullend alarmmiddel NL-Alert

De verhuizing van de meldkamer in Middelburg naar Bergen op Zoom of Roosendaal is voor 

Zeeuwse politiemensen niet ideaal, maar wel aanvaardbaar. Dat zegt Edo ten Voorden van de 

ondernemingsraad van de politie Zeeland bij Omroep Zeeland . De minister Veiligheid en Justitie 

neemt waarschijnlijk in november een besluit over de plek waar de nieuwe meldkamer komt voor 

de Zeeuwse politie, ambulance en brandweer.

De nieuwe meldkamer voor de hulpdiensten komt voort uit de geplande samenvoeging van de 

politieregio Zeeland met Midden- en West-Brabant. Het ziet er naar uit dat de meldkamer in Mid-

delburg verdwijnt en een nieuwe meldkamer wordt opgezet in Bergen op Zoom of Roosendaal. 

Bergen op Zoom is als mogelijke locatie voor Zeeuwse politiemensen niet ideaal, maar wel aan-

vaardbaar, zegt Ten Voorden. Die plek is voor hen goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer.

OR voorzichtig akkoord met 
verhuizing meldkamer 
politie Zeeland

www.HOFCON.nl

Nieuw besturingsmodel voor 112
Snel komt er een nieuw bestu-

ringsmodel voor de telefoon-

keten van alarmnummer 11�. 

Daarmee moeten toekomstige 

storingen bij de alarmlijn voor-

komen worden. Dat meldde het 

ministerie van Veiligheid en 

Justitie medio november. 

Eerder was 11� lastig bereik-

baar voor mobiele bellers. Tij-

dens de herstelwerkzaamheden 

van een storing bij KPN werden 

101 bellers niet omgeleid naar 

een andere 11�-telefooncen-

trale, bleek later. Dat was de 

derde landelijke storing van dit 

jaar. Daarnaast vonden er twee 

lokale storingen plaats.

Sinds de eerste uitval in maart 

werkten KPN, het Korps lande-

lijke politiediensten (KLPD) en de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) aan een verbetertraject om de infrastructuur van 

de gehele 11�-keten te verbeteren. Het nieuwe besturingsmodel wordt uiterlijk maandag opgeleverd.

KPN heeft zelf ook ‘procedurele en disciplinaire maatregelen genomen, aldus de telefoonaanbieder. De onbereikbaarheid van woensdag was 

namelijk een menselijke fout. Als dergelijke herstelwerkzaamheden plaatsvinden moet niet alleen een alternatieve meldkamer ingeschakeld 

worden, maar ook de originele centrale uitgeschakeld. Dat laatste is niet gebeurd, waardoor bellers een ingesprektoon hoorden of de verbin-

ding automatisch werd verbroken. KPN heeft hiervoor zijn excuses aangeboden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Eind september kwam het TETRA SME Forum 

met een derde draft-versie van een onderzoek 

naar de verschillen in kwaliteit tussen Tetra 

en DMR. Het Forum is eenduidig: Tetra is 

beter.

Hoe is het onderzoek opgebouwd? Men heeft 

gekeken naar spectrum efficiëntie, data-

doorvoer, energie-efficiëntie en coverage. Op 

het eerste gezicht is de spectrum efficiëntie 

van Tetra en DMR gelijk. Tetra bidt vier voice 

kanalen per �� kHz aan spectrum, terwijl 

DMR twee kanalen per 1�,� kHz biedt. Toch 

heeft Tetra een aantal voordelen op spec-

trumgebied.

Voor IP packet data diensten biedt DMR �.0 

kb/s per tijdslot. Tetra heeft �,� kb/s per 

tijdslot. Tetra heeft dus 7� procent meer 

capaciteit voor hetzelfde spectrum. Daarnaast 

is er bij Tetra de mogelijkheid om multi-slot 

packet data in te zetten (� x �,� kb/s = 1� 

kb/s); zeven keer zoveel als DMR.

Een enkele Tetra transceiver ondersteunt vier 

kanalen, waardoor die verschillende groepen 

drie spraakgroepen en een controle kanalen 

hebben. DMR heeft twee logische kanalen per 

transceiver in Tier II trunked mode. Hierdoor 

is naast het controlekanaal slechts een 

groepsgesprek mogelijk. 

UHF/VHF
Op het gebied van energie efficiëntie valt de 

balans in het voordeel van DMR uit. Tetra 

heeft zwaardere versterkers nodig dan DMR, 

vanwege linearisatie. Het TETRA SME forum 

stelt wel dat er verbetering aankomt wat 

betreft de power efficiëntie van linearisatie. 
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Zuiniger, opener en beter

Tetra beter dan DMR
Tetra is voor de meeste toepassingen een betere techniek dan dMr. dat stelt 

het TETrA SME Forum in een onderzoek. Vooral de openheid van Tetra is een 

pluspunt, menen de onderzoekers.

foto’s jan kranendonk

“Tetra is niet alleen volwassen, 
maar ook springlevend”

Overzicht van be-

schikbare functiona-

liteiten in Tetra en 

DMR.

Noten:

1 In theorie mogelijk, 

maar in de huidige 

generaties niet aan-

wezig

2 Leverancier-speci-

fieke oplossingen zijn 

mogelijk

3 Niet leverbaar in 

elke Tetra-infrastruc-

tuur

4 Tetra is aanzienlijk 

krachtiger hier
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Daarnaast is Tetra wellicht minder efficiënt, 

maar dankzij een dubbele capaciteit per base 

station ontvanger ten opzichte van DMR valt 

Tetra toch efficiënter te noemen.

Op het gebied van Co-channel Interference 

(C/I) ontlopen de twee technieken elkaar 

niet. Dat was wel een gebied waarop DMR 

een voorsprong had. De techniek van Tetra 

is echter dusdanig verbetert, dat waar 

vroeger (ETSI 1���) de standaard van receiver 

gevoeligheid -11� dBm was, bij een standaard 

Tetra-systeem dat nu -11�dBm is. De C/I-ratio 

van Tetra is verbeterd van � dB naar 1� dB 

– identiek aan DMR. Wel is de coverage van 

DMR beter, vanwege het gebruik van de VHF-

band. Tetra op UHF is bedoeld voor low-den-

sity netwerken. 

Open
Het grote voordeel van Tetra is de open 

standaard dat het is. Er zijn verscheidene 

leveranciers van wie de apparatuur ook 

nog een interoperabel is. Het gevolg is een 

zeer competatieve markt. Is DMR dan geen 

open standaard? Zeker wel. DMR volgt 

de ETSI-standaard TS 10� �61 deel 1-� uit 

�00�. Interoperabiliteit is en blijft nog wel 

een probleem, hoewel de DMR Association 

hard werkt aan verbetering op dat vlak. Het 

risico bij DMR is vendor lock-in. In grafiek 1 

is duidelijk te zien welke functionaliteiten 

Tetra en DMR hebben en in welke gebieden ze 

noodzakelijk zijn. Vooral in public safety komt 

Tetra beter uit de verf. Grafiek � laat zien 

welke radio-kwaliteiten goed scoren; ook hier 

‘wint’ Tetra het van DMR.

In de conclusie is het TETRA SME Forum best 

hard in het oordeel: “Despite claims of some 

DMR-proponents, TETRA is not only mature, 

but very much alive”. Ze gooien er zelfs een 

schepje bovenop, door te stellen: “TETRA of-

fers scalability and performance way beyond 

DMR.” Ze adviseren Tetra voor vrijwel elke 

markt. Deze conclusie is goed onderbouwd in 

het onderzoek. Toch moet een voorbehoud 

worden gemaakt: uiteindelijk is de onderzoe-

kende partij ook een belanghebbende partij. 

Wilt u het gehele onderzoek lezen? Stuur dan 

een mail naar Henk@fenceworks.nl 

Geen risico van vendor lock-in

Keuze van handheld 

is van wezenlijk 

belang. 

1 Bijvoorbeeld data 

terminals voor Scada

2 Leverancier-speci-

fieke oplossingen zijn 

mogelijk

W W W. C A P T A I N S D I N N E R V E I L I G H E I D . N L
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Explosieveilige communicatie is een must 

binnen de chemie & industrie. Geen enkel 

bedrijf neemt hierin risico’s. Het gebruik van 

ATEX-toestellen is verplicht. Vaak kiest men 

ervoor om voor de gehele plant hetzelfde 

type ATEX-toestellen aan te schaffen, onge-

acht de verschillen in zones en normering op 

het bedrijfsterrein. De veiligheidsadviseur van 

een groot chemiebedrijf in de haven van Ant-

werpen vertelt: ”Bij ons worden de toestellen 

door verschillende medewerkers op verschil-

lende afdelingen gebruikt. We hebben er 

bewust voor gekozen om dezelfde toestellen 

te kopen, met de hoogste normering, voor 

alle zones. De radio’s mogen overal gebruikt 

worden. Je kunt niet zeggen ‘Daar mag je 

dat toestel wel gebruiken, en daar niet’. Dat 

levert onduidelijke en dus onveilige situaties 

op. We moeten gewoon overal veilig kunnen 

communiceren en in noodsituaties moet 

iedereen direct bereikbaar zijn. Onze policy is 

dat medewerkers niet alleen mogen werken, 

tenzij ze een radio op zak hebben. Deze staat 

continue in contact met de controlekamer 

zodat de veiligheid van de werknemer gega-

randeerd is.”

Externen
Ook SABIC in Geleen neemt geen enkel risico. 

Het bedrijf behoort tot de top vijf binnen de 

petrochemische bedrijven wereldwijd. Met 

tien grote installaties op de Chemelot site, op 

een gebied van ruim één vierkante kilometer, 

produceert het bedrijf kunststoffen voor on-

der andere de automobiel- en de verpakkings-

industrie. De fabrieken op de site ondergaan 

periodiek turn-arounds, waarbij een plant 

geheel of gedeeltelijk wordt platgelegd voor 

onderhoud, reiniging en projecten.  Hierbij 

is communicatie van groot belang, zo weten 

ook de SABIC Turnaround medewerkers. 

Tijdens de recente turn-around aan naftakra-

ker Olefins � waren op piekdagen circa �000 

medewerkers tegelijkertijd aan het werk. 

Omwille van de veiligheid wil SABIC dat 

alle medewerkers volgens de eigen  stricte 

bedrijfsnormen werken. Het bedrijf koos 

daarom voor de inzet van een draadloos 

TETRA-systeem met �00 Motorola MTP8�0 

ATEX TETRA-portofoons die de medewerkers 

- inclusief de externe contractors en project-

medewerkers - gegarandeerde communicatie 

biedt, waardoor zij efficiënt en veilig konden 

werken, conform de bedrijfspolicy van SABIC. 

Misschien nog wel meer dan non-ATEX-porto-

foons worden ATEX-portofoons beoordeeld op 

criteria als betrouwbaarheid en robuustheid. 

Rick Streutjens, Facility Coördinator voor SA-

BIC-Turnarounds in Geleen, vertelt: ”Motorola 

betrok Flash Services in de bèta-testfase van 

de MTP8�0 ATEX-portofoons. De uitkomst was 

een zeer betrouwbare portofoon, robuust, 

veilig en eenvoudig in het gebruik. Zelfs met 

werkhandschoenen zijn ze goed te bedienen. 

Ideaal voor onze veeleisende werkomgeving.”

Aanscherpen
Er zijn ook voorbeelden van bedrijven die er 

bewust voor kiezen om géén ATEX porto-

foons te gebruiken, wél ATEX-zones hebben 

en toch volgens deze normering werken. Zo 

greep een belangrijke energieproducent de 

vervangingsronde van portofoons aan om 

hun veiligheidsmaatregelen verder aan te 

scherpen. Hun security manager geeft aan: 

”Wij hebben verschillende ATEX-zones binnen 

onze centrales, van zone 0 tot en met zone II. 

Onze directie adviseerde om in één klap alle 

medewerkers van ATEX-toestellen te voorzien, 

maar wij vonden dat te makkelijk. Wij hebben 

ATEX portofoons. wel of niet doen?  

Veiligheid voor alles
conform de Europese ATEX 95-normering moeten binnen explosiegevaarlijke organi-

saties gecertificeerde portofoons gebruikt worden die voldoen aan de hoge eisen van 

mechanische en technische veiligheid. Zo moet een veiligheid zijn ingebouwd die voor-

komt dat bij het wisselen van batterijen een vonk ontstaat. Hetzelfde geldt voor het 

aansluiten en afkoppelen van accessoires, zoals een headset. de ontwikkelkosten, het 

programma van testen en certificering van deze portofoons, maakt dat de verkoopprijs 

van ATEX-portofoons gemiddeld 60-70 procent hoger ligt dan bij non-ATEX-apparatuur. 

ATEX is een kostbare norm, voor zowel fabrikanten als gebruikers, dus het ligt voor de 

hand dat voor de klant – los van het veiligheidsaspect - de prijs een belangrijk criterium 

vormt in de aanschafkeuze van een ATEX-portofoon. Maar welke criteria spelen in die 

keuze nog meer een rol?

Tekst door Marjolein Graauw
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“Je kunt niet zeggen ‘Daar 
mag je dat toestel wel 
gebruiken, en daar niet’”
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er bewust voor gekozen binnen onze ATEX-zo-

nes in principe géén communicatiemiddelen 

te gebruiken, tenzij specifiek met een TRA 

kan worden aangetoond wat een medewer-

ker in die ruimte precies gaat doen en of hij 

daar al dan niet communicatiemiddelen bij 

nodig heeft. Wij hebben een beperkt aantal 

ATEX-portofoons die we bewust níet op de 

man uitgeven, maar achter de hand houden 

en alleen uitreiken als dit echt nodig is. Als 

extra voorzorgsmaatregel wordt niet alleen 

bij zone 0, maar ook bij zone II voorafgaand 

aan het betreden van de ruimte de zakken 

leeggemaakt. Reden hiervoor is dat (externe) 

werknemers onvoldoende kennis hebben van 

de normering (“Oh de portofoon is ATEX, dus 

ik kan in elke zone gewoon naar binnen”), 

maar er ook gewoon geen erg in hebben dat 

ze bijv. nog een aansteker in hun zak hebben 

zitten. Dat wil je echt niet in zone 0. Om alle 

risico’s uit te sluiten is gekozen voor deze 

aanpak.”

Non-ATEX bedrijven
Niet alleen explosiegevaarlijke bedrijven 

kiezen voor ATEX-portofoons. Ook bedrijven 

die zelf niet onder de ATEX-normering vallen, 

maar wel op locaties werkzaamheden uitvoe-

ren waar aan de ATEX-verplichting voldaan 

moet worden, kiezen er regelmatig voor om 

uitsluitend met explosieveilige portofoons en 

–gsm’s te werken.  De Altrad Balliauw Groep 

is daar een goed voorbeeld van. Als belang-

rijke speler op de markt van steigerbouw, 

isolatie en asbestverwijdering voorziet het 

bedrijf haar relaties van service, bouwmateri-

aal en machines. De medewerkers werken op 

verschillende grote industriële sites in België 

en Nederland, waarbij zij vooraf door het 

centrale magazijn voorzien worden van alle 

materialen die zij nodig hebben om de klus 

te klaren. Ook portofoons vallen daar onder, 

zodat er op de sites goed en veilig gecom-

municeerd kan worden. Op veel sites worden 

immers gevaarlijke stoffen geproduceerd, 

en bij Altrad heeft het borgen van veiligheid 

voor de medewerkers de hoogste prioriteit. 

“We hebben vaak materiaal nodig voor de 

korte termijn”, legt Patrick Driesen – verant-

woordelijk voor de logistiek – uit. “Daarom is 

het voor ons goedkoper én gemakkelijker om 

onze ATEX portofoons in te huren. Zodoende 

hoeven we ons ook nergens zorgen om te 

maken. We kunnen flexibel huren, de service 

is geregeld en zo blijven we altijd in de lucht.”   

Marjolein Graauw is marketing-manager 

bij Flash Services, totaalaanbieder in 

radiocommunicatie-oplossingen. Flash 

heeft een huurvloot van ruim 11.000 (ATEX) 

portofoons.

Niet alleen 
explosiegevaarlijke bedrijven 
kiezen voor ATEX-portofoons

connect your business

&

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

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

Dé betrouwbare en klantgerichte partner 
voor de Openbare Orde en Veiligheidsector
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Het is niet het eerste Atex-toestel op DMR 

ter wereld. En toch is het voor Motorola van 

groot belang dat hun DP��01 Ex en DP�801 

Ex op de markt komen. De lancering van de 

nieuwe DP�000 Ex-lijn is een hoogtepunt voor 

het Amerikaanse bedrijf.

Kijken we naar de specificaties, dan is dui-

delijk dat Motorola kosten nog moeite heeft 

gespaard. De ‘��01’ is een ruggedised versie, 

de ‘�801’ heeft een keypad en een groot 

kleurendisplay. De toestellen zijn zowel IP67 

gecertificeerd als MIL-STD-810 geaccordeerd. 

Er is een grote push�talk-knop en ruggedised 

(programmeerbare) knoppen. 

Motorola maakt gebruikt van hun eigen 

zogenoemde MotoTRBO’s IP Site Connect, dat 

het internet inzet als netwerk om gebruikers 

wereldwijd over IP met elkaar te koppen. 

De portofoons ondersteunen standaard de 

Motorola functionaliteiten “IP Site Connect”,  

“Connect Plus” en “Linked Capacity Plus”. Al 

deze functionaliteiten zijn bedoeld om wel 

een groter dekkingsgebied te maken danwel 

meer capaciteit op één locatie te bieden. Het 

toestel heeft een man-down functie en een 

lone worker feature. 

Atex
Is Atex zo belangrijk en complex? Ja, zonder 

twijfel. Het gaat om Atex-richtlijn ��. De 

ATEX productrichtlijn ��/�/EG (ook bekend 

als ‘ATEX ��’) beschrijft voorschriften voor 

apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en 

beveiligingssystemen op plaatsen (“zones”) 

waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. 

Deze richtlijn is opgenomen in het Besluit 

Explosiegevaarlijk materiaal en beschrijft de 

algemene veiligheidsdoelen. Specifieke eisen 

Motorola komt met dMr voor explosieveilige ruimten  

Atex wordt digitaal
Motorola presenteert tijdens de PMr Expo haar 

nieuwste toestel: een Atex dMr portofoon. Een opval-

lende zet: zowel Atex als dMr zijn groeiende markten 

waarin Motorola een sterke rol speelt. 
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Specificaties
Band: UHF B1 (�0�-�70MHz) en VHF (1�6-17�MHz) 

Afmetingen: 1�8.� x �6.7 x ��.8mm

Gewicht, met batterij: �8�.�g

Power: 7.� V

Gas: II �G Ex ib IIC T�

Dust: II �D Ex tD A�1 IP6x ib D�1 T1�0°C

Mining: ib I M� ExI

Batterijduur: 16-1� uur

Het toestel is IP67 gecertificeerd, wat inhoudt: stofdicht 

en in staat om een half uur 1 meter onder water te zijn.

APPLICATION SUPPORT

• Integrated GPS

• Man-down application as standard (release R�.�)

• Integrated option board (DP�801 Ex)
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zijn opgenomen in Europese en internationale 

normen (onder andere NEN-EN-IEC 6007�).

Het blijkt niet zo heel makkelijk om appara-

tuur te maken dat aan deze strenge eisen 

voldoet. Alle portofoonleveranciers zijn in het 

recente of verre verleden weleens keihard 

tegen de certificerende instellingen aangelo-

pen, zodat toestellen niet de markt op kon-

den. Deze �000 Ex-lijn dus wel. En daarmee 

lijkt Motorola een voorsprong te hebben op 

andere leveranciers.

DMR
Voor Motorola is de inzet op een DMR Atex-

radio strategisch van belang. Dat ligt vooral 

gelegen aan de standaard. DMR is een open 

digitale radiostandaard, gespecificeerd in 

de ETSI TS 10� �61 deel 1 tot �. De techniek 

wordt overal ter wereld gebruikt in elke sec-

tor. Echter, niet elke leverancier produceert 

DMR-appatuur. Bijvoorbeeld de groeiende 

concurrent Sepura, waar het gerucht ove-

rigens gaat dat ook het Britse bedrijf zich 

oriënteert op DMR-ontwikkelingen.

En de partijen die het wel produceren? 

Daaronder vallen onder andere Selex, 

Motorola, Vertex, Kenwood en Icom. In de 

eerder genoemde ETSI-standaard wordt echt 

de vocoder, het ‘spraakreproduceergedeelte’, 

niet gespecificeerd. Hierdoor hebben alle 

fabrikanten eigen oplossingen gevonden. De 

interoperabiliteit van de vocoder is tot op de 

dag van vandaag een probleem. De MOU is al 

een tijdje hard bezig om die interoperabiliteit 

op orde te krijgen. Stapje voor stapje zal dat 

gebeuren, maar het is nog niet zo ver.

Waarom kan dat toch gunstig zijn voor 

bijvoorbeeld Motorola? Op het moment dat 

een klant een DMR-toestel, Atex of niet, aan-

schaft, is hij vanwege de vocoder als het ware 

veroordeeld tot Motorola. Een mooie markt 

voor de Amerikanen.  

De techniek wordt 
overal ter wereld 
gebruikt in elke 
sector. Echter, niet 
elke leverancier 
produceert DMR-
appatuur.

DMR markt
Volgens een marktoverzicht van Analysys Mason waren er eind vorig 

jaar in totaal tussen de �� en �0 miljoen portofoons wereldwijd, een 

waarde van � miljard per jaar. Van de digitale portofoons (niet Tetra, P�� 

of Tetrapol) is het merendeel (70 procent) gebaseerd op DMR-techniek, 

meldt de DMR Association. Aanvankelijk groeide DMR snel in Noord- en 

Zuid-Amerika, maar allengs groeit 

de verkoop in de rest van de wereld. Bekend is dat sinds �007, het begin 

van DMR, er een miljoen portofoons verkocht is. Ter vergelijking, vol-

gens schattingen zijn er nu 1,� miljoen gebruikers. 

Lees alles over satellietcommunicatie op

www.satcomnieuws.nl

De portal voor satelliet communicatie
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Het is een verrassend element in de  huiska-

mer van René van der Beek. Op een bureau 

staat een groot beeldscherm waarop tiental-

len Tweets en alarmeringen in de Rijnmond 

staan. Van der Beek laat het nieuws niet los, 

ook niet nu hij het niet meer kan plaatsen in 

‘zijn’ Verbinding. Bij de voorjaarsopruiming 

van de zolder kwam hij een doos tegen met 

allemaal stropdassen (zie kader). Wat volgde 

was een hernieuwd contact met Verbinding. 

Het resulteerde onder andere in dit artikel, 

maar vooral het behoud van een stuk geschie-

denis.

Wat is de meest opvallende over-
eenkomst tussen nu en 1971?
“Toen ik in 1�71 bij de brandweer kwam had 

je op het Kleinpolderplein in Rotterdam op de 

derde etage een alarmcentrale, een zogehe-

ten koordencentrale. Beeldschermen waren 

er niet en alle apparatuur stond in diezelfde 

kamer. Als je voor de meldtafel zat, stond 

achter je rug een grote bak met straatnamen-

kaarten. Was er dan op bijvoorbeeld de Berg-

weg brand, dan haalde je die kaart uit de bak 

en maakte je via de koorden contact met op 

de kaart genoemde kazernes.  Men was toen 

al bezig met een soort van regionalisering. 

Eerst kwam alleen Schiedam erbij, daarna 

Rozenburg. De reden voor die regionalisering 

kwam vooral uit financiële kaders. We konden 

gezamenlijk zaken aanpakken en ondersteu-

nen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen 

die de regionalisering echter ophielden was 

dat men de onafhankelijkheid niet wilde 

opgeven.”

Die regionalisering vond deson-
danks toch plaats. Wat betekende 
dat voor de verbindingen?
“Er kwam een nieuwe regionale meldkamer 

op de nieuwe kazerne aan de Pottumstraat 

in Rotterdam. En ik moet zeggen: Rotterdam 

liep op het gebied van verbindingen wel 

vooruit. Drijvende kracht was Sjaak Somme-

ling, een voormalig PTT-man die gehoor kreeg 

bij commandant Ben Vossenaar. Automatise-

ring met straatnaamcomputers en beeld-

schermen,  een grote wandkaart van het 

Rijnmondgebied en een mobiel netwerk dat 

de hele regio omvatte. Maar het belangrijkste 

verschil was dat men bewust na had gedacht 

over de inrichting. Verbindingen werden 

belangrijker.”

Was het ‘beter’ toen?
“De ontwikkelingen van nu moet je niet wil-

len terugdraaien. Veertig jaar is een enorme 

tijdspanne. Toch zie ik diezelfde schaalver-

groting. Vroeger had elke plaats een eigen 

brandweerdienst met eigen meldkamer. 

Nu heeft elke regio een meldkamer. Wil je 

dat wel kwijtraken door grote gezamenlijke 

meldkamers te maken, wellicht zelfs één voor 

het hele land? Ik vind dat personeel van een 

meldkamer ook een binding moet hebben 

met het gebied. Men noemt dat ‘plaatse-

lijke kennis’. Daardoor kan je effectiever op 

het incident inspelen. In theorie kun je die 

plaatselijke kennis vervangen door computer-

informatie en dat gebeurt nu ook.. Maar in 

de praktijk moet alle informatie dan worden 

overgedragen tijdens de rit naar het incident. 

Een inzet bij een incident door een ploeg met 

plaatselijke kennis zal daarom ook sneller 

en effectiever zijn. Maar die snelheid en 

effectiviteit moeten het opnemen tegen de 

kosten van een meldkamers met personeel. 
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brandweerclubblaadje
rené van der Beek is oprichter van Verbinding in 1979. Sinds zijn vertrek in 2005 bij 

de Veiligheidsregio rotterdam-rijnmond volgt de gewezen rotterdamse brandweer-

man toch het nieuws op het gebied van meldkamers en toebehoren op de voet. “de 

inzet bij een incident door een ploeg met plaatselijke kennis zal sneller en effectiever 

zijn.”
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De verhouding kwaliteit versus geld is scherp, 

erg scherp. En het valt altijd in het voordeel 

van de financiën uit.”

Waarom bent u Verbinding begon-
nen?
“Het was 1�7�, oktober. Het kwam voort uit 

een hobbyistenbrandweerclubblaadje, dat 

hoorde bij de vereniging ‘De Brandweerhob-

byist’. Het waren maar een paar stenciltjes, 

gebonden door een nietje. Tijdens een 

reorganisatie in de Vereniging ontstond een 

aparte afdeling Verbinding die al snel groter 

werd dan de Vereniging zelf. Ons blad werd 

een succes. We voorzagen in een behoefte 

zowel bij de lezers als bij de leveranciers. Het 

was een gat in de markt. Verbinding groeide 

daarmee al snel uit tot een professioneel 

blad gedragen door een Raad van Advies en 

duizenden lezers. Verdwenen namen als Radio 

Holland, Koning en Hartman, Vanandel, 

Pfitzner, net als Ericsson, Nokia en KPN, grote 

spelers in die mobiele markt. Enkele namen 

zie je nog maar veel is inmiddels veranderd 

samen met nieuwe spelers op de markt.”

Wat was de mooiste tijd?
“De mooiste tijden waren zowel de beginjaren 

als de laatste jaren dat ik het blad mocht 

maken.Het was zo mooi om te zien dat de 

techniek enorm voortschreed. Het onderwerp 

van het hobbyclubje werd een wereldmarkt. 

Ik heb de opkomst van P(A)MR, GSM, UMTS, 

Tetra en uiteraard de automatisering mee-

gemaakt. Wat een tegenstelling met de toch 

rustige jaren tachtig, toen de markt verzadigd 

was en voortkabbelde.”

Waarom toch gestopt?
“De markt veranderde. Je zag de oorspron-

kelijke markten verschuiven van OOV naar 

industrie. Verbinding was aanvankelijk vooral 

gericht op de openbare diensten, later aan-

gevuld met de zich bij de industrie ontwik-

kelende interesse voor de verbindingswereld. 

Daarnaast zijn regionalisering en fusies 

gewoon doorgegaan. Maar het belangrijkste 

was tenslotte de zware belasting van �� jaar 

twee fulltime banen.”

Kriebelt het nog wel eens? 
“Ik heb het met gedrevenheid gedaan. Ver-

binding is nu weer in goede handen ook met 

een wat gewijzigde benadering van de markt, 

heel goed! Maar ik weet wel: ik leefde voor 

Verbinding en de Brandweer en dat laat je 

toch niet los!”

Stropdas van de maand
Een korte tijd was het bonton om bedrijfsstropdassen te hebben. Deze werden gedragen door 

het eigen personeel, maar werd ook ingezet als relatiegeschenk. De redactie van Verbinding 

heeft een flink aantal van die stropdassen gehad. René van der Beek heeft ze allemaal be-

waard en keurig in een doos afgeleverd bij de huidige uitgever van Verbinding. De stropdas-

sen mogen weg. Geïnteresseerd in die mooie oude PTT-das? Herinneringen aan Getronics-

blauw? Mail henk@fenceworks.nl met uw stropdaswens en wij zoeken de das erbij.

www.eal.n
lElectronic Application Laboratory

“Een vangnet dat richting geeft !”

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

EAL - WinBAS

“Connecting you, is what we do”

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

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

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

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

aanpassingen in infra of F-Box

(capacitieve principe) i.p.v. schakelaars

volume maar op een digitale wijze.

geluid

schuiven

mogelijk

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

(monitoring) audio.

microfoonvoorversterker en LED indicatie

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

eenkomst: �� deelnemers waarvan ruwweg 

ruim de helft van de diverse nationale fre-

quentieautoriteiten, een kwart van Public-

Safety en een krappe kwart van industrie. De 

ochtend was gebruikt om als administraties 

onderling te overleggen. De anderen hebben 

de ochtend gebruikt om samen met ECO 

report A voor te bereiden (zie verderop). De 

vergadering begon met het vaststellen van 

de agenda en een korte terugkoppeling van 

de diverse (verslagen van) recente frequentie 

bijeenkomsten.

TCCA statement
Het eerste ‘echte’ agendapunt was het TCCA 

statement met de oproep om in WRC1� de 

agenda punten 1.� (700MHz) en 1.� (PPDR) 

gecombineerd te benutten om claim neer 

te leggen voor PPDR in de 700 MHz band. 

Reactie was dat PPDR een ‘applicatie’ is 

en daarom niet nodig om dat in 1.� in te 

brengen omdat deze ‘applicatie neutraal’ is, 

dus de PPDR toepassing er dus (ook) in zou 

passen. Anderen vinden het juist van belang 

dat PPDR desalniettemin concreet in 1.� ge-

noemd wordt. Ericsson geeft aan dat wellicht 

ook agenda punt 1.1 relevant is (frequenties 

onder 700MHz).

De voorzitter concludeert dat, zodra PT�� 

besloten heeft dat de 700 band (ook) een kan-

didaat band is, gepoogd zal worden om een 

liaison tussen 1.� en 1.� (wellicht ook 1.1?) te 

bewerkstelligen.

Tweede punt was de vertegenwoordiger van 

de Commissie: er is een recente ‘draft man-

date �GHz band’ (1�00-1��0 / �010-�0��) van 

de Radio Spectrum Commity (RSC) naar CEPT 

met onder andere verwijzing naar ad-hoc 

netwerken voor PPDR.

Er komt ook een studie naar de PPDR frequen-

tie behoefte middels een in �01� te organi-

seren workshop.EC gaf aan dat het 700MHz 

mandaat (nog) niet door RSC rond is, maar 

er is wel een eerste draft aan de lidstaten 

gestuurd met daarin PPDR genoemd als een 

van de ‘gebruikerskandidaten’. Goed nieuws 

dus, maar er zal vast nog verzet komen. Wel 

was er nog de vraag aan de Commissie of 

dit ‘technical neutral’ wordt of dat (zoals 

nu in PT�� voor de frequentie calculatie) de 

working assumption LTE zal zijn.

Uitkomst van de CG 
De Franse administratie heeft deze CG (Corres-

pondence Group) geleid en gaf de terugkop-

peling. Eerste stap was om de ‘Calculation 

methodology’ vast te stellen: hierbij is 

gekozen voor de methode uit het WIK rapport 

dat � jaar terug voor de Duitse overheid ge-

maakt was.Er zijn � PP1 scenario’s (dagelijks 

PublicSafety gebeuren) gebruikt (door LEWP-

RCEG gemaakt) en in later stadium een PP� 

scenario (grotere geplande en ongeplande 

gebeurtenissen): de ‘London wedding’ (ook 

van LEWP-RCEG).

Volgende stap waren de technische aspecten, 

gebaseerd op LTE technologie. Ook hier is 

deels de WIK studie gebruikt (bv ‘spectrum 

efficiency at cell edges’). De CG leider gaf aan 

PP1 en PP� apart te willen presenteren omdat 

PP1 de dagelijkse gang van zaken is, terwijl 

PP� de grote (incidentele) incidenten zijn 

plus geplande evenementen, en dus wellicht 

anders benaderd zouden moeten worden voor 

de frequentie calculatie. Vervolgens ging hij 

in detail in op de calculatie zelf (te gedetail-

leerd voor dit artikel).

Bij de ��0MHz band is wat meer bandbreedte 

nodig dan bij 700 MHz (bij ��0 iets grotere 

cellen, dus meer incidenten per cel); de be-

rekening is voor beide banden gedaan. Voor 

PP1 gaf de calculatie ruwweg �x7/8 MHz bij 

optimistische berekening en �x11/1�,�MHz 

bij ‘medium’ berekening. Bij de PP� bereke-

ning komt er 1�-1� MHz uit de calculatie. De 

aanname is dat dan PP� en PP1 niet opgeteld 

worden; aanname is dat alle video applicaties 

van PP1 zullen stoppen en alle capaciteit voor 

PP� gebruikt wordt; het ‘normale Public-

Safety werk’ in die cel is meegenomen als 

‘background traffic’.

LEWP-RCEG ETSI Matrix
Logisch vervolg hierop was de presentatie van 

ETSI van de LEWP-ETSI Matrix met daarin het 

calculatie tool. Er waren twee documenten: 

een beschrijving van de gebruikte calcula-

tiemethode en de matrix zelf, gebaseerd op 

de LEWP-RCEG Matrix met de calculatie tool. 

ETSI heeft als eerste, samen met de LEWP-

RCEG leden, extra gegevens toegevoegd over 

aantal gebruikers in een cel die bepaalde 

applicatie gebruiken, de hoeveelheid data per 

applicatie, de inschatting in hoeverre PP1 ap-

plicaties verminderen als er een PP� event is, 

of een incident over een klein of groot gebied 

verspreid is en dergelijke. De laatste stap 

was het toevoegen van de nu gepresenteerde 

calculatie tool, welke automatisch berekent 

hoeveel bandbreedte nodig is, bij een gege-

ven scenario.

In een aparte sessie met de makers van beide 

modellen, is in de ‘avond sessie’ getracht de 

beide modellen op dezelfde lijn te krijgen. 

Resultaat was dat als de parameters hetzelfde 

gehouden worden, de beide tools ruwweg 

hetzelfde resultaat geven; dit toont aan dat 

ze betrouwbaar zijn.

Vervolgens discussie over de uitkomst: als er 

�x10MHz uitkomt voor PP1 en een enkel PP� 

event, dan is dit wellicht onvoldoende omdat 

grotere PP� scenario’s niet meegenomen zijn 

evenmin als DMO en (voor de toekomst) mis-

sion critical spraak over het data netwerk.

Vervolgens was er een uitgebreide discussie 

over de DR van PPDR (Disaster Relief): dat zit 

er nu niet in, maar is wel onderdeel van het 

PT�� mandaat. Vraag is of DR invloed heeft 

op het benodigde spectrum voor het mobiele 

terrestrial netwerk (in PT�� WAN genoemd) 

of dat dit beter middels andere frequentie 

banden kan worden opgelost.

Vervolgens kwam de discussie over wat het 

verschil is tussen een groot PP� incident en 

DR. De opzet was om report A te concentreren 

op PP1+PP�, maar de voorzitter wil eigen-

lijk ook uitgebreid DR uitgezocht hebben, 

inclusief scenario’s en frequentie calculaties; 

dat is mogelijk voor het terrestrial netwerk, 

maar erg moeilijk voor de extra ad-hoc net-

werken, al helemaal in geval alle bestaande 

infrastructuur uitvalt en álles met ad-hoc 

voorzieningen gedaan moet worden. Omdat 

rampen een enorme diversiteit kennen en 

PT49 en lEwP-rcEG 

Officiele claim op 700MHz
oktober was een belangrijke maand met een bijeenkomst van twee van de 

meest relevante platformen voor ‘Public Safety mobiele breedband data 

communicatie’: PT49 en de lEwP-rcEG. Van beide een verslag.

Fr
E
q

u
E
n

Ti
E
S



�6 Verbinding  september 2012 �7Verbinding  september 2012

er dus geen representatief scenario mogelijk 

is, zonder compleet de diepte in te gaan op 

tsunami achtige scenario’s, besloten dat ook 

niet te doen.

In de pauze is er een tekst opgesteld over 

PP1, PP� + DR met het voorstel om een ‘un-

planned PP� scenario’ uit te werken (Londen 

rellen vorig jaar).

Er was ook een Duits voorstel; kern daarvan 

is dat (zoals ITU-R resolution 6�6 zegt) voor 

Disaster Relief er grote verschillen zijn tussen 

de diverse landen. Duitsland stelt dat de 

uitkomst van de CG het minimum benodigde 

spectrum is, welke als ‘core band’ geharmo-

niseerd moet worden, met per land de moge-

lijkheden om voor PPDR extra ruimte toe te 

wijzen. Deze core band moet ook de gewenste 

interoperabiliteit garanderen. Wel is er dis-

cussie of dat ook niet mogelijk is middels een 

zelfde tuning range. Of men hybride model of 

ander model kiest, is ook aan de individuele 

landen om te beslissen.

Input van PSC-E 
Kernpunt in hun input is de vraag voor inter-

nationale harmonisatie teneinde bij rampen 

internationale samenwerking mogelijk te 

maken; dit betekent in hun opinie harmonisa-

tie van zowel PP1, PP� als DR communicatie 

voorzieningen. Er is door ECO een opzet 

gemaakt voor het uit te brengen ECC-rapport. 

In ‘report A’ komen de ‘requirements’ en in 

report B de ‘solutions’.

In report A komt dan: 

algemene beschrijving PPDR ‘operational 

framework’, 

concept van toekomstig PPDR Broadband 

(WAN + ad-hoc netwerken), 

PPDR applicaties gerelateerde eisen (LEWP/

RCEG-ETSI Matrix), 

operationele eisen voor WAN, 

spectrum eisen voor WAN

Het rapport heeft ook een hoofdstuk met 

definities van terminologieën. Onder leiding 

van ECO komt er een ‘correspondance group’ 

om het rapport af te ronden.

Er was een voorstel van Solaris om voor PPDR 

satelliet communicatie te benutten: zij kun-

nen die service leveren. Ze hebben daarvoor 

frequenties in de �GHz band. De animo was 

niet erg groot; het zal wel genoemd worden 

bij het Disaster Relief hoofdstuk als extra com-

municatie middelen; zeker ingeval alles uitge-

vallen is, kan satelliet communicatie uitkomst 

bieden. Deze frequenties zijn niet bruikbaar 

voor andere toepassingen, dus geen optie 

voor hotspots.

Frequentie banden
De Finse administratie had een input om op 

een zeer recent besluit van de Finse overheid 

te wijzen om de 700MHz band (in navolging 

van de 800) voor mobiele breedband com-

municatie toe te wijzen per �017. De Noorse 

administratie had een input om 700 MHz voor 

te stellen voor PPDR. Het is gebaseerd op het 

‘Asian Pacific’ model met 6��-70� / 7�8-7�8 

voor PPDR (met �x10MHz als resultaat; er 

is ook een �x�MHz variant). Er was ook een 

vergelijkbaar voorstel van Motorola, Ericson 

+ Airwave, maar deze  is vanwege tijdgebrek 

uitgesteld tot volgende vergadering.

LEWP-RCEG
De vergadering begon met een hartelijk 

welkom van het Cyprische EU voorzitterschap. 

Elk LEWP voorzitterschap organiseert altijd 1 

RCEG vergadering onder haar voorzitterschap, 

waarin de � subgroepen (ISI + Forerunner) 

hun activiteiten en status toe lichten. Daarna 

was er een korte introductie van de ruim 

�� aanwezigen: diverse politie/MoI verte-

genwoordigers van de diverse lidstaten; 1� 

landen waren vertegenwoordigd: België, 

Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Polen. 

Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Denemar-

ken, Zweden, Hongarije, Estland, Spanje, en 

natuurlijk Cyprus zelf en Nederland.

De Duitse vertegenwoordiger moest door ziek-

te op het laatste moment zijn reis annuleren. 

Op verzoek van het voorzitterschap had on-

dergetekende ook PT�� uitgenodigd voor het 

frequentie deel. Na de officiële opening gaf 

Cyprus een toelichting op hun organisatie: de 

politie valt onder het ministerie van Justitie 

(voorheen onder Binnenlandse Zaken). 

Er zijn ��00 politie medewerkers en bijna 

1000 speciale functies (onder andere beveili-

ging). De organisatie is opgedeeld in � divisies 

voor het ‘zuidelijke deel’; het noordelijk deel 

is niet hun verantwoordelijkheid omdat dit 

sinds 1�7� onder Turkije valt. 

Als eerste een presentatie van Etienne 

Lezaack van de Belgische Federale politie 

over de ISI subgroup. Etienne heeft kort 

toegelicht hoe het ISITEP consortium tot 

stand is gekomen, het speciale FP7 topic voor 

grensoverschrijdende communicatie. ISITEP 

staat voor ‘Inter System Interoperability for 

Tetra-Tetrapol’. (Zie verbinding mei �01�).Pro-

ject planning is als volgt: negotiation letter 

was gepland juni �01�, maar is vertraagd tot 

eind oktober. Contract (‘grant agreement’) 

november/december �01�, project duur � 

jaar (�01�-�01�), producten beschikbaar 

�016. Kick-off meeting januari �01� in Brus-

sel. Tevens lichtte hij het model toe van de 

‘ISITEP terminal architectuur’ waarmee er 

een (beperkte) vorm van interworking tussen 

Tetra en Tetrapol bereikt wordt. Naast deze 

technisch georiënteerde activiteiten zijn de 

operationele aspecten uiteraard minstens zo 

belangrijk; binnen het ISITEP project is er een 

belangrijk onderdeel voor de operationele 

kant ingericht, hetgeen ook in de mei editie 

al beschreven is.

ISI Zweden-Noorwegen
Parallel hieraan zijn Zweden en Noorwegen 

bezig om een ISI te realiseren: Zweden had 

bij Cassidian al een ISI in hun contract zitten 

en Noorwegen heeft begin �01� contract 

met Motorola getekend. Jan Helseth van de 

Noorse PublicSafety Tetra operator gaf een 

update. De ervaringen van Zweden-Noor-

wegen worden in het ISITEP consortium 

ingebracht; daartoe zijn beide landen lid van 

het ISITEP consortium.

Planning: 

-  �01�: specificatie, 

-  �01�-�01�: technische ontwikkeling, eer-

ste leveringen, testen ed

-  Eerste helft �01�: technisch operationeel + 

operationele testen

Verder ging Jan in op de aspecten die nog niet 

helemaal aanwezig zullen zijn in het project, 

hetzij omdat de TIP (Tetra Interoperability 

Profile) er nog niet is of omdat het buiten de 

scope van het project valt (oa AVL cross-bor-

ders, Group attachement over ISI, recovery). 

In het verleden is er een ISI fasering gemaakt 

en volgens Jan zitten zij op  ruwweg fase �.�; 

sommige fase � items nog niet, maar som-

mige fase � items al wel. 
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Belangrijkste resultaten PT49:
-  Voor het eerst echt over 700MHz optie in de vergadering zelf gesproken 

(daarvoor alleen informeel)

-  Verschillende inputs mbt 700 MHz (TCCA statement, Noorwegen, Fin-

land ed)

-  Initiatief van Commissie voor PPDR breedband workshop �01�

-  Akkoord op het resultaat van de CG (Correspondance Group) met als 

uitkomst minimaal �x10 MHz.

-  Afspraak dat ETSI tool gebruikt wordt om bovenstaande te verifiëren.

-  Afspraak dat we ‘redelijk groot un-planned PP� scenario’ maken (ge-

baseerd op Londense rellen) en dit scenario doorrekenen met het ETSI 

tool.

-  Oplossing over hoe DR (Disaster Relief) binnen het PT�� mandaat 

ingevuld kan worden, zonder compleet de diepte in te gaan op tsunami 

achtige scenario’s.

-  Akkoord over opzet ‘report A’
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Breedband
Als voorzitter van de Forerunner subgroep 

heeft ondergetekende een presentatie gege-

ven over de status: uiteraard de status van 

het frequentie gebeuren, de Matrix alsmede 

de samenwerking met ETSI en de CCBG. Ook 

daarvan heeft er al het nodige in afgelopen 

edities van Verbinding gestaan. Ter toelich-

ting zijn de � belangrijkste documenten ‘life’ 

getoond, omdat het Excel documenten zijn 

waar je veel meer mee kan dan op het eerste 

gezicht lijkt: de LEWP-ETSI Matrix met ETSI 

frequentie calculatie tool en het CCBG ‘um-

brella’ document met een overzicht van de 

gebruikerseisen vanuit diverse bronnen (LEWP 

Matrix, UIC, Canada, enzovoort).

PT49
Hierop volgend paste perfect de presentatie 

van Alexander Gulyaev (ECO en rapporteur 

van PT��). Hij lichtte de PT�� structuur 

toe: gebaseerd op vrijwillige bijdrages en 

consensus. Er komt alleen een EC mandaat als 

er voldoende steun vanuit de lidstaten komt. 

Hij gaf aan dat zowel in de EC als ECC-CEPT-FM 

kalender PPDR als ‘key item’ genoemd wordt, 

hetgeen een goede ruggensteun vormt.

Hij lichtte ook WRC�01� toe waar PPDR op de 

agenda staat (agenda punt WRC1� 1.�); dit 

geeft kans op Europese (wellicht met 700MHz 

WRC1� agenda item 1.� zelfs wereldwijde) 

frequentie harmonisatie. Hij gaf heel expliciet 

aan dat PT�� alleen voor een PPDR frequentie 

allocatie werkt en niet voor andere profes-

sionele gebruikers als spoorwegen, utilities 

et cetera. Hij toonde ook de uitkomst van de 

PT�� ‘correspondence group’: PP1 ruwweg 

�x10 MHz en voor PP� ruwweg �x1�/1� MHz. 

Hij gaf ook aan dat het LEWP-ETSI tool op 

ruwweg dezelfde getallen uitkomt. (zie ook 

hierboven onder het PT�� verslag). Hij lichtte 

toe dat ‘Report A’ (functionele eisen) rond 

maart �01� gereed is; report B beschrijft dan 

de oplossingen, waarbij nu eigenlijk alleen de 

�00-�70 en 700 MHz opties reële kandidaten 

zijn.

Vooralsnog is de focus van PT�� op het WAN 

(terrestial mobile broadband network) en nog 

niet op ad-hoc oplossingen, alhoewel wel bij 

relevante ontwikkelingen (zoals �GHz discus-

sie) aangegeven wordt dat PPDR daar ook 

kandidaat wil zijn.

CCBG
Emmanuelle Villebrun (Franse politie) gaf als 

vice-voorzitter van de TCCA-CCBG een presen-

tatie over de CCBG. Ze gaf toelichting op de 

CCBG activiteiten, de TCCA-CCBG Roadmap, de 

keuze voor LTE, relatie met �GGP (samen met 

US). Vervolgens ging ze redelijk gedetailleerd 

in op de architectuur en dan met name hoe 

de commerciële infrastructuur geïntegreerd 

moet worden; haar vraag was of we niet IMS 

moeten gebruiken voor het dedicated deel, 

zodat er een gemeenschappelijk platform 

ontstaat met het commerciële deel (waar 

IMS sowieso toegepast gaat worden) zodat er 

goede roaming van ene naar andere netwerk 

mogelijk is met vergelijkbare functionaliteit. 

Ze vroeg daarom naar de mening over de ge-

wenste interoperabiliteit met de commerciële 

netwerken; binnen het Amerikaanse FirstNet 

project loopt deze discussie ook.

Brief 
Voorgesteld was dat het Cyprische voorzitter-

schap een brief stuurt naar ECC + CEPT-FM + 

PT��, met daarin vermeld de steun voor de 

PT�� activiteiten inclusief de verwijzing naar 

de LEWP Matrix en het ‘�-scenario docu-

ment’ (zie recente Verbindingen), inclusief 

het verzoek om de werkzaamheden in goede 

samenwerking met LEWP-RCEG voortvarend 

voort te zetten. De brief is vooraf in overleg 

met Denemarken (vorige voorzitterschap) 

en het Cyprische voorzitterschap opgesteld. 

Na een korte discussie is de brief unaniem 

goedgekeurd. 

Hans Borgonjen is kennismanager bij 

de vts Politie Nederland, voorzitter van 

de Public Safety Radiocommunication 

Group (PSRG), vicevoorzitter van de Tetra 

Association Board en lid van de LEWP 

Radiocommunication Expertgroup.Public 

Safety Radiocommunication Group (PSRG), 

vicevoorzitter van de Tetra Association 

Board en lid van de LEWP Radiocommunica-

tion Expertgroup.

Belangrijkste resultaten LEWP-RCEG:
Belangrijkste doelstelling van deze RCEG was om de lidstaten te informe-

ren over de voortgang van de � subgroepen:

1. Forerunner Group: 
-  nieuwe Matrix met ETSI frequentie calculatie tool, 

-  het ‘umbrella’ document van de CCBG user-operator requirement 

groep, 

-  de verdere activiteiten van CCBG (middels presentatie Emmanuelle Vil-

lebrun Frankrijk) met de USA + �GGP relatie

- De status van PT�� (middels presentatie van ECO-PT��)

2. ISI subgroup
-   status ISITEP project

-   voortgang ISI tussen Zweden en Noorwegen 

- Concrete output is de brief van het Cyprus voorzitterschap naar ECC, 

CEPT-FM + PT��.

Waar voorheen binnen bedrijven vooral 

gebruik gemaakt werd van mobiele commu-

nicatie voor portofonie en semafonie door 

BHV’ers en beveiligers, is nu steeds meer de 

trend waarneembaar dat alle werknemers 

altijd en overal mobiel bereikbaar willen zijn. 

Traditioneel gezien hebben vrijwel alle grote 

organisaties een apart netwerk voor porto-

fonie en een apart netwerk voor semafonie. 

Twee gescheiden netwerken met de daarbij 

benodigde kosten voor aanleg, bekabeling en 

onderhoud. En niet te vergeten, de bijbe-

horende antennes. Nu daar ook nog één of 

meerdere (indoor) netwerken voor mobiele 

telefonie bij komen, rijst de vraag: kan dit 

niet anders? Het antwoord daarop kan het 

DAS systeem zijn. Een Distributed Antenna 

Systeem (DAS), waarbij alle verschillende 

netwerken voor hoogfrequente signalen 

samengevoegd worden in één geïntegreerd 

netwerk.

Het NIeuwe Werken
Eén van de organisaties die een DAS systeem 
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Bring Your own device, consumerization, Mobility. de ontwikkelingen op het 

gebied van mobiele communicatie gaan momenteel razendsnel. Het aantal 

smartphone gebruikers is het afgelopen jaar met ongeveer 50% gestegen en 

ook het aantal bedrijfsvestigingen waar tablets worden gebruikt neemt in 

een hoog tempo toe. Het faciliteren van inpandige mobiele communicatie in 

zakelijke omgevingen wordt dan ook steeds belangrijker.

Achmea kiest voor dAS systeem van SAiT Zenitel 

Eén geïntegreerd DAS-netwerk 

Het Achmea-gebouw in Leiden
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bruik gemaakt van mobiele telefoons. Tot slot 

kunnen mensen ook thuis werken, waarbij de 

werkplek volgens arbo-normen is ingericht. 

Eén geïntegreerd netwerk
Het faciliteren van deze manier van werken 

stelt de nodige eisen aan de netwerkinfra-

structuur. Guill Cox, projectmanager Nieuw-

bouw & Renovatie, vertelt hierover: “Om ‘Het 

Nieuwe Werken’ mogelijk te maken is binnen 

en tussen de panden een altijd dekkend, 

draadloos netwerk noodzakelijk. Eén van de 

eisen die de Raad van Bestuur van Achmea 

hier tevens aan stelt is dat zij provider 

onafhankelijk wil zijn, zowel voor wat betreft 

mobiele telefonie als datacommunicatie. Ook 

wil men medewerkers de mogelijkheid bieden 

om zelf te kiezen welke provider zij willen 

gebruiken. Om altijd (indoor) ontvangst te 

garanderen zou het in de praktijk betekenen 

dat we voor alledrie de providers (KPN, Voda-

fone en T-Mobile) een apart netwerk inclusief 

bekabeling en antennes zouden moeten 

aanleggen. Daarnaast wordt ook nog gebruik 

gemaakt van portofonie en semafonie die 

beide ook nog eens elk gebruik maken van 

een eigen infrastructuur.”

”We liepen hier al tegen aan bij de recente 

nieuwbouw van onze vestiging in Leiden”, 

vervolgt Cox. “Omdat we eigenlijk nog niet 

zo goed wisten wat we wilden, zijn we in 

de markt gaan kijken naar de verschillende 

mogelijkheden voor het bundelen van alle 

netwerken die gebruik maken van hoogfre-

quente signalen. Hierbij kwamen we uit bij 

SAIT Zenitel. Zij verzorgden al de portofonie 

netwerken voor een aantal van onze vesti-

gingen en sloten met hun oplossing èn met 

hun zeer diepgaande kennis van radiocom-

municatie het best aan bij onze vraagstelling. 

De oplossing bestaat uit een Distributed 

Antenna System (DAS systeem), waarbij alle 

verschillende wireless signalen gedistribueerd 

worden over één netwerk.”

DAS
Het DAS systeem kent drie varianten: het 

actieve systeem, het passieve systeem en het 

hybride systeem. De keuze wordt vooral be-

paald door de te overbruggen afstand en de 

kosten. Bij een passief DAS systeem worden 

alle hoogfrequente signalen in een Main Equi-

pment Room (MER) opgevangen en verzameld 

in een zogenaamde ‘Combiner’. Vanuit deze, 

door SAIT Zenitel in eigen beheer ontwikkelde 

Combiner, worden de signalen via Coax naar 

alle antennes in het pand getransporteerd. 

Eén van de kenmerken van een passief DAS 

systeem is dat er voor het tranport van het 

signaal geen stroom benodigd is. Aangezien 

Coax echter relatief duur is en er, naarmate 

de afstand groter is, meer signaalverlies 

optreedt, wordt er voor het overbruggen 

van grotere afstanden gebruik gemaakt van 

glasvezel. Hierbij worden de signalen vanuit 

de combiner via een detector omgezet in licht 

dat via glasvezel getransporteerd naar een 

Satelite Equipment Room (SER) . In de SER 

wordt dit licht weer via een detector omgezet 

naar hoogfrequente signalen die vervolgens 

rechtstreeks via de aangekoppelde antennes 

verspreid worden. Dit wordt het zogenaamde 

actieve DAS systeem genoemd. 

Het hybride systeem is een combinatie van 

beide, waarbij de signalen via de MER bin-

nenkomen, via glasvezel verstuurd worden 

naar een SER en vandaaruit via COAX uitein-

delijk bij de antennes uitkomen. In geval van 

Achmea in Apeldoorn is gekozen voor een 

hybride systeem. Omwille van de afstand 

tussen de verschillende panden op de campus 

wordt gebruik gemaakt van glasvezel voor 

het transport vanuit de MER naar de diverse 

gebouwen op het terrein. 

De keuze voor een DAS systeem voor grote(re) 

organisaties wordt gerechtvaardigd door 

de voordelen. Allereerst wordt bespaard op 

de kosten van de bekabeling en de anten-

nes. Vanzelfsprekend bij de aanleg van het 

netwerk, maar ook in een later stadium als 

de behoefte ontstaat om het netwerk uit te 

breiden. Het DAS systeem vormt namelijk het 

fundament voor alle vormen van distributie 

van hoogfrequente signalen. In de praktijk 

betekent dit voor Achmea dat het netwerk 

in de toekomst ook gebruikt kan worden 

voor C�000 dekking, mocht deze behoefte 

ontstaan.

Een tweede groot voordeel is het beheer. Eén 

helder en overzichtelijk netwerk is eenvoudi-

ger en met minder resources te beheren dan 

veel verschillende netwerken. Een andere kos-

tenreductie wordt gerealiseerd door de ver-

mindering in stroomverbruik. Vermindering 

van het aantal gescheiden netwerken maar 

vooral ook een aanzienlijke vermindering van 

het aantal antennes levert een substantiële 

energiebesparing op.

Daarnaast werkt een DAS systeem HF 

veldsterkte beperkend. Een goede dekking 

zorgt niet alleen voor een beter bereik maar 

verlaagt ook het benodigde vermogen en 

dus een reductie van straling (veldsterkte). 

Last but not least zijn organisaties provider 

onafhankelijk bij het gebruik van een DAS 

systeem. Wil men van provider veranderen 

dan kan dit zonder enige verstoring in het 

netwerk. Het DAS systeem blijft altijd werken.

Implementatie
Om het project zo soepel mogelijk te laten 

verlopen is het van groot belang om al tijdens 

de ontwerpfase van nieuwbouw of renovatie 

na te denken over de netwerkinfrastructuur. 

In het geval van Achmea in Apeldoorn werd 

door SAIT Zenitel gestart met de omschrijving 

van de vraagstelling als turnkey project. 

Vervolgens is, op basis van de bouwtekenin-

gen, per gebouw een antenneplan gemaakt 

inclusief glasvezel- en coaxbekabeling en een 

offerte voor de specifieke benodigdheden. 

Nadat er overeenstemming werd bereikt over 

het contract zijn zij gaan meedraaien in de 

volledige bouwplanning. De totale bouw zal 

ongeveer � jaar in beslag nemen. Leiden is 

inmiddels opgeleverd en draait naar volle 

tevredenheid. Terugkijkend op de afgelopen 

periode concludeert Cox:”Hoewel de tech-

nologie nog relatief nieuw is, functioneert 

het uitstekend. Elke grote organisatie, maar 

ook publieke instellingen zoals winkelcentra 

en ziekenhuizen, zou deze oplossing naar 

mijn idee moeten overwegen. Wil je niet 

gebonden zijn aan een leverancier, zorg dan 

voor keuzevrijheid en zorg ervoor dat je zelf 

eigenaar wordt van de apparatuur. Een DAS 

systeem maakt dit mogelijk!”  

hebben geïmplementeerd, is Achmea. Het 

faciliteren van het Nieuwe Werken in de 

breedste zin van het woord is één van de uit-

gangspunten bij de huisvesting van Achmea. 

Op de acht kernlocaties verspreid door het 

land zijn zo’n 17.000 mensen werkzaam. Het 

hoofdkantoor bevindt zich in Zeist en daar-

naast zijn Centraal Beheer en Zilveren Kruis 

de twee grootste divisies. Bij Centraal Beheer 

in Apeldoorn zijn tevens een aantal stafdien-

sten ondergebracht. Deze locatie in Apeldoorn 

bestaat nu nog uit een aantal verschillende 

panden die op het oude Philips terrein staan 

aan de Van Malkenschotenlaan en het Hertz-

berger gebouw in het centrum van de stad. 

Tussen de locaties rijden continu bussen van 

Connexxion heen en weer om het personeel 

van het ene gebouw naar het andere te bren-

gen. Ook hebben beide locaties een restau-

rant, een receptie en andere facilitaire zaken, 

wat het tot een kostbare aangelegenheid 

maakt. Omdat renovatie en uitbreiding van 

het Hertzberger gebouw nagenoeg onmoge-

lijk was, heeft men besloten om over te gaan 

tot vrijwel volledige nieuwbouw aan de Van 

Malkenschotenlaan. 

In deze prachtige bosrijke omgeving verrijst 

een campus bestaande uit � gebouwen waar-

bij de basisgedachte telkens hetzelfde is: het 

moet één geheel vormen met de natuur. Er 

wordt hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt 

van natuurlijke materialen. In het ontmoe-

tingsgebouw staan bomen - er bevindt zich 

zelfs één van de vijf Sequoia bomen die 

Nederland rijk is-, de auto’s worden onder 

het maaiveld geparkeerd en ook de verlich-

ting houdt rekening met de dieren, zoals de 

vogels, vleermuizen en konijnen die in deze 

uitloper van de Veluwe leven. Tegelijkertijd 

is alles er op gericht dat alle medewerkers, 

zowel het vaste personeel als externen, 

altijd en overal moeten kunnen werken. ‘Het 

Nieuwe Werken’ principe of eigenlijk ‘Het 

Anders Werken’ houdt in dat er altijd tijd- en 

plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. Per 

FTE is er daarom slechts 0,7 werkplek beschik-

baar wat niet per definitie wil zeggen dat elke 

medewerker 0,7 buro heeft. Gerelateerd aan 

de activiteit die iemand uitvoert heeft men 

wel of geen vaste werkplek. Wanneer iemand 

geen vaste werkplek heeft dan kan hij of zij 

gebruik maken van alle mogelijke ruimtes. 

Voor de mensen die ongestoord willen 

werken zijn er bijvoorbeeld de concentratie-

ruimtes. Wil iemand zijn mail checken dan 

kan hij dit prima doen op een bank of krukje 

in de ontmoetingsruimte of in de brasserie of 

koffiebar van het bedrijfsrestaurant. Voor het 

voeren van overleg en vergaderingen zijn er 

naast de vergaderruimtes in het ontmoetings-

gebouw tevens speciale paviljoens in het bos, 

die door het gebruik van natuurlijke materi-

alen zoals hout en glas en plattte daken met 

gras erop ook weer één geheel vormen met 

de omgeving. Om te bellen wordt er, met 

uitzondering van de callcenters, vooral ge-

“Alle verschillende 
wireless signalen worden 
gedistribueerd over één 
netwerk”

Artist-impression Achmea Campus

Atriumgebouw Achmea in Apeldoorn
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Het is een vreemde gewaarwording als je er 

achterkomt. Er bestaat namelijk een anti-

stadswachten-hyves-pagina. Uit een niet-re-

presentatieve poll op die Hyves-pagina geeft 

�1 procent als antwoord op de vraag wat 

te doen met stadswachten: “Mag het. Mag 

ik hem slaan?”. Het eerste Youtube-filmpje 

heeft als titel “De ‘Gestapo’ van Amsterdam 

aan de arbeid”. Smakeloze reacties. Helaas 

hebben Handhavers wel te maken met dit 

soort sentimenten bij de bevolking.

Handhavers voelen zich niet altijd veilig. 

De overheid heeft een programma Veilige 

Publieke Taak opgestart, met als doel de 

agressie terug te dringen (zie kader). De ge-

meenten hebben ook een belangrijke functie. 

Een daarvan is ervoor zorgen dat de commu-

nicatie van, naar en tussen de gemeentelijke 

Handhavers goed op orde is. Een voorbeeld 

hiervan is de gemeente Kerkrade. 

Noodknop
Dennie Wauben is clusterleider Handhaving 

van de gemeente Kerkrade. Hij is onder 

andere verantwoordelijk voor de veiligheid 

van stadstoezicht. Hij heeft, in overleg met de 

gemeente en samen met system integrator 

Aecom, een digitaal netwerk voor portofonie 

met meldkamer ingericht. 

Wauben: “Ik wil niet zeggen dat onze mensen 
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Gemeentelijke Handhavers vormen een kwetsbare groep in de publieke 

ruimte. Ze worden gehaat maar mogen niet optreden als een politieagent. 

Goede communicatie is hun sterkste wapen. Bij de gemeente Kerkrade kiest 

men voor digitale portofonie. de Handhavers kunnen nu via GPS worden 

gevolgd, hebben goed contact met de centrale meldkamer en hebben een 

noodknop. “Veiligheid is ‘prio 1’.”

Handhaving Kerkrade wil veiligheid personeel verbeteren  

“Mag het. Mag ik hem slaan?”

P2000 Alarmeringsystemen B.V.
Willekensdreef 3,
5087 TW Diessen
Nederland

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

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

KVK: 18090540

PreCom
Next Generation Pagers

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

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

alarmering verhoogd. 

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

generatie alarm ontvangers. 

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

systeem waarschuwt bij onderbezetting. De verantwoordelijke kan dit meteen 

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

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

Dankzij de ingebouwde kalender met aan- en afwezigheidsfunctie kan onderbezetting 

tijdig worden voorkomen. 

 Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid; 

 via agenda op pager beschikbaarheid opgeven; 

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

 beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving. 

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

www.p2000shop.nl of bel 013-21 34 104. We helpen u graag.
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Handhaving als uitvalsbasis en crisiscentrum 

fungeren als er een evenement in de stad is. 

De politie schuift dan aan in de meldkamer, 

zodat er een een-op-een koppeling is. 

“In het centrum, aan de overzijde van de 

markt, staat een iets hogere flat. Daar heb-

ben we een antenneopstelling gemaakt.” 

Aan het woord is Marco van Grootveld. Hij is 

sales manager bij Aecom. Samen met Jeroen 

Lukas, hardware engineer bij hetzelfde bedrijf 

hebben zij de technische uitrol verzorgd. “De 

antenne op die flat is verbonden met het 

bedrijfsnetwerk via Motorola Canopy. Via een 

LAN draait de smartPTT-oplossing.” Even een 

legenda: Canopy is een draadloos netwerk-

systeem, SmartPTT is een oplossing voor een 

dispatcher (een meldkamersysteem) en een 

LAN is een zogenaamd Local Area Network 

– twee of meer computers die rechtstreeks, of 

via een gedeeld medium met elkaar verbon-

den zijn.

Van Grootveld: “Het is een systeem zoals 

C�000, maar dan in het klein. Je kan in kaart 

brengen waar de mensen lopen en wat hun 

status is. Het grote voordeel van deze oplos-

sing is dat je begint met een server en dat je 

verder kan opbouwen. In Kerkrade betekent 

dit een professionalisering van het team. Met 

dit zogenoemde MotoTRBO blijf je flexibel.”

Verdiepen
Wat kan een gemeente leren van een 

oplossing zoals hierboven? Wauben en Van 

Grootveld zijn het eens: als klant moet je je 

verdiepen in je eisen en weten wat je wilt 

hebben. Je moet een idee hebben welke func-

tionaliteiten nodig zijn, welke eisen je stelt 

en welke prioriteiten er zijn. Als organisatie 

moet je weten: welke basisconfiguratie wil 

ik? Het grote probleem is namelijk: als je 

niet weet wat je wilt, weet je ook niet wat 

je moet aanbesteden. Wauben: “Men is zich 

niet voldoende bewust van het belang van 

veiligheid op de werkvloer. Maar je moet je er 

binnen een organisatie van bewust maken dat 

veiligheid ‘prio 1’ is. Men denkt dat veiligheid 

te duur zal zijn. Helemaal niet. Voor dit hele 

systeem zijn wij nog geen �0.000 euro kwijt, 

inclusief licenties. Dat hebben we nu al terug-

verdiend omdat meer mensen tegenwoordig 

alleen hun ronde kunnen en willen doen.”

Arend Massier, sales manager bij Motorola-

distributeur Selecsys sluit zich hierbij aan. 

“Je bent als werkgever verantwoordelijk voor 

je taak en voor je mensen. Met een goed 

informatiesysteem zoals in Kerkrade wordt 

het werk beter en efficiënter en verhoog je de 

veiligheid van je personeel. Handhavers staan 

middenin het veld, vooraan als het gaat om 

veiligheid.”

Kwaliteit van je apparatuur is een voorwaar-

de. “De apparatuur die wij leveren van Mo-

torola voldoet aan de hoogste standaarden. 

Het is uitgebreid getest in een praktijkomge-

ving. Al jaren werken Handhavers, maar ook 

politiemensen, soldaten en brandweerlieden 

met Motorola. En zij eisen echt alleen het 

allerbeste.”   

van Handhaving een onveilige baan hadden. 

Ik weet wel dat het nu veiliger is voor hun. 

Belangrijk is de noodknop. Per direct weten 

wij in de meldkamer dat er een probleem is 

en kunnen we assisteren. Dat we dankzij GPS 

ook plaatsbepaling hebben. Onze mensen zijn 

zich ervan bewust dat wij weten waar ze zijn. 

Als er wat is, kunnen we meteen opschalen 

en weten we direct wie we naar het incident 

kunnen sturen. Ik merk direct dat de mensen 

op straat meer contact met ons hebben en 

zich zekerder voelen. Vroeger wilden ze niet 

alleen werken, nu gaan ze zonder probleem 

solo* de straat op.” *is een referentie aan de 

vakterm solo-surveillance.

“De veiligheid van mensen in de publieke taak 

is een belangrijk onderwerp”, zegt Wauben. 

“Arbo-technisch moeten we ervoor zorgen dat 

onze mensen in een veilige omgeving werken. 

Communicatie via een gsm-toestel is dan ook 

geen optie. Ik vind dat we een beetje naar 

de politie moeten kijken, hoe zij het een en 

ander hebben opgelost. Ik hoef niet zo nodig 

op C�000, maar ik wil wel een serieuze com-

municatie-oplossing voor mijn mensen.”

Open-lijn
Voordat Kerkrade de digitale oplossing om-

armde, gebruikte de gemeente een analoge 

VHF-oplossing, een ultrakorte golf, niet 

geschikt voor lange afstanden als er geen 

hooggeplaatste antennes zijn. Er was geen 

open-lijn communicatie (waarbij elke gebrui-

ker op een kanaal kan spreken en ontvangen). 

Om toch goed met elkaar in verbinding te 

staan, gebruikte de stadstoezicht ook gsm. De 

gemeente merkte dat er een andere oplossing 

moest komen om de veiligheid van het perso-

neel te waarborgen en om de kwaliteit van de 

communicatie op een goed niveau te krijgen. 

De meest voor de hand liggende oplossing 

was een aansluiting maken op het C�000-

netwerk. Dat kon echter niet, vanwege het 

zogenoemde gelieerdenbeleid. Dat houdt in 

dat alleen partijen die gelieerd zijn aan C�000 

– politie, brandweer en ambulances – op dat 

netwerk mogen. Vanuit het centrale beheer 

wil men liever geen volwaardig partnerships. 

Zo zou de noodknopfunctie niet geactiveerd 

kunnen worden in C�000.

Wauben: “Hoewel digitale portofonie in 

opkomst was, hebben we gekozen voor een 

tussenoplossing. Zowel vanuit budgettaire als 

technische redenen. Drie jaar lang gebruikten 

we nog een VHF-systeem, omdat we wilden 

weten hoe digitaal zich zou ontwikkelen.”

Na drie jaar moest toch een keuze worden 

gemaakt: onderhouden, vernieuwen of aan-

besteden van een nieuw netwerk. Het werd 

het laatste. “We wilden een open lijn com-

municatie, we wilden onze mensen kunnen 

volgen via GPS en we eisten een noodknop. 

De vraag heb ik bij Aecom neergelegd: een 

combinatie van GPS met VHF of iets anders”, 

zegt Wauben. 

Flat
In totaal heeft Handhaving Kerkrade nu 

een communicatieoplossing die bestaat uit 

achttien portofoons, een meldkamer en vijf 

mobilofoons in evenzoveel auto’s. In principe 

is dit alleen de apparatuur voor handhaving. 

Het systeem kan worden opgeschaald zodat 

bijvoorbeeld Gemeentewerken of een andere 

gemeentelijke dienst op het netwerk kan wor-

den gezet. Op den duur zal de meldkamer van 

Het kabinet vindt agressie en geweld tegen werknemers met een publieke 

taak onacceptabel. Daarom is het programma Veilige Publieke Taak (VPT) 

opgezet. Doel van het programma is dat in �011 het aantal voorvallen van 

agressie en geweld met 1�% is gedaald ten opzichte van �007. 

De hoofdlijnen van het programma VPT zijn: 

agressie en geweld voorkomen; 

de daders aanpakken; 

werkgevers ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun veilig-

heidsbeleid. 

Het programma VPT biedt werkgevers ondersteuning bij het zo veel 

mogelijk beschermen van hun werknemers tegen agressie en geweld. 

Vanuit het programma VPT zijn onder andere de volgende hulpmiddelen 

beschikbaar voor werkgevers: 

aanbevelingen voor veiligheidsmaatregelen; 

landelijke norm acceptabel gedrag; 

Helpdesk Veilige Publieke Taak; 

stimuleringsregeling voor vernieuwende initiatieven; 

de ‘Handreiking Agressie en Geweld’. 

Selecsys
Selecsys is gespecialiseerd in draadloze breedband en mobiele commu-

nicatie-oplossingen en is een geautoriseerd distributeur van Motorola 

in Nederland en België. Selecsys bedient een netwerk van tientallen 

wederverkopers van mobiele communicatie-oplossingen. Daarnaast 

ontwikkelt Selecsys een volwaardig zakelijk programma voor de 

wederverkopers, wat bestaat uit marketing, distributie, consultancy, 

projectbegeleiding en after sales service. Hierdoor is de eindgebruiker 

verzekerd van een optimale oplossing voor draadloos breedband en 

mobiele communicatie. Meer informatie op www.selecsys.nl. 

Voor informatie over de producten van Motorola die Selecsys voert: 

www.motorolasolutions.com.
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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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Stopper Online 28
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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

�connect-IT is door Skylogic (Eutelsat) aangesteld als de dis-

tributeur voor de KA-SAT NewsSpotter dienst. Als specialist 

op het gebied van satelliet communicatie oplossingen voor 

onder andere de media, is �connect-IT verheugd NewsSpot-

ter in haar assortiment te mogen opnemen.

Met deze nieuwe dienst wordt het aanbod van professionele 

broadcast diensten door �connect-IT verder uitgebreid. 

NewsSpotter wordt geleverd via de nieuwe KA-SAT satelliet 

van Eutelsat op �° oost met een totale capaciteit van 70 

Gbps en heeft dekking in Europa, Noord-Afrika en grote delen 

van het Midden-Oosten.

De nieuwe generatie lichtgewicht apparatuur in combinatie 

met hoge gegarandeerde bandbreedtes tot 1� Mbps maakt 

het mogelijk om zowel SD als HD live video en audio op een 

gemakkelijke manier te versturen tegen een verrassend laag 

tarief. De NewsSpotter dienst is volledig IP gebaseerd en 

daardoor ook geschikt voor het snel versturen van store-and-

forward files en FTP. NewsSpotter kan worden gebruikt in 

combinatie met IP codecs zoals bijvoorbeeld M-Link Live-X of 

M-Link Newscaster voor video en Comrex Access voor audio.

NewsSpotter is een occasional use dienst. Wanneer men 

gebruik wilt maken van de dienst, geeft men uiterlijk een 

half uur van tevoren terminal nummer, locatie, tijdslot en en 

de gewenste bandbreedte aan �connect-IT door.

Fly-away
De NewsSpotter satelliet terminals zijn compact en klein. 

De fly-away terminal past in een rugzak en de drive-away 

terminal kan gemonteerd worden op het dak van een perso-

nenauto. Hierdoor kan de apparatuur gemakkelijk worden 

meegenomen om direct ter plaatse verbinding te maken met 

de studio voor een snelle overdracht van video en of audio.

De NewsSpotter satelliet terminals zijn in drie versies 

beschikbaar: fly-away, vehicular light en vehicular professio-

nal. De fly-away terminal wordt handmatig uitgericht en is 

verkrijgbaar als rugzak of koffermodel, weegt � tot 10 kg en 

varieert van 60 tot 7� cm.

De vehicle light terminal wordt gemotoriseerd uitgericht en 

is leverbaar met schotel afmetingen van 7� tot �0 cm. Ve-

hicular professional terminals zijn beschikbaar met schotel 

afmetingen van 7� tot 1�0 cm.
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Eerste in-flight 
call op een A380
Swiftbroadband gaat bij vliegtuig-

maatschappij Emirates de pas-

sagiers een telefoonaansluiting 

aanbieden. De mensen kunnen met 

hun eigen mobieltje een gesprek 

maken en ontvangen. De verbinding 

wordt via een satelliet gemaakt. 

Het eerste A�80-gesprek werd 

gemaakt naar China, terwijl het 

vliegtuig ruim 11 kilometer boven 

de Arabische Golf vloog.

Foto: Christopher Parypa / 

shutterstock

2Connect-IT distributeur NewsSpotter

Britten spenderen meer aan ruimtevaart
De komende twee jaar zal Groot-Brittanie 

jaarlijks 60 miljoen pond meer investeren 

in ruimtevaart. De regering daar hoopt 

door deze investering meer hi-tech banen 

en contracten met hoge marges het land 

in te ktijgen. De investering wordt gedaan 

in ESA, het European Space Agency. 
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De Europese Commissie wil een gezamenlijke EU-aanpak voor 

«beneficial sharing opportunities (BSO)» in geharmoniseerde 

en niet-geharmoniseerde banden te identificeren. Daarnaast 

wil de Commissie voldoende (geharmoniseerde) vergunnings-

vrije spectrumruimte vrij te maken voor draadloze innovaties 

en het verlenen van rechten op basis van contracten tussen 

gebruikers tot gedeeld spectrumgebruik als regelgevingsin-

strument met gegarandeerde beschermingsniveaus tegen 

storing. De Nederlandse regering voelt daar niet voor. 

Er is een groeiende vraag naar radiospectrum, niet alleen 

voor draadloos dataverkeer maar ook voor zogenaamde 

«Internet of Things» toepassingen, dat wil zeggen: apparaten 

die met een uniek IP adres aan elkaar gekoppeld zijn (een 

voorbeeld hiervan is Radio Frequentie Identificatie, wat ge-

bruikt kan worden voor antidiefstal chips). Teneinde aan die 

groeiende vraag te kunnen voldoen is meer gedeeld gebruik 

van spectrum nodig. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van 

radiofrequenties. Gedeeld gebruik van spectrum geeft ver-

schillende gebruikers de gelegenheid om dezelfde frequen-

ties te gebruiken, waarbij de kwaliteit van dienstverlening te 

allen tijde geborgd dient te worden. 

Coordineren
Nieuwe technologieën als dynamisch gebruik van spectrum 

en cognitieve radio1 kunnen daar in belangrijke mate aan bij-

dragen en deze innovatie moeten verder worden ontwikkeld. 

Teneinde storingen te voorkomen dienen regelgevers nieuw 

beleid voor het samengaan van verschillende frequentieban-

den zo te coördineren, dat het beleid voldoende voordelen 

bevat voor alle belanghebbenden en waarbij de mededinging 

niet in het geding komt. Het gaat hierbij zowel om frequen-

tiebanden waarvoor wel een vergunning nodig is als om 

frequentiebanden waarvoor géén vergunning nodig is 

Meerwaarde
De toen nog demissionaire staatssecretaris van Buitenlandse 

Zaken Ben Knapen: “Nederland ziet het belang van het be-

vorderen van gedeeld frequentiegebruik, maar het voorstel 

van de Commissie roept een aantal vragen op. Wat voegt 

de mededeling toe aan het bestaande regime? Nederland 

ziet de zeggenschap over de verlening van spectrumrechten 

(vergunningen) expliciet als een nationale bevoegdheid. Dit 

omdat nationale omstandigheden en bijzonderheden een 

significante rol spelen bij de vormgeving van vergunningen.”

Waar gedeeld gebruik mogelijk is, wordt dit ook toegepast 

(bijvoorbeeld draadloze camera’s die gebruik maken van de-

fensiespectrum). Nieuwe technologieën als cognitieve radio 

maken meer gedeeld gebruik mogelijk omdat veel meer dan 

nu rekening wordt gehouden met daadwerkelijk gebruik van 

een bestaande spectrumgebruiker. Daarmee zijn de mogelijk-

heden wel afhankelijk van het lokale/plaatselijke daadwerke-

lijk gebruik van dat spectrum. Uit de mededeling blijkt nu te 

weinig de meerwaarde van het definiëren van spectrumrech-

ten door Brussel. Gezien de lokale uitvoering/behandeling 

ziet Nederland meer voordeel in het de gebruikers zelf de 

vrijheid geven dit te regelen 

Verzet
De Commissie wil ook op basis van gegevens uit de spectru-

minventarisatie BSO identificeren voor de interne markt, ook 

voor banden die door bijvoorbeeld defensie worden gebruikt. 

“Nederland ziet het belang in van het stroomlijnen van pro-

cedures maar verzet zich tegen het gecentraliseerd opleggen 

van gedeeld gebruik in bepaalde frequentiebanden, vanwege 

de verschillen tussen landen/regio’s en de schaal waarop 

frequenties worden gebruikt (zeer lokaal). Daarnaast zal 

Nederland er alert op zijn dat er niet ingezet zal worden op 

harmonisatie als dit leegstand van een bepaald spectrum in 

een lidstaat tot gevolg heeft.”

Spectrumrechten in eigen hand houden
nederland verzet zich tegen Europese regels cognitieve radio

Koning & Hartman levert al jaren de 

uiterst betrouwbare portofoons van het 

merk Kenwood. Speciale aandacht gaat 

uit naar de Kenwood TK-��0� VHF en TK-

��0� UHF portofoons. Deze zijn sterk, ro-

buust en zeer compact. Vooral het feit dat 

deze portofoons slechts 160 gram wegen 

maken het een zeer beschikt product met 

een hoog gebruikerscomfort.

De TK-��0�/��0� zijn conform IP��/�� 

bestand tegen de ruwste omstandighe-

den en barre weersomstandigheden en 

voldoen aan de strengste voorwaarden 

van het Amerikaanse leger waaronder 

ook de “drip rain” test. Beide hebben 

een compacte ergonomische behuizing 

van ��x1��x�1 mm en een gewicht van 

slechts 160 gram (exclusief batterij).
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Entropia 
introduceert 
ComBus Smart 
Grid oplossing
De Smart Grid ComBus ® familie biedt 

aan gemeenten en netbeheerders een 

volledige oplossing voor de Straat-

verlichting, Middenspanningsruim-

tes, Watertorens en Rioolgemalen. 

Combus  databroker met flexibele 

Model-View-View-M userinterface, 

customisable per gebruiker. 

Het CMDB beheer bestaat uit verschil-

lende modules zoals:

- Samenstellen van rapportages, 

- Realtime inzicht in verbruik en asset 

toestand, 

- Dynamisch groepen maken, 

- Assets op afstand bedienen,

Productlancering van ArcGIS 
voor Water Mobiel
Geodan en Esri Nederland lanceerden tijdens de Waterinfodag de nieuwe geza-

menlijke productlijn ArcGIS voor Water Mobiel. Deze oplossing voor de water-

schappen neemt een groot deel van het dagelijkse beheer uit handen dankzij de 

cloud. 

De productlijn is gebaseerd op ArcGIS Online en sluit daarmee naadloos aan op 

de bestaande geo-infrastructuur van waterschappen. Door gebruik te maken van 

de cloud-oplossing ontsluit u uw gegevens op een veilige manier van en naar uw 

mobiele toepassingen. Onge-

acht waar u of uw collega’s zich 

bevinden. 

ArcGIS voor Water Mobiel is 

een standaard oplossingen voor 

werkprocessen zoals: handhaving, 

inspectie, peilbeheer, meldingen 

en schouw. Met deze mobiele 

productlijn is een waterschap 

nog beter in staat efficiënter en 

veiliger te werken. 

Lichtgewicht Kenwood portofoons 
voor het zware werk

Bravilor Bonamat 
richt nieuwe com-
municatievoorzie-
ning in met SV8300 
van NEC
Bravilor Bonamat B.V., toonaangevende 

ontwikkelaar en producent van profes-

sionele drankbereidingssystemen, heeft 

recent MER ICT opdracht gegeven voor het 

hoofdkantoor en de productiefaciliteiten 

te Heerhugowaard een volledig nieuwe 

communicatievoorziening in te richten op 

basis van het NEC SV8�00 communicatie-

platform. Het nieuwe IP telefonie platform 

gaat voorzien in ongeveer 160 werkplek-

ken en zal inclusief NEC applicaties voor 

Unified Communications en beheer turn-

key worden opgeleverd. 
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Bij de Esso (ExxonMobil) Raffinaderij in het Botlekgebied 

werken ongeveer �00 mensen. Voor de voorjaarsstop is Cuna 

gevraagd een TETRA portofoonnetwerk van �00 portofoons 

te leveren. Esso gebruikt TETRA, omdat met dit systeem veel 

groepen kunnen communiceren zonder wachttijd. Cuna heeft 

een handig en doeltreffend systeem dat direct alle manage-

mentinformatie levert en de vermissingen tot het absolute 

minimum reduceert. Binnen enkele dagen na de stop heeft de 

opdrachtgever direct alle informatie om kosten op de juiste 

plaats te boeken.

Esso geeft opdracht aan Cuna

Cassidian bouwt 
Tetra-netwerk 
voor Chinese tram
Cassidian, onderdeel van EADS, heeft de 

opdracht voor het bouwen van een Tetra-

systeem voor het tramnetwerk in Sheny-

ang gewonnen. Dit is het eerste contract 

dat Cassidian op de Chinese OV-markt voor 

trams heeft binnengehaald. Cassidian 

levert de DXT�-switch, base stations, DWS-

controllers en portofoons. 

Foto: Alan49 / Shutterstock.com
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Flash Services feliciteerde haar 

relatie Grolsch Bierbrouwerij-

en als winnaar van de speciale 

website-actie. De actie was 

onderdeel van de recente lan-

cering van de nieuwe website 

van Flash.

 

Flash Services Nederland is 

een fullservice organisaties 

voor mobiele communicatie 

oplossingen. De nieuwe web-

site van Flash Services biedt 

een compleet aanbod van 

portofoons & netwerken, een 

helder overzicht in het port-

folio én een verbeterde zoek-

functie. Daarnaast vormen 

case studies onderdeel van de site, evenals een overzicht 

van promotie-acties, nieuwsberichten en prijsinformatie.

Via de online kennisbank kunnen bezoekers gratis brochures 

en handleidingen downloaden. “Niet alleen voor nieuwe, 

maar ook voor bestaande relaties zoals wij biedt de site 

toegevoegde waarde op het vlak van radiocommunicatie”, 

aldus Hans Olijslager van Grolsch Bierbrouwerijen.

Altijd en overal verbinding

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

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

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

A D V E R T E N T I E

Grolsch bierbrouwerijen winnaar 
website-actie Flash Services

Funkwerk FT4 Ex TETRA handset
The FT� EX is een efficiente 

en intrinsiek veilige Funk-

werk TETRA handset. Hij is 

speciaal ontworpen voor 

professioneel gebruik in 

Atex-omgevingen. De porto-

foon is veilig te gebruiken 

in een ruimte met gas of 

stof, waar een hoge mate 

van explosiegevaar bestaat. 

De FT� EX is gecertificeerd 

volgens zowel de Atex- als 

de IECEx-directieven (Gas: 

II �G Ex ib IIC T� Gb and 

Dust: II �D Ex ib IIIC T1�� C 

IP6X Db).

Digital Acoustics 
vertegenwoordiging 
voor Nederland

Met ingang van 1 juni �01� is Hessing Telecommu-

nicatie BV de Nederlandse distributeur van Digital 

Acoustics. Dit in Chicago gevestigde Amerikaanse 

bedrijf, is een pionier op het vlak van intercom en 

oproepsystemen over IP netwerken.

Digital Acoustics,LLC is opgericht in 1��� met als 

doel de opkomende gebieden van spraak/audio-, 

data- en semiconductor-technologie te ontwikkelen. 

Vandaag is het succesvol exploiteren en uitbreiden 

van de kerncompetenties – namelijk spraak/audio 

en datacommunicatie – nog steeds de core business 

van het bedrijf. Door de jaren heen heeft

Digital Acoustics een sterke naam opgebouwd en 

staat het nu bekend als de pionier op het gebied van 

intercom- en oproepsystemen over IP-netwerken. 

Met een sterke focus op innovatie heeft Digital 

Acoustics de opkomende IP-markten veroverd.
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Van luchthandel naar proeftuin
De veiling voor de “�G-frequenties” is eind oktober van start gegaan. In �000 leverde 

de veiling van de UMTS frequenties de Nederlandse staat bijna 6 miljard Gulden op. 

Nederland was geen uitzondering. In Duitsland werd er 100 miljard Mark voor betaald, en 

Engeland ��,� miljard Pond. 

Ongekend hoge bedragen, met ongekende gevolgen. Deze veilingen hadden in �000 een 

bizar neveneffect. De vele miljarden ‘extra inkomsten’ voor de overheid betekenden ook 

vele miljarden minder voor de leveranciers, waardoor de hele internationale telecomsec-

tor zwaar onderuit ging. Een te gretig geloof in telecom als geldmachine zorgde voor het 

knappen van een luchtbel.

Intussen is de telecomsector gelukkig weer op stoom, en  zijn er nieuwe kansen. Deze 

veiling  gaat waarschijnlijk heel wat minder opleveren, maar nog steeds een heel groot 

bedrag. Maar wat levert de veiling  op naast geld voor de staat. En biedt dit resultaat de 

‘bedrijfskritische’ gebruikers?

Op z’n minst verwachten  we dat ten minste één nieuwe netwerk operator een vergun-

ning zal bemachtigen. In Frankrijk heeft een vergelijkbare veiling een nieuwe prijsvech-

tende toetreder opgeleverd. Dus veel mobiele bandbreedte tegen niet al te veel geld zit er 

hopelijk in.

Voor de bedrijfskritische gebruiker levert het ook iets waardevols op, namelijk een kans  

om veel ervaring op te doen met LTE.  De nieuwe netwerken bieden meer bandbreedte. 

We kunnen leuke, handige en zeer nuttige toepassingen bouwen en uitproberen om te 

zien hoe deze bij kunnen dragen in het professionele werk van de man of vrouw op straat.

Het is nog een proeftuin, want LTE staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog talloze 

functies toe te voegen om bedrijfskritische garanties ook waar te kunnen maken. Maar 

door actief te zijn in de proeftuin weet je ook wat je straks wel en niet mag verwachten. 

En hoogstwaarschijnlijk vindt je nu al toepassingen die je heel goed in kunt zetten zonder 

dat alles al in kannen en kruiken is.

Om met deze proeftuin aan de slag te gaan moet de schroom overwonnen worden. Dat 

vraagt om een overheid die echt innovatief opdrachtgeverschap toont; risico’s neemt. Een 

duidelijke visie, niet alles in één keer perfect, maar telkens elke stap  richting het doel, in 

vertrouwen met degene die dat uitvoert. 

Dat vraagt ook om geld, en is het eigenlijk niet heel logisch deze veiling juist hiervoor te 

gebruiken? Je ploegt de opbrengst de telecomsector weer in,  waardoor je een vliegwiel 

bouwt in plaats van een noodrem. Zo kun je van luchthandel een goed gevoede proeftuin 

realiseren waaruit degelijke bedrijfskritische applicaties kunnen groeien.

Frank Brouwer  is Radio Expert bij Tabeël (www.tabeel.nl).
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DE KUNST 
VAN HET 
VERSTAAN

VEILIGE RADIOCOMMUNICATIE START MET LUISTEREN

Elkaar verstaan is essentieel in situaties waar mensenlevens op het 
spel staan. Gebrek aan bereik, bezette gesprekskanalen of zelfs uitval 
van apparatuur zijn zaken die fatale gevolgen kunnen hebben.

Verstaan begint bij goed luisteren. Daarom zijn we vooral geïnteres-
seerd in uw wensen en eisen. We combineren dat met onze kennis én 
kwalitief hoogstaande (ATEX) apparatuur. Het resultaat: op úw bedrijf 
toegespitste radiocommunicatie waar u op kunt vertrouwen.

Zo kunt u advies, bereikmetingen, maatwerk en apparatuurkeuze in 
één hand houden. Dat kan resulteren in een geïntegreerd systeem met 
(explosieveilige ATEX) portofoons en koppelingen naar paging, meld-
kamersystemen, telefooncentrales en slagboominstallaties. En kopen 
hoeft niet. Huren kan ook.

www.flash-services.com 
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