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VERBINDING 
1.	 iets	verbinden	of	samenvoegen;	iets	dat	twee	of	meer	

afzonderlijke	delen	verbindt:
2.	 (scheikunde)	een	chemische	stof	die	bestaat	uit	twee	

of	meer	scheikundige	elementen,	het	gaat	hierbij	om	
een	stof	met	andere	eigenschappen	dan	de	elemen-
ten	waar	het	uit	is	samengesteld:

3.	 (communicatie)	een	mogelijkheid	een	bepaalde	plek	
te	bereiken.	

Het	is	soms	een	kunst	om	afzonderlijke	delen	met	elkaar	
te	verbinden.	Wij	verstaan	die	kunst.	Door	een	evenwich-
tige	mix	van	online	en	offline	publishing,	marketing-on-
dersteuning	en	public	relations	koppelen	wij	de	aanbieder	
en	de	vrager.	Het	tijdschrift	Verbinding,	de	uitgeverij	Ver-
binding	en	Repeater	Media	zorgen	voor	de	balans	tussen	
journalistiek	en	content-productie.



MEDIAKAART 2014

REDACTIONELE FORMULE 
Verbinding	is	het	toonaangevende	vaktijdschrift	over	radiocommunicatie	en	mobiele	
telecom	in	de	Openbare	Orde	en	Veiligheidssector	(OOV)	en	het	bedrijfsleven.	
Verbinding	behandelt	trends,	technische	ontwikkelingen	en	praktijkervaringen	op	
dit	gebied	en	besteedt	onder	andere	aandacht	aan	technische	en	organisatorische	
hulpmiddelen	die	leidinggevenden	en	specialisten	in	de	OOV-sector	nodig	hebben	
om	effectief	te	functioneren.	

DOELGROEPEN

1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 48 %
Defensie
Brandweer
Politie
Ambulances
vtsPN
IVENT
Ministeries
Meldkamers
NUTS-bedrijven
Rijkswaterstaat

2 TOELEVERANCIERS OOV-SECTOR 28 %

3 ADVISEURS 17 %

4 INDUSTRIE 7 %
Petrochemie
Voedingsmiddelen

NIVEAU

1 BESLISSERS, DIRECTIE 35 %

2 (HOGER) MANAGEMENT 42 % 

3 UITVOEREND 18 %

4 OVERIGEN 5 %

EDITIENR:		 TOPIC:		 SLUITDATUM:		 VERSCHIJNINGSDATUM:	

1		 SDR/CR		 21	januari		 13	februari	

2		 LTE	 23	februari		 20	maart	

3		 Meldkamers		 1	april	 24	april	

4		 MESH		 3	mei		 29	mei	

5		 Critical	communications	/TWC		 8	juni		 3	juli	

6		 C2000		 27	juli		 21	augustus	

7		 Locatie	&	navigatie		 31	augustus	 25	september	

8	 Portofoons	en	accessoires		 28	september		 23	oktober	

9		 ATEX	 26	oktober		 20	november	

10	 Frequenties		 23	november		 18	december	

VERSCHIJNINGSDATA 2014: 

VERBINDING

Actueel: 
BIPT wenst beter beheer frequenties

Samenwerking Airwave en KPN

Jaargang 33,  nummer 9,  september 2013

Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven

Thema:
Real-time model
verloop natuurbranden 
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Paul Steenweg verkiest bescheidenheid boven 

bravoure. De bescheidenheid past misschien 

wel heel goed bij Icom. Nederland lijkt

namelijk wat portofonie betreft te worden 

gedomineerd door Motorola en Kenwood. 

Het zijn de bekendste namen, mede dankzij

hun consumentenproducten. Ondanks die

dominantie zijn andere spelers wel degelijk

groot in de markt. Neem Icom. Paul Steen-

weg van Icom-distributeur Amcom, vindt dat 

‘zijn’ merk zeker niet onderdoet voor andere 

portofoon-fabrikanten. Noch op gebied van

techniek, noch op gebied van verkochte 

aantallen.

Dus Icom is niet onbekend of 
klein?
“Zeker niet. Ik denk dat we op de tweede

plaats staan in Nederland, samen met Ken-

wood. Op maritiem gebied zijn we nummer 

1.”

Maar waarom weet niemand dat?
“Bedrijven als Motorola en Kenwood zijn be-

kender, omdat ze consumentenproducten ma-

ken of hebben gemaakt. Motorola met haar 

mobiele telefoons, JVCKenwood met haar

car-audio en huishoudelijke artikelen. Maar

op het gebied van professionele mobiele

radio staan we gewoon bovenaan. Technisch

gezien lopen we ook voorop. Dat zag je aan 

de ontwikkeling van NXDN. Wij zijn er samen

met JVCKenwood mee begonnen.”

Waarom volgt Icom een aparte 
school door voor NXDN te kiezen?
“Het is niet dat we speciaal anders willen

zijn. We willen deelnemen aan een kwalita-

tief goed en breed geschreven protocol. NXDN

is net als DMR van origine een Amerikaanse

standaard, wat ontwikkeld is door Icom en 

Kenwood samen. Icom gebruikt NXDN in de

IDAS-systemen. In het begin sprak men bij

Icom niet eens over NXDN, maar noemde 

men het IDAS. JVCKenwood gebruikt het pro-

tocol in hun NXEDGE-apparatuur. De kracht is

volgens mij dat we als basis FDMA gebruiken. 

En FDMA is weer de tegenhanger van TDMA, 

wat terugkomt in DMR-technieken. Wij zijn

met IDAS NXDN gewoon een concurrent van

DMR. Dat doen we niet omdat we een aparte

school willen zijn.”

Zou het voor de eindgebruiker niet 
handiger zijn als er juist een tech-
niek zou zijn voor professionele 
mobiele radio? 
“dPMR tier 3 is de laatste fase ingegaan. Het

voordeel van dPMR is dat de architectuur van 

radio’s overeenkomt met analoge radio’s. Dit 

is zowel voor fabrikanten als voor eindgebrui-

kers handiger en kosteneffi ciënt. Bij sommige

grote systemen kan je zelfs de zelfde zenders

gebruiken. De architectuur blijft hetzelfde.

Dat voordeel vind ik dusdanig groot dat ik 

dPMR simpelweg hoger inschat. Daarnaast

is dPMR een echte ETSI-standaard. dPMR tier

Amcom wordt steeds meer it-partij

Paul Steenweg: “Ik zie dat
meer en meer systemen
met elkaar integreren”

Paul Steenweg van Amcom voorziet een verdere it-invloed in radiotechniek. Zo komt 

Icom, waarvan Amcom distributeur is, binnenkort met een WiFi-netwerk dat inte-

greert met de portofonie-oplossingen van dit Japanse merk. Op zich een positieve 

ontwikkeling, mits de branche aanhaakt. Vooral kennis is belangrijk. En betere appa-

ratuur. “ Als je een slim netwerk uitrolt, heb je ook slimme porto’s nodig”

“Technisch gezien
lopen we voorop”
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Verspreiding natuurbranden dynamisch modelleren

Nieuw rekenmodel inzetbaar
door de heledoor de hele veiligheidsketen
Een nieuw rekenmodel wordt ingezet om tijdens een natuurbrand het verloop te 

voorspellen en de inzet hierop af te stemmen. Daarnaast helpt het model de hulp-

diensten om beter voorbereid te zijn op een natuurbrand; de resultaten die het model 

genereert geven bijvoorbeeld weer waar in een bepaald gebied het grootste risico op 

snelle uitbreiding van een brand is. 

foto’s: Mathijs Schuijn en Arda Riedijk
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Een model dat de uitbreiding van een natuur-

brand betrouwbaar, real-time en realistisch 

voorspelt bestond nog niet eerder in Neder-

land. De brandweer is gewend te werken met

statische mallen en vuistregels die hun werk

doen maar bijvoorbeeld geen rekening hou-

den met de actuele weerssituatie ter plekke.

Het onderzoeksproject ‘Verspreidingsmodel

Natuurbranden’ van het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV), Efectis Nederland, diverse 

veiligheidsregio’s en Geodan biedt daarin 

verandering. Het model is uitvoerig getest 

en met succes ingezet bij de natuurbrand op

de Groote Heide in Leende op 26 maart 2013. 

De brand voltrok zich in slecht toegankelijk 

gebied onder schemerige omstandigheden. 

Ondanks het feit dat een berekening door het

model een benadering is van de werkelijk-

heid, kwam de uitkomst tijdens deze inzet 

zeer dicht bij de werkelijke verspreiding.

Beheersbaar
Hoe snel en op welke manier een natuur-

brand zich verspreidt is afhankelijk van veel 

factoren. Bijvoorbeeld de windrichting en 

-snelheid, het type vegetatie maar ook de on-

dergrond, droogte, leeftijd en dichtheid van

de vegetatie. In droge periodes is de kans dat 

een natuurbrand onbeheersbaar wordt vijftig

procent. Dat betekent dat er bij de helft van

de natuurbranden in droge periodes sprake 

is van onbeheersbaarheid. Of deze branden 

onbeheersbaar blijven, is erg afhankelijk van

de omstandigheden ter plaatse. Dat betekent 

dat aanvullende maatregelen nodig zijn,

gericht op het beperken van de grootte, de 

intensiteit en de schade van natuurbranden.

Om hiervoor oplossingen te vinden wordt

samengewerkt tussen ministeries, provincies, 

gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer,

terreinbeheerders en de recreatiebranche. 

Eén van de ontwikkelde oplossingen is het

verspreidingsmodel natuurbranden. Het 

model helpt de brandweer om het verloop

van de brand te voorspellen, zodat inzichtelijk

is op welke locaties inzet het meest effectief 

is of welk gebied mogelijk geëvacueerd moet

worden. Op basis van een heleboel kenmer-

ken zoals temperatuur, windsnelheid, weers-

verwachting, vochtgehalte van de bodem en

de vegetatie, rekent het model de versprei-

ding van de brand uit. Met deze resultaten 

kan de brandweer haar inzet plannen. Deze

inzet kan vervolgens ook weer als input voor 

het model dienen, zodat er nieuwe prognoses

ontstaan.

Jan Slakhorst, hoofd Rampenbestrijding en 

Grootschalig Optreden van de veiligheids-

en gezondsheidsregio Gelderland Midden 

(VGGM): “Juist voor planning en strategische 

inzet is het verspreidingsmodel van belang

omdat je uren vooruit kunt kijken en op basis

daarvan de zwaartepunten kunt benoemen 

en eventuele evacuaties in gang kunt zetten.

Het is ook heel belangrijk om de logistiek, 

zoals waterwinning, uren tevoren te plannen

zodat je de brand voor bent en niet achter de 

feiten aan blijft lopen.”

De voormalig landelijk programmamanager

Natuurbranden van het ministerie van V&J,

nu extern adviseur van de landelijke kern-

groep Natuurbranden, Alexander Heijnen,

onderschrijft eveneens het belang van het 

model: “Het model is een mooi voorbeeld van 

een hele concrete, pragmatische oplossing,

die de hulpverleningsinstanties - en met

name de brandweer -  een instrument in han-

den geeft waar ze echt iets aan kunnen heb-

ben in de praktijk. De minister vindt dat heel 

belangrijk en heeft de ontwikkeling van het

verspreidingsmodel daarom gefi nancierd’’.

De meerwaarde van het nieuwe versprei-

dingsmodel natuurbranden zit in een aantal

elementen. Het model:

In droge periodes is de kans dat 
een natuurbrand onbeheersbaar 
wordt vijftig procent
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