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Managementsamenvatting 
Binnenvaartondernemers willen breedbandig mobiel internet, net als walbewoners. De 
ambulante bedrijven en gezinnen in de Rijn- en binnenvaart worden in toenemende mate 
afhankelijk van informatie en communicatie en dus ook van de technologie. Internet en de 
daarmee samenhangende ontwikkeling van een ‘netwerk-economie’ vereisen letterlijk en 
figuurlijk aansluiting.  
 
In de perceptie van Bureau Telematica biedt WiFi mogelijkheden om beide aspecten van 
aansluiting voor binnenvaartondernemers te realiseren: content en bandbreedte. In de pilot 
WiFi Toepassingen is gezocht naar succesfactoren voor beide van elkaar afhankelijke zaken. 
Stimulering van zakelijke dienstverlening gebruik makend van betaalde internetdiensten staat 
of valt met de verbinding. Dat is in deze pilot nog eens gebleken. Het duurde even voordat 
alle pilot-deelnemers online waren, maar  “Als het werkt, dan is het ook razendsnel!”, aldus 
een varende deelnemer. 
 
WiFi-‘mobiel internetten’ op schepen is geschikt voor alle gangbare toepassingen die stabiele 
verbindingen en forse bandbreedte vergen. Systeemupdates en downloads van anti-
virussoftware verlopen probleemloos. Ook toepassingen als internet- en telebankieren en het 
werken binnen een afgeschermde netwerkomgeving (VPN) zijn via WiFi verbindingen vlot en 
veilig uitvoerbaar. Het gebruik van vrije frequenties in een markt met meerdere WiFi 
aanbieders vraagt om enige organisatie en samenwerking om tot een aantrekkelijk 
communicatieproduct voor binnenvaartondernemers te komen.  
 
Tijdens de pilot bleek een stimulerend effect op marktontwikkelingen uit het ontstaan van 
strategische allianties tussen telecomaanbieders en uit prijsbewegingen bij GPRS. Onder 
invloed van de pilot kwam in de vrije markt de WiFi-productontwikkeling voor de scheepvaart 
op gang. De pilot heeft WiFi als kansrijke technologie voor het voetlicht gebracht binnen het 
Europese onderzoeks- en ontwikkelingsproject COMPRIS. De pilot WiFi Toepassingen 
maakte deel uit van de grotere WiFi Pilot Zeeland, waarin publieke en private partijen 
succesvol samenwerkten. De technische aspecten en mogelijkheden van WiFi zijn door 
Rijkswaterstaat uitvoerig onderzocht en gepubliceerd.  
 
Een serie forumbijeenkomsten met alle betrokken partijen (afnemers, overheid, aanbieders 
van content en infrastructuur) hebben geleid tot beter inzicht in de succesfactoren voor de 
realisatie van WiFi-diensten De aanbieders blijken hun markt zeer goed te kennen. Varende 
klanten zijn zonder meer bereid te betalen voor kwaliteit, toegevoegde waarde en gemak. 
Technisch zijn er nauwelijks belemmeringen. Eenduidige toegang tot WiFi-hotspots en 
uniforme verrekening van toegangsdiensten vraagt een niveau van samenwerking dat de 
aanbieders van infrastructuur nu nog niet kunnen aanbieden. Aanbieders van 
informatiediensten worstelen nog met hun businessmodellen.  
 
Gezien het belang van de overheid bij een succesvolle implementatie van River Information 
Services (RIS) ziet BTB voor de overheid  een rol weggelegd als conflictbemiddelaar bij 
frequentieproblemen. Ook bij het faciliteren van opstelpunten voor WiFi-accespoints langs de 
vaarwegen dient  de overheid een rol te spelen. De stimulerende rol die de overheid nu 
speelt, is succesvol, zo laat deze pilot zien. Varende gebruikers wensen tijdens de reis met 
een interval van 1 tot 4 uur de beschikking te kunnen hebben over een breedbandige mobiele 
verbinding. Uit een oogpunt van afhankelijkheid van informatie, menen alle betrokkenen bij de 
pilot dat binnen hooguit drie jaar breedbandige mobiele verbindingen voor de binnenvaart 
onmisbaar zullen zijn. 
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1 Inleiding 
 
De urgente behoefte aan breedbandige mobiele verbindingen bij de ambulante ondernemers in de 
Nederlandse Rijn- en binnenvaart vormde de aanleiding om een pilot in te richten met WiFi als 
communicatieplatform voor zinvolle (betaalde) toepassingen. Voortbouwend op de Behoeftepeiling 
Wireless-Lan in de Binnenvaart (Rotterdam 2002) en de succesvolle demonstratie van WiFi tijdens de 
Telematicadag in datzelfde jaar te Nijmegen, heeft Bureau Telematica Binnenvaartin een Call For 
Proposals marktpartijen opgeroepen om invulling te geven aan de vraag naar georganiseerde 
breedbandige mobiele verbindingen voor binnenvaartbedrijven.  
 
In een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, overheid en bedrijfsleven werd een 
testomgeving opgezet waarin de verschillende doelstellingen van de deelnemende partners werden 
gecombineerd. Hierdoor kon synergie en meerwaarde worden verkregen voor alle betrokkenen. De 
gecombineerde inspanningen vergden investeringen van alle partners, inclusief de varende 
ondernemers die zich beschikbaar stelden als testers. Door een combinatie van de content-pilot met 
de (technische) WiFi-pilot is voorkomen dat apart moest worden geïnvesteerd in het opzetten van een 
testnetwerk voor de tests van Bureau Telematica Binnenvaart. Een nadeel van de keuze voor deze 
opzet bleek dat onevenredig veel tijd gemoeid was met het uittesten van de techniek en met de 
afstemming van de testlocaties.  
 
Analyse van de aan boord gemelde problemen kon daardoor niet beperkt blijven tot de inhoudelijke 
kant, het testen op applicatieniveau. Het kostte immers tijd om netwerkfouten te onderscheiden van 
mogelijke fouten in de gebruikersoftware, zolang het netwerk onvoldoende stabiel was. Deze wijze 
van ‘on the fly’ testen had ook gevolgen voor het tempo waarmee effectief een aanvang kon worden 
gemaakt met het aan boord testen van de applicaties. Er bleek meer tijd dan voorzien, gemoeid te zijn 
met het installeren en testen van apparatuur op schepen. Dit had dan ook gevolgen voor de fasering 
bij het inrichten van de forumactiviteiten.  
 
In de tussentijdse rapportage over de WiFi Pilot kon Bureau Telematica Binnenvaart melding maken 
van de positieve effecten van de pilot op marktontwikkelingen rond WiFi voor de binnenvaart en de 
uitstraling van deze pilot naar het Europese research- en ontwikkelingsproject COMPRIS. Ook werd 
in de tussentijdse rapportage uiteengezet waarom moest worden afgeweken van de oorspronkelijke 
planning tijdens de uitvoering van de pilot. Voor een samenhangend overzicht van het verloop van de 
volledige pilot verwijzen we graag naar de rapportage over de technische aspecten van WiFi door 
Rijkswaterstaat: WiFi Technologie en RWS, AGI juli 2004.  
 
Het voorliggende rapport heeft betrekking op de testdoelstellingen en de resultaten van de WiFi-pilot 
die Bureau Telematica Binnenvaart heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken. 
 
Dit rapport laat zien in hoeverre WiFi kan voldoen aan de behoefte aan breedbandige mobiele 
communicatie en wat mogelijkerwijs verwacht mag worden van zinvolle economische toepassingen 
als stimulans voor de ontwikkeling van snelle draadloze netwerken. Ook vermeldt dit verslag in 
hoeverre beschikbaarheid van een breedbandige mobiele infrastructuur de ontwikkeling van zinvolle 
toepassingen kan bevorderen. De uitkomsten van de veldtests zijn voorgelegd aan de betrokken 
partijen tijdens forumbijeenkomsten, waarbij werd nagegaan hoe opvolging kan worden gegeven aan 
zinvolle economische dienstverlening. Dit rapport doet hier verslag van. 
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1.1 Doelstelling onderzoek 
Voor het ministerie van Economische Zaken was met name de onderzoeksvraag relevant in hoeverre 
WiFi kan bijdragen aan het doorbreken van de patstelling waarbij de ontwikkeling van de ene dienst 
afhankelijk lijkt van de ontwikkeling van de andere, in een wederkerige relatie (“kip of ei?’). Zinvolle 
economische dienstverlening in de vorm van betaalde toepassingen en micro-payments kunnen zich 
ontwikkelen middels de beschikbaarheid van de (mobiele) netwerkinfrastructuur, was de gedachte. 
De Nederlandse binnenvaart beschikt nog niet over een breedbandige mobiele infrastructuur. De 
ontwikkeling van een dergelijk platform kan gestimuleerd worden door een aanbod van zinvolle 
toepassingen duidelijk voor het voetlicht te brengen. In deze pilot is gezocht naar de succesfactoren 
voor beide aspecten 

1.2 Betaalde Content 
Betalen voor online informatie heeft speciale actualiteitswaarde gekregen, toen tijdens de loop van de 
pilot de belangrijkste aanbieder van online services in de binnenvaartsector, Vaart.nl, besloot 
voortaan een vergoeding te gaan vragen voor zijn dienst “Webnieuws”. Tijdens het overleg met 
aanbieders van financiële dienstverleners is eveneens gebleken dat deze marktpartijen momenteel op 
het punt staan nieuwe betaalde online diensten/producten uit te brengen.  
 
 
Bureau Telematica Binnenvaart 
Rotterdam, september 2004. 
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2 Gevolgde methodiek onderzoeksopzet 
 
Gedurende een half jaar waren twee WiFi testopstellingen in Zeeland operationeel. Deze werden door 
Rijkswaterstaat benut voor het testen op technische aspecten omtrent WiFi. Via deze testopstellingen 
heeft Bureau Telematica Binnenvaart toepassingen getest, in samenwerking met een groep van 
varende ondernemers.  
Bij de Kreekraksluis en bij de sluis in Hansweert waren hotspots ingericht waarmee verbinding met 
het world wide web werd verkregen. De testschepen waren uitgerust met apparatuur waarmee het 
mogelijk was draadloos, via WiFi, te communiceren.Voor technische details voor de inrichting van de 
testlocaties en specificaties van de apparatuur op schepen wordt verwezen naar het rapport van 
Rijkswaterstaat (WiFitechnologie en RWS). 

2.1 Opzet 
Er werd gekozen voor een pragmatische aanpak in de wijze van instrueren en testen in de praktijk. 
Reden hiervoor is dat het vrijwel niet uitvoerbaar is om voldoende ambulante testdeelnemers op enig 
moment te verzamelen voor uitleg, instructie en tussentijdse evaluaties, zo is de ervaring van Bureau 
Telematica Binnenvaart in eerdere pilots met schepen. De deelnemende binnenvaartschepen kregen 
als overkoepelende testopdracht mee om zo intensief mogelijk gebruik te maken van de test-hotspots, 
zodra men in de buurt was. Men kon dit doen door het internet te gebruiken. Bijvoorbeeld door surfen 
over het www en downloaden van omvangrijke bestanden, zoals updates van besturingssoftware of 
antivirussoftware. Ook werd men verzocht reguliere websites te bezoeken alsof men over een vaste 
dataverbinding aan de wal beschikte.  
 
Tenslotte werd aan de testers verzocht om specifieke kritische toepassingen te gebruiken, zoals 
internetbankieren of andere vormen van betaalde dienstverlening. Het testen van WiFi moest zoveel 
mogelijk het normale gebruik in de praktijk benaderen. 
 
Daarnaast heeft Bureau Telematica Binnenvaart onder gecontroleerde omstandigheden enkele 
speciale test opgezet voor kritische applicaties, te weten internetbankieren en communicatie in een 
beschermde netwerkomgeving (VPN) via WiFi. Waar dat nodig bleek, heeft Bureau Telematica 
Binnenvaart niet aan boord van schepen maar met een alternatief mobiel systeem (geïnstalleerd in 
een auto) getest, zodat alle testdoelstellingen met content toch gehaald konden worden. 

2.2 Instructie aan de testdeelnemers 
Telefonisch en via e-mail zijn de testdeelnemers op de hoogte gebracht van de specifieke testdoelen. 
Alle testdeelnemers waren bekend met de beperkingen van internetgebruik via mobiele 
datacommunicatie over het GSM netwerk, dat in deze pilot als referentiekader diende. De meeste 
testdeelnemers hadden ook (beperkt) ervaring met de snelheid van internet via een vaste verbinding 
aan de wal. Eén varende deelnemer kon daarnaast bogen op ruime ervaring met 
satellietcommunicatie en was in staat een vergelijkend oordeel te geven over beide 
communicatieplatforms. 

2.3 Helpdesk en ondersteuning 
Voor de technische ondersteuning tijdens het testen konden de testdeelnemers een beroep doen op 
de helpdesk van BICS (E-Novation). Nefkens Advies verleende ondersteuning bij de installatie en het 
gebruik van de Testdata Invoer Applicatie. Bureau Telematica Binnenvaart was aanspreekpunt op 
testinhoudelijke zaken op het gebied van toepassingen. Bureau Telematica Binnenvaart heeft 
regelmatig via email en telefoon contact gehouden met de testschepen. 
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3 Uitvoering en verloop van de pilot 
 
In het eerder genoemde rapport WiFi-technologie en RWS wordt uitgebreid verslag gedaan van het 
verloop van de pilot, de samenstelling van het pilotteam en de rol van alle betrokkenen (zie aldaar). In 
de tussentijdse rapportage van Bureau Telematica Binnenvaart aan de opdrachtgever is reeds 
melding gemaakt van het verloop van de tests.  
Een samenvatting van de voornaamste gebeurtenissen volgt hieronder. 
 
In september 2003 werd er een pilotteam gevormd met de afspraak om per 1 november de 
testlocaties operationeel te hebben. De kern van het pilotteam bestond uit RWS Zeeland, 
Adviesdienst Geo-informatie en ICT, Bureau Telematica Binnenvaart, ministerie van Economische 
Zaken, Swisscom Eurospot, Mobilander/Riverconnect, Baas Telematica, Helpdesk BICS (Enovation) 
en internet serviceprovider Zeelandnet. Per 1 december 2003 waren de testlocaties daadwerkelijk 
operationeel. 
 
De installaties van WiFi-apparatuur op de testschepen heeft langer geduurd dan was voorzien, zodat 
niet alle varende testdeelnemers optimaal van de testlocatie gebruik konden maken tijdens de 
volledige testperiode. Het complex van oorzaken dat hieraan ten grondslag lag, wordt hieronder nader 
toegelicht. 
 
Eind april is de operationele testfase van de WiFi pilot beëindigd, zoals tevoren tussen de partners 
was overeengekomen. Hierna is Bureau Telematica Binnenvaart gestart met een serie van vier 
forumbijeenkomsten, waarvan de slotbijeenkomst werd gehouden bij Digital Port in Rotterdam. Ter 
afsluiting van de WiFi-pilot stelde Bureau Telematica Binnenvaart dit rapport samen.  

3.1 Bevindingen tijdens de tests 
Vertraagd begin van de pilot 
De installatiewerkzaamheden van de zogeheten hotspots vergden meer tijd dan aanvankelijk was 
voorzien. Ook het installeren van de antennes en de software aan boord van de deelnemende 
schepen kostte meer tijd dan verwacht. De redenen waren niet uitsluitend technisch van aard, maar 
ook organisatorisch. Vrij snel na de eerste installatie aan boord bleek dat er aan boord een storing 
optrad die veroorzaakt werd door de WiFi- cliënt (bestaande uit antenne, voeding en software) aan 
boord. Na onderzoek werd besloten om een nieuwe zogenoemde cliënt samen te stellen en te 
installeren. De nieuwe cliënt bleek geen storing meer te veroorzaken.  
 
Het installeren aan boord van de deelnemende schepen moest zo effectief mogelijk worden 
uitgevoerd. Dat betekent dat installatiewerkzaamheden zo dicht mogelijk in de buurt van de 
installateur moeten worden uitgevoerd op een moment dat het ook de schipper goed uit komt. Het 
liefst wil een installateur bij meerdere schepen achtereenvolgend op elkaar in de buurt de 
installatiewerkzaamheden uitvoeren. Het verdient de voorkeur direct na installatie te testen of de 
geïnstalleerde hard- en software functioneert. Schepen hebben nu eenmaal de eigenschap niet 
allemaal tegelijkertijd bij elkaar in de buurt te zijn. Bovendien kan een schipper zich onderweg geen 
oponthoud permitteren, dus kon er in een aantal gevallen niet in de buurt van een hotspot worden 
geïnstalleerd en werd er pas na enige dagen getest. Al met al leidde dit er toe dat een aantal 
schippers pas na enige maanden gebruik konden maken van de hotspots.  
 
Zowel Swisscom Eurospot als Mobilander hebben cliënt-apparatuur voor een beperkt aantal schepen 
ter beschikking gesteld. Enkele schippers geloven zo in de succesvolle toepassing van WiFi dat zij 
zelf geïnvesteerd hebben in de noodzakelijke hardware. Soms werden ook deze schepen 
geconfronteerd met vertraagde installatiewerkzaamheden. Een aantal deelnemende schepen is 
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gedurende de pilot tegen hun eigen verwachting in, niet meer in de buurt van de hotspotlocaties 
geweest en heeft daarom geen gebruik kunnen maken van de hotspots. Om toepassingen optimaal 
inhoudelijk te kunnen testen, moest niet alleen de infrastructuur naar behoren functioneren, maar 
moesten voldoende gebruikers in afdoende mate toegang hebben tot het netwerk. 
 
Om een complex van redenen werd deze situatie pas vrij laat tijdens de pilot gerealiseerd. Het 
testnetwerk kwam tot stand dankzij samenwerking tussen diverse marktpartijen, die deels nog niet 
bekend waren met het installatiewerk aan boord van schepen. Het was ook bijzonder lastig om een 
afspraak te maken voor installatiewerk aan boord van een schip. Enerzijds is het van belang dat een 
installateur zo min mogelijk kosten maakt, anderzijds kan en mag je van een schipper niet verwachten 
dat deze zijn schip op afroep stillegt om een servicemonteur aan boord te laten komen ten behoeve 
van deelname aan een pilot. Het economisch verlies van een dag niet varen kan oplopen tot meer 
dan duizend Euro. De niet rendabele uren ten behoeve van montagewerk moeten dan ook 
beschouwd worden als een investering in de pilot van de zijde van de binnenvaartondernemer. 
 
Ondanks alle inspanningen van de betrokken bedrijven, konden pas in de laatste weken van de 
testperiode alle deelnemers gebruik maken van hun apparatuur. Dat betekende helaas niet dat alle 
deelnemers ook daadwerkelijk WiFi konden benutten. Een van de redenen hiervoor ligt in een 
tussentijds veranderd vaarpatroon. Sommige testschepen voeren gedurende langere tijd niet via de 
Kreekraksluis of via Hansweert. Bij sommige ondernemers die een eigen testinstallatie moesten 
bekostigen, heeft het veranderde vaarpatroon er dan ook toe geleid dat deze kandidaten zich hebben 
teruggetrokken als testdeelnemer. 
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4 Resultaten 
 
Breedbandig mobiel behoeftedekkend 
De meest pregnante behoefte van varende ondernemers is die aan een breedbandige mobiele 
datacommunicatie, met andere woorden draadloos internet. Via eerder sectorbreed onderzoek heeft 
Bureau Telematica Binnenvaart dit vastgesteld. De resultaten van de WiFi tests wijzen er op dat de 
doorgiftesnelheid van de WiFi testnetwerken op bevredigende wijze (dit deel) van de behoefte aan 
breedbandige mobiele communicatiemogelijkheden kan invullen. 

4.1 Ervaringen van testschepen 
Als de apparatuur aan boord van schepen eenmaal werkte en er verbinding was met de hotspot, dan 
waren de reacties van de deelnemers ook vrijwel zonder uitzondering enthousiast tot zeer 
enthousiast.  
Motorschip Picaro over de snelheid van WiFi: “...ongelooflijk snel! De meeste schippers vinden dat 
aspect van WiFi dan ook het interessantst. (...) Aan die snelheid waren wij persoonlijk ook al gewend 
door ons 'internet per satelliet'. Al is WiFi nóg sneller en werkt ons satelliet systeem maar één kant op. 
Met het verzenden van een foto of uploaden merken wij dus eigenlijk pas goed hoe snel WiFi is.” 
Motorschip Nelson na een anti-virus update op de Kreekrak: “Fantastisch!, volgende keer ga ik ook 
mijn systeem updaten.” 
 
Over de kosten, motorschip Picaro: “Een echt groot voordeel van WiFi voor de binnenvaart lijkt ons 
dat je (...) eindelijk eens van die belachelijke roaming-kosten af zou kunnen komen. (...) Verder 
denken we dat de meeste schippers wel interesse zouden hebben in een formule van een vast 
bedrag per maand met onbeperkt datagebruik, omdat je dan de kosten vooraf beter in kunt schatten. 
En over de locaties voor hotspots: “Overigens vinden we sluizen toch niet de beste WiFi-locaties: je 
wilt er natuurlijk zo lang mogelijk gebruik van maken, maar moet ook je aandacht bij de andere 
schepen en de touwen houden.” 
Telebankieren: “Telebankieren gaat natuurlijk ook sneller met WiFi, maar daar hebben wij met 
GSM/GPRS overigens ook geen problemen mee.” 
 
Opgelucht meldt motorschip Levante na een serie aanloopproblemen: “Vooralsnog is alles zojuist 
goed verlopen met het internetten bij de Kreekrak.” 
Sommige fanatieke testdeelnemers troffen ook andere (niet beveiligde) netwerken aan, buiten Bureau 
Telematica Binnenvaart-pilot. Motorschip Vitesse meldt bijvoorbeeld: “Onderweg kan ik op diverse 
netwerken inloggen en verbinding maken met internet. Of e-mail ophalen. Dit werkt goed” 
Over het bereik van WiFi, motorschip Novum: “Bij deze wil ik u laten weten, dat bij ons aan boord van 
de Novum, de verbinding prima werkt. Vanaf ruim voor de Kreekrak-bruggen tot ruim bijna aan 
Tholen. U zou nog kijken/informeren hoe we het beste e-mail kunnen zenden/ontvangen. Dat hoeft 
niet meer, wij kunnen prima inloggen bij Planet. Tot zover bedankt.” De Novum maakte in dit geval 
nog geen gebruik van een externe antenne, later wel. Hoe wisselend het resultaat kan zijn als geen 
aparte buitenantenne wordt gebruikt, blijkt uit deze reactie van motorschip Osar: “Ik heb wel een 
verbinding van zeer zwak signaal gekregen, maar voor je daar mee verder kwam waren we al weer 
buiten bereik. Ik heb dan ook geen buitenantenne maar alleen de laptop incl. antenne.” 
 
Voor alle testdeelnemers was de ervaring om nu eens ‘gewoon’ te kunnen internetten, zonder de 
beperkingen die bij een GSM-verbinding aan de orde zijn, het meest in het oog springend. Ook tijdens 
de forumdiscussie met de gebruikers werd dit aspect benoemd: “Als het werkt, dan is het ook 
razendsnel en probleemloos!” 
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4.2 Marktresultaten 
Strategische samenwerking 
Spoedig na de aanvang van de WiFi-pilot zijn er contacten gelegd tussen verschillende marktpartijen 
(in en buiten de pilot) met het doel strategische samenwerking te ontwikkelen. De marktleider op het 
gebied van nautische telecommunicatie in de binnenvaart, Dekatel, die niet deelnam aan de 
testactiviteiten, is staande de pilot een samenwerkingsverband met Swisscom Eurospot aangegaan. 
Dit is opmerkelijk, daar dit bedrijf eerder in Weekblad Schuttevaer liet blijken weinig vertrouwen te 
hebben in de ontwikkeling in WiFi als kansrijk product.  
De eerste ervaringen met de WiFi techniek in deze pilot gaven de samenwerkende aanbieders 
blijkbaar voldoende vertrouwen om, vooruitlopend op de eindresultaten van de pilot, reeds een 
aanvang te maken met voorbereidingen voor het commercieel uitrollen van netwerken in Nederland. 
Ook werden er besprekingen in gang gezet met geïnteresseerde partijen in de Duisburgse haven. 
 
Intentieverklaring 
Op initiatief van Bureau Telematica Binnenvaart werd de voorgenomen samenwerking uitgedrukt in 
een gezamenlijke intentieverklaring, waarin Bureau Telematica Binnenvaart, Dekatel en Swisscom 
uitspraken om zich gezamenlijk te zullen inspannen voor het ontwikkelen en uitrollen van WiFi-
hotspots langs de Europese vaarwegen. Op de telematicadag van 29 december 2003 kon de 
intentieverklaring worden gepresenteerd aan de binnenvaartsector. (zie bijlage) Via de 
intentieverklaring heeft Dekatel zich aan de uitkomsten van de WiFi-pilot verbonden. 
 
Verrekenprovider 
De Call for Proposals (feb. 2003) legde onder meer de vraag aan marktpartijen voor om te voorzien in 
een zogeheten ‘verrekenprovider’ voor de binnenvaart. Varende gebruikers van mobiele netwerken 
zouden hiermee verschoond kunnen blijven van aparte abonnementsvormen en verschillende 
verrekenmodellen voor het gebruik van de infrastructuren voor breedbandige mobiele communicatie 
van de verschillende aanbieders. De partij die op basis van marktpositie en mogelijkheden een voor 
de hand liggende kandidaat zou zijn om de rol van verrekenprovider op zich te nemen, toonde 
destijds geen interesse en wenste ook niet deel te nemen aan de pilot. WiFi als zakelijk 
communicatieplatform voor de binnenvaart werd door deze provider onvoldoende interessant geacht. 
 
Inmiddels hebben meerdere commerciële partijen aangegeven dat zij de rol van verrekenprovider 
zouden kunnen invullen. Het opzetten en uitvoeren van de WiFi-pilot en de eerste testresultaten 
hebben er mede toe geleid dat verschillende marktpartijen inmiddels stappen hebben ondernomen 
om een positie als verrekenprovider te gaan innemen. De verschillen in marktpositie en 
investeringsvermogen tussen de spelers zijn echter groot. We zien na het einde van de pilot dan ook 
dat er kleinere allianties van partijen optreden, waarbij men zich tracht te positioneren door een zo 
groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Drie kleinere aanbieders zijn momenteel actief bezig om 
de binnenvaartmarkt te bewerken. De combinatie Swisscom-Dekatel zal naar verwachting in het 
najaar van 2004 met de marktintroductie van WiFi voor de binnenvaart komen. 
 
Tijdens de forums is ook aandacht besteed aan de mogelijke behoefte aan een verreken-provider. In 
hoofdstuk zes zijn meer details opgenomen.  
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5 Deelproject WiFi-toepassingen 
 
Bureau Telematica Binnenvaart heeft een aantal specifieke taken uitgevoerd tijdens de WiFipilot, 
waarbij speciale toepassingen werden getest. 

5.1 Deelpilot Telebankieren 
Financiële dienstverlening (telebankieren) is van meet af aan een sterk motief geweest tot 
verregaande automatisering in het binnenvaartbedrijf. Deze dienstverlening vormt ook een sleutel tot 
acceptatie van overige (betaalde) informatiediensten. Telebankieren is als enige applicatie getest 
tijdens de pilot. Omdat schippers / varende ondernemers zaken doen met verschillende banken is 
besloten telebankier software van verschillende banken te testen tijdens de pilot. Het heeft echter 
onverwacht erg veel tijd gekost om de interesse voor de medewerking aan het testen bij de 
verschillende banken te wekken. De reacties van de banken waren divers: 
• ING meldde uiteindelijk dat zij de beschikking heeft over uitstekende telebankiersoftware en 

men stelde zich op het standpunt dat testen van deze software niet nodig is en dat men 
daarom niet wilde meewerken aan een test. ING verzocht Bureau Telematica Binnenvaart om 
ING te zijner tijd op de hoogte te stellen indien zou blijken dat er toch storingen zouden 
optreden.  

• De ABN-Amro bank verleende zonder opgaaf van reden geen medewerking aan de  tests. 
Omdat Bureau Telematica Binnenvaart van mening was dat deze software toch getest moest 
worden, is er met de eigen bankrekeningen van een van de medewerkers een test 
uitgevoerd. De gehouden tests zijn identiek aan de test met de Rabobank-
telebankiersoftware. De resultaten zijn goed en komen overeen met de resultaten van de test 
van de Rabobank telebankiersoftware.  

5.1.1 Testen van de telebankiersoftware van de Rabobank 
Rabo Bank Nederland is wel bereid gevonden mee te werken aan een test van het Rabo 
Internetbankieren “pakket”. De tests zijn op 14 april 2004 op locatie uitgevoerd door de heren T. 
Vissers van Rabobank Nederland en P.J. Nefkens van Nefkens Advies, in opdracht van Bureau 
Telematica Binnenvaart 

5.1.2 Testopstelling 
Hotspot 
De tests zijn uitgevoerd in de omgeving van de Kreekraksluis waar de hotspot van Swisscom-
Eurospot is geïnstalleerd. De toegang tot het www verliep via de serviceprovider Zeelandnet.  

 
Mobiele gebruiker 
Er zijn tests uitgevoerd met onderstaande configuraties. 
Configuratie 1: 
• Apple Macintosh portable computer met Besturingssysteem MacOSX 
• WiFi Adapter: Cisco Aironet 340 met externe antenne 
Na een korte test blijkt dat het operatingsysteem MacOSX niet goed werkt. Navraag leert dat 
internetbankieren wel zou moeten werken op een Macintosh, maar dat de Rabobank geen 
ondersteuning biedt op dit platform. De test met MacOSX is daardoor niet uitgevoerd. 
Configuratie 2: 
• Portable computer uitgerust met Besturingssysteem: Microsoft Windows XP 
• WiFi Adapter: Sitecom PCMCIA-card (in de kaart is een antenne ingebouwd) 
Tijdens het testen bleek dat er geen verbinding kon worden opgebouwd met de WiFi-hotspot. Gezien 
de afstand van de PC tot de antennes kon geconcludeerd worden dat het ontbreken van een 
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buitenantenne de oorzaak was van de onmogelijkheid tot het opbouwen van een verbinding. In 
combinatie met andere hotspots is overigens gebleken dat de Sitecom-card wel goed functioneert. 
Configuratie 3: 
• Portable computer uitgerust met Besturingssysteem: Microsoft Windows XP 
• WiFi Adapter: Cisco Aironet 340 met externe antenne 

5.1.3 Tests 
Algemene beschrijving van de werkwijze 
Rabobank Internet Bankieren werkt met behulp van een reguliere web-browser, een beveiligde 
website en externe authenticiteit en autorisatie door middel van een calculator plus pinpas. Dit werkt 
altijd op dezelfde manier: de gebruiker krijgt een code te zien op de website van de Rabobank. Deze 
code kan de gebruiker op de calculator (na invoeren van zijn pincode) intoetsen; een antwoord is te 
zien op de calculator. Het antwoord wordt ingevoerd in de autorisatiepagina en doorgestuurd naar de 
webserver. 
 
Inloggen door de gebruiker 
Allereerst logt de gebruiker in op http://www.rabobank.nl/  
Vervolgens wordt het bankrekeningnummer ingevoerd en vindt autorisatie plaats. Daarna kan de 
gebruiker mutaties bekijken en betalingen uitvoeren. 
 
Uitgevoerde tests 
Er zijn een aantal tests gedaan waaruit moet blijken of telebankieren werkt en betrouwbaar is als 
gebruik gemakt wordt van een openbare WiFi-hotspot. Ten behoeve van de tests zijn door de 
Rabobank een aantal testrekeningen aangemaakt. Van deze rekeningen is gebruik gemaakt tijdens 
de tests. Hieronder zijn de resultaten weergegeven. 
 
Test 1: inloggen en reguliere betaling zonder storing 
Er is vanaf een testrekening (de ‘vanrekening’) van de Rabobank een bedrag overgemaakt naar een 
andere eigen rekening (de ‘naarrekening’). Er waren geen problemen met het inloggen, aanmaken 
van de betaling en deze uitvoeren. Het bedrag werd direct overgeboekt en de mutatie was onmiddelijk 
opvraagbaar op zowel de vanrekening als de naarrekening.  
 
Test 2: reguliere betaling met storing op autorisatie 
Wanneer een betaling wordt aangemaakt en direct wordt verzonden, wordt er door de bank om 
autorisatie gevraagd. Om de gevolgen van het uitvallen van de verbinding op het moment van 
autorisatie te kunnen beoordelen is een storing veroorzaakt op het WiFi Netwerk. De antennes zijn 
van de kaart afgeschroefd op het moment dat een autorisatie wordt ingevoerd en verstuurd naar de 
server. Bij deze test is de storing veroorzaakt vlak voordat de verbinding werd opgebouwd. 
 
Nadat de storing veroorzaakt werd, duurde het enige tijd voordat het operating systeem constateerde 
dat de verbinding verbroken was en dat er opnieuw aangemeld moest worden op het WiFi netwerk. 
Nadat opnieuw was aangemeld, bleek dat er ook op de website van de Rabobank opnieuw 
aangemeld moest worden. Toen dit gedaan was, bleek de betaling verdwenen te zijn. Na enige 
telefonische navraag en redenatie is geconcludeerd dat een betaling een beperkte levensduur heeft 
als de status van die betaling “verzoek om autorisatie, nog niet verzonden” is. Wanneer een 
betalingsopdracht te lang deze status heeft, wordt de betalingsopdracht automatisch verwijderd uit het 
systeem. 
 
Test 3: reguliere betaling en storing op de uitvoeractie 
Wanneer een betaling geautoriseerd is, wordt er door de server een bevestiging gestuurd aan de 
gebruiker, waarin vermeld wordt dat de betaling is uitgevoerd. Tussen het drukken op de knop 
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“verzenden” en het ontvangen van de genoemde bevestiging verstrijkt een bepaalde hoeveelheid tijd. 
Er is onderzocht wat er gebeurt wanneer er direct na het drukken op de knop “verzenden” een storing 
op het netwerk optreedt. De storing is veroorzaakt zoals beschreven bij test 2. 
 
Identiek aan test 2 moest vanzelfsprekend de verbinding met de hotspot opnieuw worden 
opgebouwd. De server van de Rabobank gaf nog geen time-out, omdat binnen een bepaalde limiet 
weer een verbinding tot stand was gebracht. Na het opnieuw online zijn werd de bevestiging van de 
eerder ingevoerde betalingsopdracht niet getoond. Omdat er iets mis was gegaan met het versturen 
van de autorisatiecode, moest er een nieuwe autorisatiecode ingevoerd worden. Na invoeren van 
deze nieuwe code werd de betaling één maal uitgevoerd. De conclusie is dat op het moment dat de 
autorisatiecode niet op tijd ontvangen kan worden, terwijl de betaling nog niet “oud” genoeg is om 
automatisch verwijderd te worden, er opnieuw om autorisatie wordt gevraagd. 

5.1.4 Conclusie 
In het Rabo Internetbankieren-pakket zijn een aantal extra veiligheidsfeatures ingebouwd, zoals het 
automatisch verlopen van een te verzenden, niet geautoriseerde betaling, waardoor het twee of meer 
malen uitvoeren van dezelfde betalingsopdracht (na een storing of opnieuw moeten inloggen) niet 
voor kan komen. De testen zijn aan de wal gehouden. De testen die aan boord gehouden zijn met 
andere applicaties tonen aan dat er geen verschil is tussen de kwaliteit van communicatie aan de wal 
en aan boord. Wel staat vast dat aan boord altijd een externe antenne gebruikt zal moeten worden.  
Geconcludeerd is dat Rabobank Internet Bankieren via WiFi goed en betrouwbaar werkt, ook 
wanneer er storingen op WiFi optreden. 
(BTB dankt Rabobank Nederland, met name de heer Vissers en mevrouw Van der Laar, voor de medewerking aan de tests.)  

5.2 Deelpilot roaming 
Citaat uit het projectplan: 

“ Het economische aspect van de verrekening is in de pilot om meerdere redenen meegenomen. De 
ervaringen met kostenverrekeningsmodellen in de huidige WiFi-markt hebben betrekking op 
statische situaties: een min of meer plaatsgebonden gebruiker maakt permanent of tijdelijk gebruik 
van een WiFi-service. De ambulante binnenvaartondernemers bewegen zich door wisselende 
netwerken van verschillende aanbieders heen. Dit verlangt een andere inspanning van 
netwerkaanbieders, zowel naar de varende eindgebruiker toe, als in de richting van collega-
netwerkaanbieders. Elke netwerk-serviceprovider, die zijn dienstverlening uitstrekt tot de 
binnenvaart, zal op enig moment te maken krijgen met aanpalende netwerken. Om een 
ononderbroken dienstverlening aan de eindgebruiker te kunnen aanbieden, staan de 
netwerkaanbieders elkaar het gebruik toe van mobiele netwerken. Hiertoe verrekenen ze onderling 
het gebruik van een ‘vreemde’ infrastructuur: roaming. De WiFi-wereld staat wat dit betreft nog in de 
kinderschoenen. In de deelpilot roaming wordt de haalbaarheid van deze inspanningen onderzocht.  
 
Op grond van marktontwikkelingen is het immers aannemelijk dat er zich altijd meerdere 
marktpartijen als serviceprovider voor draadloze netwerken zullen opwerpen. Het is niet 
waarschijnlijk dat een enkele ‘verrekenprovider’ er in zal slagen het volledige aanbod van draadloze 
netwerkservices ten behoeve van de binnenvaart aan zich te binden. Het is waarschijnlijk dat deze 
sinds jaar en dag gebruikelijke werkwijze tussen GSM-netwerk exploitanten ook verder ingang zal 
vinden tussen exploitanten van hotspots en tussen exploitanten van WiFi netwerken en reguliere 
mobiele netwerken. Maar dit is niet vanzelfsprekend! De belemmeringen op dit vlak moeten niet 
onderschat worden en kunnen ernstig remmend werken op ontwikkelingen. Er dient dus (positieve) 
ervaring opgedaan te worden met verrekening in het kader van WiFi. Deze pilot biedt daartoe een 
optimale gelegenheid. Bureau Telematica Binnenvaart heeft een drietal aanbieders bereid gevonden 
juist op dit aspect aan de pilot in Zeeland mee te werken: Swisscom-Eurospot, Mobilander en 
LePort. Aan de orde zijn zaken als kostenverrekening tussen verschillende exploitanten onderling, 
doorberekening van kosten aan klanten, abonnementsvormen voor eindgebruikers en modellen voor 
kostenverrekening en facturering. 
 
Implementatie en kennisoverdracht 
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De deelnemende partners zijn bereid fors te investeren in de pilot en hebben de intentie kenbaar 
gemaakt over te zullen gaan tot verdere implementatie bij gebleken succes. Het bedrijf Swisscom-
Eurospot neemt hierbij een aanzienlijk risico, door de rol op zich te nemen van verrekenprovider. 
Bureau Telematica Binnenvaart zal middels publicaties bekendheid geven aan de ervaringen met dit 
onderdeel van de pilot.” 

 
Zoals in het projectplan is aangegeven vergt deelname aan een pilot als deze een forse investering 
van bedrijven als Swisscom-Eurospot en Mobilander. Het opzetten van de zogeheten 
verrekenprovider-functie bleek een aanzienlijke investering te vergen. Dusdanig hoog, dat geen van 
de deelnemende providers bereid was te investeren op dit punt. Daarom is besloten af te zien van de 
implementatie. Tijdens de pilot is er voor gekozen om de gebruikers aan boord een eenvoudige 
inlogprocedure aan te bieden, die voor beide hotspots identiek was. Op de twee locaties konden de 
gebruikers inloggen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord. Deze gegevens zijn 
tijdens de pilot beheerd door de helpdesk van E-Novation. Op zich werkt deze werkwijze natuurlijk 
wel. Maar het is wellicht te eenvoudig gedacht om te veronderstellen dat op deze manier de functie 
van verreken-provider gestalte gegeven kan worden.  

5.3 Deelpilot VPN 
Het primaire doel van de geïntegreerde pilot was bewerkstelligen van een snelle, betrouwbare en 
betaalbare toegang tot “het internet”. In feite wordt hiermee bedoeld: toegang tot e-mailservers en het 
World Wide Web. WiFi biedt echter meer. In feite is WiFi een lokaal netwerk, vergelijkbaar met het 
netwerk in een kantooromgeving. Bij bedrijven aan de wal komt het steeds meer voor dat vanuit het 
locale netwerk verbindingen gemaakt worden met computers die onderdeel uitmaken van locale 
netwerken op andere locaties. Deze verbindingen worden steeds vaker tot stand gebracht via 
internet, in plaats van dure vaste verbindingen. 
Omdat het internet open en voor iedereen toegankelijk is, zorgt de techniek ervoor dat dit op een 
veilige, afgeschermde manier gebeurt. Hierdoor ontstaat een V(irtual) P(rivate) N(etwork). De twee 
lokale netwerken zijn via een "virtuele lijn" aan elkaar gekoppeld tot 1 groot netwerk. Voor de 
gebruikers lijkt het alsof de andere gebruikers gebruik maken van hetzelfde netwerk. 
In deze deelpilot werd onder meer aandacht besteed aan de manier waarop de verbindingen veilig tot 
stand worden gebracht. Tevens werd onderzocht of WiFi een alternatief kan zijn voor die gevallen 
waarbij het onmogelijk is om een VPN via GPRS tot stand te brengen, omdat sommige providers 
geen medewerking verlenen aan deze vorm van communicatie. 

5.3.1 Implementatie en kennisoverdracht 
Zakelijke toepassingen omarmen de veiligheid die een VPN kan bieden voor gebruik waarbij 
betrouwbaarheid en continuïteit van bedrijfsprocessen van belang is. De Tankvaartrederij VT was 
bereid mee te werken aan het testen van hun Citrix-applicaties via WiFi, als voorbeeld van een VPN. 
Tijdens de pilot is het niet mogelijk gebleken om een VPN tussen een van de schepen van deze 
rederij en het kantoor via WiFi op te zetten. De systeembeheerder van VT had ten tijde van de pilot 
bijzonder veel andere werkzaamheden. Bovendien kon geen van de beoogde testschepen zich op 
een reis gedurende de testperiode extra oponthoud bij de Kreekraksluis of bij de sluis Hansweert 
veroorloven.  

5.3.2 Alternatief 
Met eigen apparatuur zijn vanuit een rijdende auto binnen het bereik van de hotspots via WiFi op de 
Kreekraksluis en op de sluis bij Hansweert diverse VPN's opgebouwd met de firewall van Nefkens 
Advies in Dalem. Na het opbouwen van de verbinding werd er gekeken of er gebruik gemaakt kon 
worden van de interne fileservers en de interne applicaties. De door Nefkens Advies gebruikte 
beveiligingsmethodiek is zonder aanpassingen of wijzigingen toegepast. De werking en uitvoering van 
alle testen waren uitstekend. 
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6 Forums betaalde informatiediensten 
 
Een wezenlijk onderdeel van het oorspronkelijke projectplan was de vorming van forumactiviteiten, 
min of meer parallel aan de tests, die onder meer tot taak hadden om aan de hand van de 
praktijkbevindingen de testactiviteiten te kunnen bijsturen. 
De eerder aangegeven ontwikkelingen en ervaringen tijdens de praktijktests hebben er toe geleid dat 
de planning van de forumactiviteiten naar achteren moest worden geschoven in de tijd. Immers, er 
was aanvankelijk sprake van te gering aantal ervaring met toepassingen. Bovendien waren de 
ervaringen gebaseerd op een klein aantal actieve testschepen.  
Ook waren er aanzienlijke problemen om de financiële dienstverleners tijdig in actie te krijgen. Zie 
hiervoor de opmerkingen die gemaakt zijn in hoofdstuk vijf. 
 
Er werden vier forumbijeenkomsten georganiseerd: 

1. Gebruikers – 19 mei (varende ondernemers, rederijen, havenbedrijven) 
2. Aanbieders – 26 mei (verzekeraars, banken, telecombedrijven en anderen) 
3. Overheid – 8 juni (zowel in de rol van gebruiker als van aanbieder) 
4. Slotbijeenkomst met een plenair forum – 9 juni (alle betrokkenen). 

 
De bijeenkomsten vonden op de genoemde data plaats in Rotterdam tijdens de ochtenden en waren 
toegankelijk voor de direct betrokkenen bij de WiFi pilot en voor geïnteresseerden (na aanmelding). 
De slotbijeenkomst werd gehouden bij Digital Port (www.digitalport.nl), een initiatief van KvK 
Rotterdam en de gemeente Rotterdam, waarbij ook het ministerie van Economische zaken betrokken 
is.  
De reacties van de gebruikers over de mogelijkheden die WiFi biedt, zijn tijdens de pilot zeer positief 
geweest. Met name de snelheid waarmee gebruik gemaakt kan worden van het internet is als zeer 
goed ervaren. Het spreekt dan ook voor zich dat een aantal deelnemers aan de Pilot bereid waren om 
deel te nemen aan het zogeheten gebruikersforum.  

6.1 Het gebruikersforum 
Op de ochtend van 19 mei 2004 werd het gebruikersforum gehouden. Na een inleiding over het 
verloop en de resultaten van de pilot, aan de hand van door de Adviesdienst Geo-informatie en ICT 
van Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde heldere presentatie, werden onderstaande vragen en 
stellingen aan de aanwezigen voorgelegd. 
 
1 Bent u bereid te betalen voor informatie die te maken heeft met de veiligheid tijdens het 

varen, de Top 10?  
De aanwezigen gaven aan niet bereid te zijn voor deze betaalde dienst omdat men van 
mening is dat de overheid enerzijds een informatieplicht heeft en anderzijds nu al grote delen 
van deze gegevens, zij het met moeite, verkrijgbaar is. Bovendien wordt een deel van de 
gegevens al gratis en gestructureerd aan de schippers geleverd.  

 
1a Bent u bereid te betalen voor dezelfde informatie als in vraag 1, maar dan voorzien iets 

extra’s, dat wil zeggen uitsluitend informatie die u op een bepaald moment nodig heeft om 
een bepaalde reis te maken? 

  Voor informatie op maat was men over het algemeen wel bereid te betalen. Vanzelfsprekend 
dient de prijs-prestatieverhouding goed te zijn.  

 
2. Bent u bereid te betalen voor een uittreksel van het Handelsregister? 
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Voor deze dienst is men graag bereid om te betalen en is dat deels ook al gewend. De 
snelheid waarmee men over de betreffende informatie kan beschikken is hier een groot 
voordeel. Het per post ontvangen van zo’n uittreksel is voor schippers geen ideale oplossing, 
immers, de post wordt aan het postadres gestuurd hetgeen tot vertraging leidt. 

 
3. Bent u bereid te betalen voor een krant die u kunt lezen op een website? 

Afhankelijk van de prijs, is men over het algemeen bereid te betalen voor deze dienst. Men 
ziet echter ook grote nadelen. Zo kun je een dergelijke krant alleen maar op een beeldscherm 
lezen en niet buiten op een bolder, of op een andere vertrouwde “krantenleesplaats”. Ook 
bleek dat slechts enkele uitgevers een formule voor een krant op het www gevonden lijken te 
hebben, die de papieren versie niet bedreigt.  

 
4. Bent u bereid te betalen voor weerberichten die via het www te raadplegen zijn? 

Men is bereid te betalen voor deze informatie, mits deze specifiek is en verkrijgbaar tegen 
een betaalbaar tarief.  

 
5. Bent u bereid te betalen voor handleidingen die u via de site van de producent van het 

product kunt downloaden? 
 Geen van de aanwezigen is bereid voor zo’n handleiding te betalen. Immers, het spaart de 

producent veel productiekosten. Als je iets wilt nakijken print je de handleiding toch uit en 
betaal je zelf toch weer dat deel van de productiekosten. 

 
6. Bent u bereid te betalen voor wetsteksten die u via de site van de overheid of van een 

uitgever kunt downloaden?  
 Betalen voor dit soort informatie wil men alleen wanneer er daadwerkelijk waarde toegevoegd 

wordt. Enkele voorbeelden. Op dit moment is het erg lastig om wetsteksten te vinden. Men is 
bereid te betalen voor het gebruik van een site waarop alle teksten verzameld en verkrijgbaar 
zijn. Zo’n site is in de ogen van de aanwezigen geen concurrent voor uitgevers, mits zo’n 
uitgever de uitgave voorziet van handige toelichtingen, jurisprudentie en uitleg.  

 
7. Bent u bereid te betalen voor nieuws dat op een site te vinden is? 
 Ook hier blijkt dat de aanwezigen wel bereid zijn voor zulk nieuws te betalen. Maar, er is 

hierbij sprake van een dilemma. Men heeft ervaring met de dienst Vaart Webnieuws, die 
aanvankelijk gratis verkrijgbaar was. Vaart Webnieuws bevalt bijzonder goed. Sinds begin 
2004 is dit nieuws echter alleen nog tegen betaling te verkrijgen. Het blijkt voor een uitgever 
c.q. exploitant van een nieuwssite buitengewoon lastig te zijn om een aanvankelijk gratis 
dienst te veranderen in een betaalde dienst. De animo voor een betaalde dienst is zeker 
minder dan voor een gratis dienst. Ook bij een nieuwssite moet werkelijk sprake zijn van 
echte toegevoegde waarde. Zo moet het nieuws zeer actueel zijn, of gericht zijn op een 
speciale doelgroep. Kanttekening hierbij is dat actueel nieuws ook weer snel oud nieuws is.  

 
8. Bent u bereid tot betalen voor de diensten van een postorderbedrijf? 
 Op zich wil men niet betalen voor de toegang tot de site van zo’n bedrijf, maar 

vanzelfsprekend wel voor de producten. Betaling dient wel plaats te vinden nadat de 
goederen ontvangen zijn.  

 
Over toegang tot het internet via een hotspot zijn twee vragen gesteld. 
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9. Bent u bereid gebruik te maken van een hotspot, wanneer u voordat u het www op kunt eerst 
geconfronteerd wordt met een aantal reclameboodschappen, in ruil voor gratis WiFi-toegang, 
dan wel toegang tegen gereduceerd tarief?  

10. Bent u bereid gebruik te maken van een hotspot, waar u tegen betaling toegang krijgt, zonder 
verplicht te mogen genieten van allerlei reclame? 

 De antwoorden op deze twee vragen waren volstrekt helder. Wij betalen voor de toegang en 
willen niet geconfronteerd worden met allerlei reclameboodschappen. 

 
Gebruikers Betalen  

Vraag nr. Omschrijving Ja Nee Ja/mits reden 

1 Veiligheidsgebonden 
Top 10 

 √   

1a Veiligheidsgebonden 
Top 10, verrijkt 

  √  

2 Uittreksel KvK √    

3 Krant   √ prijs 

4 Meteo   √ prijs 

5 Handleidingen  √   

6 Wetsteksten   √ prijs 

7 Nieuws   √ Bewezen dienst, zie Vaart.nl 
8 Postorder √ √   

9 Toegang tot Hotspot  √  Betalen via reclame op portal 
10 Toegang tot Hotspot √   Geen reclame portal 

 
DISCUSSIE 
Gebruikers gaven tijdens de discussies aan voor welke toepassingen breedbandige mobiele 
verbindingen in hun beleving essentieel zijn. Daarbij tekende zich een verschil in behoeftepatroon af 
tussen particuliere binnenvaartondernemers en rederijen. Genoemd werden door particuliere 
ondernemers met name zaken als studie, vrachtinformatie, chatten (voor de kinderen aan boord) en 
de opkomst van voice over IP. Ook het groeiende belang van permanente educatie werd genoemd en 
de onmisbare rol die het www hierbij steeds meer gaat spelen. 
Rederijen verwachten in toenemende mate hun kantoortoepassingen mobiel beschikbaar te kunnen 
hebben voor de vloot. Havenbedrijf Amsterdam streeft er naar volledige kantoorautomatisering 
inclusief internettoegang aan boord te hebben voor de mobiele (varende) medewerkers. 
Reisgerelateerde informatie, zoals deze wordt uitgedrukt in de Top Tien van ICT behoeften in de 
binnenvaart, wordt door alle ondernemers dermate essentieel geacht, dat deze informatie ongeacht 
de bandbreedte van de communicatie-infrastructuur beschikbaar moet zijn. 
Men ziet een rol weggelegd voor de provider die deze informatie bewerkt en op maat aanbiedt. 
 
Tijdens de discussie komt ook de invloed van kennis op de transparantie in de vervoersmarkt ter 
sprake. Het adagium kennis is macht en de toenemende rol hierbij van het www wordt door de 
ondernemers zonder uitzondering onderschreven. Men verwacht steeds afhankelijker te worden van 
informatie. Een goed functionerende helpdesk wordt onontbeerlijk geacht en het is in de optiek van de 
discussiedeelnemers logisch extra te betalen voor dienstverlening na kantoortijd. 
 
CONCLUSIES GEBRUIKERSFORUM 
Binnenvaartbedrijven worden steeds afhankelijker van informatieproducten en informatiediensten. Er 
is ook ruimte voor deze producten en diensten, op voorwaarde dat deze toegevoegde waarde 
hebben, betaalbaar en veilig zijn. De veiligheid van produkten en diensten wordt beschouwd als een 
gedeelde verantwoordelijkheid van gebruiker en provider. 
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6.2 Forum aanbieders van informatie en infrastructuur 
Op 26 mei vond het forum voor de aanbieders van informatie en infrastructuur plaats. De agenda van 
deze bijeenkomst was vrijwel identiek aan de bijeenkomst met de gebruikers, met een kleine variatie. 
Na de inleidende presentatie is aan de aanbieders gevraagd welke antwoorden naar hun verwachting 
de gebruikers gegeven hadden. In onderstaande tabel zijn de antwoorden van de gebruikers en de 
door de aanbieders verwachte gebruikersrespons opgenomen. De aanbieders zagen Ja en Ja/mits 
als één antwoord. 
  

Werkelijke Antwoorden 
van gebruikers 

 Verwachte antwoorden 
(door aanbieders) 

 

Betalen  Betalen 

Vraag  Omschrijving Ja Nee Ja/mits  Ja Nee Ja/mits 

1 Top 10  √   √   

1a Top 10, verrijkt  √ √  √   

2 Uittreksel Handelsregister √    √   

3 Krant   √  √   

4 Meteo   √  √   

5 Handleidingen  √    √  

6 Wetsteksten   √  √   

7 Nieuws   √  √   

8 Postorder √    √   

9 Toegang tot Hotspot, gratis  √   √   

10 Toegang tot Hotspot, betaald √     √  
 
Vergelijking van de antwoorden 
Vraag 1 en 2: Het is opvallend dat de aanbieders kennelijk verwachten dat de gebruikers 

willen betalen voor deze informatie, ook als het gaat om verrijkte informatie.  
Vraag 3 tot en met 8: De aanbieders kennen de wens van de gebruikers goed, indien de 

antwoorden Ja en Ja/mits gezien worden als één antwoord.  
Vraag 9 en 10: Hier staan de meningen recht tegenover elkaar! De aanbieders verwachten 

dat de gebruikers opteren voor gratis toegang en gebruik, in combinatie met 
reclame, terwijl de gebruikers deze mogelijkheid eensgezind afwijzen.  

DISCUSSIE 
Worstelen met het businessmodel  
Tijdens de discussie met de aanbieders komt naar voren dat de klassieke uitgevers van informatie 
(kranten, tijdschriften etc) nog altijd worstelen met het businessmodel voor online producten. Men is 
bang voor het kannibaliseren van de klassieke informatieproducten met het uitbrengen van online 
versies. De trend om informatie gratis ter beschikking te stellen is aan het keren; betalen voor 
informatie wordt allengs beter geaccepteerd. De marktleider op het gebied van informatiediensten in 
de binnenvaart gaf aan dat het in rekening brengen van informatie die voorheen gratis verspreid werd 
erg moeilijk ligt. Gebruikers zijn in dat geval lastig over te halen tot een abonnement, is zijn ervaring. 
Dit is geen exclusief binnenvaartprobleem. Hij constateert dat de situatie in de binnenvaartsector wat 
dit betreft niet afwijkt van die aan de wal.  
In uitgeversland bestaat de neiging alles te binden aan de ‘papieren’ krant (De Telegraaf b.v.), terwijl 
terreinen als personeelsadvertenties en autohandel steeds verder worden ingepikt door online media. 
Je ziet ook Weekblad Schuttevaer worstelen met deze materie: de inhoud van de krant is niet online 
beschikbaar voor het (per definitie) ambulante lezerspubliek, bijvoorbeeld. Ook weet het weekblad 
geen extra binding met de lezer op te bouwen door de snelheid van het online medium te benutten 
voor actuele berichtgeving. Vaart.nl is in dit gat gesprongen en heeft een eigen markt geschapen. 
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Nieuws 
In de discussie over nieuws wordt onderscheid gemaakt tussen groot (wereld-)nieuws en ander 
nieuws. Het aantal dagelijkse krantenlezers op de vloot wordt niet hoog ingeschat. Varende 
ondernemers geven zelf aan dat het grote nieuws via voldoende media binnen te halen is. Aan online 
achtergrondinformatie en andersoortig nieuws is wel degelijk behoefte. Ook hier is er weer verschil 
tussen gezinsvaart en andere wijzen van exploitatie.  
Verzamelde krantenkoppen (nieuwsdigest) met links naar de achtergronden worden gewaardeerd, 
maar vereisen een breedbandiger verbinding om door te linken naar de achterliggende webpagina’s. 
Anders wordt het snel te duur via GSM. 
 
Informatie op maat 
Aanbieders van reisgerelateerde informatie (zoals bewerkte RIS-info) geven in de discussie aan er 
klaar voor te zijn om op maat te gaan leveren. Men wacht echter op breedbandiger mobiele 
verbindingen. WiFi kan hierin voorzien, stellen zij. De marktleider op het gebied van reisgerelateerde 
informatie meldt dat men nu informatie via CD-Rom verspreid naar circa 2000 klanten. Ontbreken van 
breedbandige mobiele verbindingen remt de ontwikkelingen op dit vlak. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot systeemupdates van boordcomputers en het actueel houden van antivirus-software. 
Aanbieders staan in de startblokken om hun online dienstverlening op dit punt te verbeteren, maar 
daar is een breedbandiger mobiele verbinding voor nodig en uiteraard voldoende vraag. 
Beschikbaarheid van bandbreedte zal de vraag stimuleren, is de aanname van de aanbieders. Een 
kip of ei-kwestie, constateert men.  
 
Location based services 
Op basis van locatie-informatie kunnen bepaalde diensten (updates e.d.) geheel geautomatiseerd 
plaatsvinden. Bij beschikbaarheid van een breedbandige verbinding kunnen kaartsystemen of 
besturingsystemen van PC’s zonder tussenkomst van de schipper ge-update worden. Diverse 
aanwezige marktpartijen hebben hoge verwachtingen van dit soort location based services en zien 
mogelijkheden hiervoor. Gezien de marktomvang voorziet men vooral dat combinaties van diensten 
kansrijk zullen zijn. (Onderhoud van de PC plus een systeembackup op afstand, in combinatie met 
informatiediensten, bijvoorbeeld).  
 
Kennis 
In de discussie duikt de term need to know op: onmisbare informatie, waar je geld voor over hebt. 
Ervaringen met de laagwatersituatie in 2003 hebben er toe geleid dat de klanten een hogere 
frequentie van online vrachtinformatie vroegen: van één naar drie maal per dag. De varende 
abonnees willen nu niet meer terug! Ook wordt vastgesteld dat de sector kennisintensiever wordt, 
bijvoorbeeld rondom zaken als certificering. De verhoging van het kennisniveau die hiertoe nodig is, 
zal vaker (mede) tijdens de reis moeten geschieden.  
 
Telebankieren 
Aanbieders zijn bezig het aanbod van online financiële dienstverlening te vergroten 
(vermogensbeheer, verzekeringen etc.). De Rabobank toont begrip voor de situatie van mobiele 
gebruikers in de binnenvaart en geeft aan dat Rabobank de uitgezette offline pakketten zal blijven 
ondersteunen zolang dat nodig is. 
 
Belemmeringen rond WiFi 
In de discussie over belemmeringen rondom WiFi lijken de meeste genoemde hindernissen wel mee 
te vallen. Op de structuur van websites heb je geen invloed. Het blijft een probleem dat webmasters 
geen rekening houden met mobiele gebruikers. Ontwerpers van websites hebben de snelheden van 
vaste verbindingen voor ogen en stoppen steeds meer multimedia in hun produkten en toepassingen. 
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Radioverbindingen blijken in de praktijk vaak aanzienlijk langzamer te zijn, zodat WiFi slechts tijdelijk 
en voor een deel soelaas biedt. De behoefte aan extra bandbreedte voor toepassingen groeit nog 
steeds.  
Veiligheid van verbindingen: dit is bij elke radioverbinding aan de orde. Er zijn oplossingen, maar het 
blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en gebruiker. Roaming: deze belemmering 
blijft in de huidige telecommarkt problematisch.  
Dekking van WiFi netwerken: de aanbieders zien dit als een tijdelijke belemmering, die ongedaan 
gemaakt wordt door marktwerking en groei.  
Vrije frequentie: hotspots kunnen elkaar wegdrukken. Dit wordt niet als een echt probleem gezien. Het 
is oplosbaar door uitbreiding van de infrastructuur en het maken van afspraken. 
 
Verrekenprovider 
In de discussie over de verrekenprovider wordt opgemerkt dat door de IP standaard verrekenen 
gemakkelijker zal zijn. Van de zijde van telecomproviders voorziet men bovendien de opkomst van 
service aggregators, die administratieve taken voor meerdere partijen overnemen, waardoor er 
alternatieven ontstaan voor de door Bureau Telematica Binnenvaartgewenste verrekenprovider. Een 
andere aanbieder stelt dat het probleem van niet met elkaar communicerende systemen opgelost kan 
worden middels agent software. Softwarecomponenten (‘agents’) lossen het probleem van verschillen 
in inlogprocedures op tussen netwerken van de verschillende aanbieders. Dit gaat ook op voor 
verrekening. 
 
CONCLUSIES FORUM VAN AANBIEDERS  
nieuwe snelheden creëren nieuwe behoeftes en nieuwe afhankelijkheidsrelaties. De markt is niet 
groot in absolute zin, maar eist een hoog kwaliteitsniveau. De gebruiker is bereid te betalen voor 
toegevoegde waarde en deze kan onder meer worden bereikt door een combinatie van diensten. Het 
is onwaarschijnlijk dat er één provider van WiFi-toegang en -verrekening zal zijn. Er zijn immers een 
relatief klein aantal gebruikers in een geografisch groot gebied. Tijdens de discussies gaven de 
aanbieders er blijk van de wensen van hun klanten bijzonder goed te kennen! 

6.3 Forum voor de vertegenwoordigers van de overheid 
Op 8 juni is dit forum gehouden. De overheidsvertegenwoordiger van Postbus 51 was jammer 
genoegop het laatste moment verhinderd om deel te nemen. Ook in dit forum is gebruik gemaakt van 
dezelfde agenda als bij voorgaande forumbijeenkomsten. De mening van de vertegenwoordigers van 
de overheid kwam in grote lijnen overeen met de mening van de aanbieders.  
 
DISCUSSIE 
Administratieve lastenverlichting staat hoog in het vaandel van overheden. De inrichting van een 
overheid transactie poort (OTP) is hier een concrete uitwerking van, bijvoorbeeld. De veiligheid van 
(WiFi-) verbindingen wordt hierbij gezien als een knelpunt. Toch is de groep 
overheidsvertegenwoordigers unaniem van mening dat WiFi de kans moet krijgen om zich te 
ontwikkelen. Ook de behoefte van varende ondernemers aan grotere mobiele bandbreedte wordt 
onderschreven, met name in het licht van ontwikkelingen zoals River Information Services en OTP.  
 
Men voorziet bij de overheden een verschuiving van papieren naar elektronische formulieren voor 
‘klanten’ en een geleidelijke uitbreiding van de online overheidsdienstverlening. Voor de aanwezige 
overheidsvertegenwoordigers is het helder dat deze ontwikkeling bij ambulante ondernemers en 
burgers op problemen kan stuiten wanneer de bandbreedte van mobiele verbindingen niet toereikend 
blijkt te zijn. Ook in deze discussiegroep leeft de overtuiging dat beveiliging van radioverbindingen 
zoals WiFi een gedeelde verantwoordelijkheid is van zender en ontvanger. WiFi heeft wat dit betreft 
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een imagoprobleem, dat binnen overheidskringen mede is aangewakkerd door de Tv-uitzending van 
NOVA over een onvoldoende beveiligde WiFi-accesspoint bij AVV in Rotterdam. 
 
Het ambulante karakter van de bedrijfsvoering in de binnenvaart zou kunnen nopen tot een versnelde 
ontwikkeling van formulieren in het OTP, is de conclusie, naar aanleiding van de discussie over het 
verschil tussen MKB-ondernemers aan de wal en varende ondernemers. Ook het gegeven dat de 
bedrijfsvoering meestal een grensoverschrijdend karakter heeft, moet hierbij uitdrukkelijk in 
aanmerking worden genomen. Gesteld wordt dat het noodzakelijk is vanuit het OTP formulieren te 
testen via mobiele verbindingen. Afgesproken wordt hierover intensief contact te houden met Bureau 
Telematica Binnenvaarten het team rond BICS. 
 
CONCLUSIES FORUM VERTEGENWOORDIGERS OVERHEID 
De aanwezigen zijn het er over eens dat de rol van de overheid noodgedwongen beperkt blijft tot 
stimuleren, in de zin zoals dat nu reeds gebeurt. Marktwerking is toch de motor achter de ontwikkeling 
van breedbandiger mobiele verbindingen, zoals WiFi. Vanuit de binnenvaartsector wordt onder 
stimuleren ook verstaan het faciliteren van locaties voor hotspots en het opruimen van ambtelijke 
belemmeringen hierbij. Het is lastig aan te geven hoe de overheid het tot stand komen van betaalde 
informatiediensten verder zou kunnen bevorderen. De voorbeeldrol van de overheid als aanbieder en 
vrager van informatie staat buiten kijf. Men is het er over eens dat de overheid zijn zaakjes op orde 
moet hebben. Dit betekent dat mobiele uitwisseling van informatie moet kunnen plaatsvinden op een 
betaalbare, snelle, betrouwbare en veilige manier. WiFi wordt in dit verband gezien als een kansrijke 
technologie.  

6.4 Slotbijeenkomst forums 
De afsluitende bijeenkomst werd op 9 juni 2004 gehouden bij Digital Port in Rotterdam. Na de 
ontvangst in de lobby van deze bijzonder lokatie, namen de gasten plaats in de Eniac zaal. Deze 
ronde en lichte ruimte met een luxueuze uitstraling en capaciteit van 18 werkplekken is voorzien van 
een grote ronde tafel met comfortabele stoelen. In de tafel zijn beeldschermen en toetsenborden 
ingebouwd voor het gebruik van software voor groupdecision. Aan de wand hangt een smartboard.  
 
Schippers worden bij het dagelijks gebruik van 
Internet via GSM-data en in mindere mate bij het 
gebruik van GPRS sterk beperkt door zeer trage 
verbindingen die met name het GSM-datanetwerk 
biedt. Gebruikers aan de wal zijn vaak zo verwend 
door de snelle verbindingen waaraan zij gewend 
zijn (thuis vaak nog sneller dan op het werk), dat zij 
zich eigenlijk weinig kunnen voorstellen bij de 
klachten over de zeer langzame verbindingen van 
de internetgebruikers aan boord. Ook is het dikwijls 
erg lastig om informatie die voor de scheepvaart 
relevant is, zoals waterstanden bijvoorbeeld, op het 
www te vinden. Gebruik makend van de apparatuur 
in de Eniac zaal werd gedemonstreerd hoe gebruikers van GSM-data moeten tobben, wanneer zij 
gebruik willen maken van informatie die via het www te bereiken is. Een van de computers was 
aangesloten op het grote beeldscherm en werd gebruikt om via GSM-data de waterstanden van de 
Main op te zoeken. Tegelijkertijd voerden deelnemers aan het forum een aantal zoekopdrachten uit 
op het www. Hierbij konden zij gebruik maken van een uiterst snelle verbinding met het internet. De 
deelnemers waren al lang klaar met meerdere opdrachten, terwijl de GSM-gebruiker met veel pijn en 
moeite de waterstanden van de Main op het grote beeldscherm liet verschijnen. De verschillen waren 
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na deze demonstratie aan alle gasten pijnlijk duidelijk. Een mooie illustratie van de noodzaak van 
snelle verbindingen. Verbindingen die met WiFi aan boord daadwerkelijk mogelijk zijn.  
Het tweede deel van de bijeenkomst vond plaats in de Leen Vente zaal. Dit is is een ronde ruimte met 
een warme uitstraling. De 48 zitplaatsen staan rondom opgesteld, maar ook een opstelling à la 'Het 
Lagerhuis' is mogelijk. Er zijn zes grote plasmaschermen en er is een systeem voor interactief 
stemmen. Via dit systeem zijn aan de bezoekers van het forum een aantal vragen en stellingen 
voorgelegd. Hieronder volgt een toelichting op de vragen en stellingen plus de verkregen meningen. 

6.4.1 Stellingen en vragen 
Het interactieve stemsysteem maakt het mogelijk vast te stellen welke groepen welke antwoorden 
geven.  
 
Vraag 1 – man of vrouw? 
Aan de aanwezigen is gevraagd aan te geven of zij man of vrouw zijn. De verkregen antwoorden 
waren voor dit rapport niet relevant.  
 
Vraag 2 – behorend tot/werkzaam in 
Aan de aanwezigen is gevraagd aan te geven tot welke van onderstaande groepen zij behoren. In 
onderstaande tabel de verkregen antwoorden.  
    

Deelnemer werkzaam als: Aantal % van n aanwezigen 

aanbieder van content 6 25 

aanbieder van de infrastructuur 5 21 

gebruiker particulier aan boord   4 17 

anders 4 17 

beleidsbepaler bij de overheid 3 13 

gebruiker in dienst van de overheid 2 8 

gebruiker particulier aan de wal 0 0 

overheid als aanbieder van informatie 0 0 

 Vraag 2 
 
Vraag 3 – WiFi kansrijk of niet?  
Ten tijde van de forums werd tijdens een Tv-uitzending veel aandacht besteed aan de risico’s die het 
gebruik van openbare WiFi netwerken veroorzaken. Wanneer een WiFi-netwerk en de daarbij 
behorende computersystemen niet conform de daar aan de te stellen eisen beveiligd zijn, is het zeer 
gemakkelijk voor ‘vreemden’ per ongeluk of expres gebruik te maken van het WiFi netwerk en via dat 
netwerk gegevens top te zoeken. Daarom is aan de gehele groep de volgende stelling voorgelegd. 
 

“WiFi maakt "veilig" werken noodzakelijk, dus moeten er hoge eisen 
gesteld worden. Deze eisen kunnen niet vervuld worden in de 
binnenvaart, dus is WiFi niet kansrijk in de deze sector.” 

 
Met deze stelling was 92 % het oneens. Men is er van overtuigd dat er goede 
beveiligingsmethodieken zijn die natuurlijk wel moeten worden gebruikt. 
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Vraag 4 – authenticatie en autorisatie 
Ook de binnenvaart zal in de loop van de komende jaren gebruik moeten maken van het Overheids 
Transactie Portal (OTP). In eerste instantie zal het OTP naar verwachting gebruikt worden voor het 
elektronisch doen van bijvoorbeeld aangiften omzetbelasting. De authenticatie en autorisatie is een 
zeer belangrijk aandachtspunt bij deze manier van het doen van aangiften.  
In stelling 4 is aan de aanwezigen gevraagd:  
 

“Is authenticatie en autorisatie een taak voor de overheid?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie Vraag 4 
Toelichting op de antwoorden  
Authenticatie en autorisatie voor het gebruik van het Overheids Transactie Portal wordt door zo 
goed als alle aanwezigen gezien als een taak van de overheid. Slechts één van de 
aanwezigen, werkzaam bij een aanbieder van de infrastructuur, is van mening dat dit geen taak 
van de overheid is.   
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Vraag 5 – van papieren abonnement naar elektronische krant? 
Tijdens de voorgaande bijeenkomsten is gesteld dat de uitgevers nog geen businessmodel voor de 
elektronische krant ontwikkeld hebben. Als een van de mogelijke oorzaken van het ontbreken van dat 
businessmodel werd gesteld dat de consument nog niet toe is aan het op een beeldscherm lezen van 
een krant. Aan de aanwezigen is de volgende stelling voorgelegd: 
 

“Kranten hebben nog geen businessmodel voor “krant-online” Ook de 
binnenvaart is niet bereid het papieren abonnement om te zetten in een 
elektronische variant.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 5 
Toelichting op de antwoorden 
De particuliere gebruikers aan boord twijfelen nog over de vraag of zij de papieren krant in 
willen ruilen voor een elektronisch exemplaar. Tijdens de bijeenkomsten werd als reden onder 
meer opgegeven dat je een papieren krant op allerlei plaatsen kan lezen. Variërend van een 
plaatsje op een bolder in de zon tot in de stuurhut en op andere plaatsen die strikt privé 
gebruikt worden.  
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Vraag 6 – Kosten van WiFi 
De kosten van het GSM-dataverkeer zijn aanzienlijk. Wanneer men aan boord gebruik wil maken van 
het www bedragen de maandelijkse communicatiekosten al snel meer dan € 200,- per maand. Er zijn 
echter ook veel hogere gebruiksbedragen bekend. WiFi maakt breedbandcommunicatie ook aan 
boord mogelijk. Maar, de kosten moeten natuurlijk wel acceptabel zijn. Let wel: deze kosten zijn extra 
en komen boven op de reguliere communicatiekosten. Aan de aanwezigen is gevraagd welk bedrag 
zij verwachten dat het gebruik van WiFi per maand maximaal mag kosten: 
Vijftig, honderd, hondervijftig of tweehonderd Euro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 6 
Toelichting op de antwoorden 
22 reflectanten zijn van mening dat het gebruik van WiFi maximaal € 100,- per maand mag 
kosten. Één vertegenwoordiger van de aanbieders van de infrastructuur was van mening dat 
maximaal € 150,- per maand haalbaar is, terwijl één vertegenwoordiger werkzaam als 
beleidsbepalers bij de overheid vindt dat een vergoeding van maximaal € 200,- haalbaar is.  
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Vraag 7 – breedbandige mobiele verbinding en informatiebehoefte 
Ook in de binnenvaart is men op dit moment al erg afhankelijk van informatie over allerlei zaken. Het 
ligt in de lijn der verwachtingen dat deze afhankelijkheid steeds groter wordt. Veel van die informatie 
is, gebruik makend van een computer en zogeheten online verbindingen, te verkrijgen. De huidige 
infrastructuur, GSM-data of GPRS is niet geschikt voor deze vorm van informatie-uitwisseling. Bij het 
ter beschikking stellen van informatie zullen de aanbieders die informatie verstrekken, er vermoedelijk 
van uitgaan dat alle gebruikers van de informatie de beschikking hebben over zogenoemde 
breedbandverbindingen. Veel informatie zal daarom uitsluitend beschikbaar zijn, wanneer de 
gebruiker de beschikking heeft over een breedbandverbinding. Het is van belang te weten binnen 
hoeveel jaar de afhankelijkheid van informatie uitsluitend via breedbandverbindingen verkrijgbaar is. 
Immers, indien de schipper of varende ondernemer bepaalde informatie moet hebben om zijn werk te 
kunnen doen, moet hij de beschikking hebben over breedbandverbindingen. Het is interessant het 
verwachtingspatroon van de deelnemers aan deze forumbijeenkomst te kennen. Daarom is de 
volgende vraag gesteld: 
 

“Afhankelijkheid van informatie wordt steeds groter. Hoe lang verwacht 
u dat de schipper zijn werk kan doen zonder breedband?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 7 
Antwoorden 
13 reflectanten verwachten dat de scheepvaart uiterlijk over 3 jaar de beschikking dient te 
hebben over toegang tot het internet via breedbandverbindingen.  
6 reflectanten verwachten dat dat moment pas over drie tot 5 jaar bereikt zal zijn.  
5 reflectanten verwachten dat dat moment pas na 5 jaar bereikt zal zijn. 
1 gebruiker heeft geen mening over deze stelling.  
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Vraag 8 
Uit de antwoorden op vraag 7 bleek dat men verwacht dat binnen een aantal jaren het kunnen 
beschikken over breedbandverbindingen een noodzaak is. Een schip vaart en heeft ook tijdens de 
vaart informatie nodig. Naar verwachting zullen niet op alle vaarwegen breedbandverbindingen 
beschikbaar zijn. Toch moet een schipper op gezette tijden de beschikking kunnen hebben over 
breedbandverbindingen. Het is echter de vraag om de hoeveelheid tijd er gebruik gemaakt moet 
kunnen worden van een WiFi-hotspot. Aan de deelnemers is de vraag gesteld om de hoeveel tijd een 
schipper de beschikking moet hebben over breedband. De deelnemers konden kiezen uit de 
volgende categorieën: 
 

• < 1 uur 
• ≥ 1 uur ≤ 4 uur  
• ≥ 4 uur ≤ 24 uur 
• > 24 uur. 
 

In illustratie 8 de resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 8 
Toelichting op de antwoorden 
De gebruikers aan boord stellen dat breedband niet altijd beschikbaar hoeft te zijn. Maar het 
kunnen beschikken over hotspots om de vier uur (maximaal) is noodzaak. Het leeuwendeel van 
de aanbieders verwacht dat breedband tussen de 4 en 24 uur beschikbaar moet zijn.  
Het is opvallend dat met name de gebruikers aan boord van mening zijn dat men met een 
interval van 1 tot 4 uur de beschikking moet hebben over breedbandverbindingen.  
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Vraag 9 – ICT-problemen aan boord in vergelijking met anderen 
Het gebruik van datacommunicatie vereist kennis van zaken van de gebruikers aan boord; niet alleen 
over de datacommunicatie op zich maar zeker ook over het gebruik en de mogelijkheden van een PC. 
Aan bood heeft de gebruiker niet, in tegenstelling tot veel gebruikers aan de wal “een mannetje om de 
hoek” die in geval van nood allerlei kleine, maar o zo vervelende storingen kan verhelpen. Tijdens de 
eerdere forumbijeenkomsten bleek dat vele niet varenden problemen verwachten op dit gebied, terwijl 
men aan boord vindt dat men veel problemen op allerlei manieren goed op kan lossen. Aan de 
aanwezigen is hun mening gevraagd over dit onderwerp door een mening te vragen over de volgende 
stelling:  
 

“De ondernemer aan boord heeft meer problemen met ICT dan de 
eenmanszaak aan de wal.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 9 
Toelichting op de antwoorden 
Het beeld dat men “aan de wal” heeft over de problemen met ICT aan boord wijkt af van het 
idee dat de opvarenden over dit onderwerp hebben. Tijdens de bijeenkomst bleek dat twee 
varenden stellen dat zij zeker niet meer problemen met ICT hebben dan collega’s ondernemers 
aan de wal. Twee varenden gaven geen beeld te hebben bij de problemen met ICT van hun 
collega ondernemers aan de wal.  
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Vraag 10 – aan boord afhankelijker van IT dan aan de wal? 
Bureau Telematica Binnenvaartstelt dat de binnenvaart deels reeds afhankelijk is van IT/ICT en dat 
die afhankelijkheid in de komende jaren steeds groter zal worden. Immers, het zal vaker voorkomen 
dat informatie alleen maar met behulp van ICT te verkrijgen is. Ondernemers aan de wal hebben in 
principe de mogelijkheid om de informatie op andere manieren te verkrijgen; desnoods meld je je 
persoonlijk aan een loket. Bureau Telematica Binnenvaart is daarom geïnteresseerd in de ideeën die 
de deelnemers aan dit forum hierover hebben en peilt de mening met behulp van de volgende 
stelling: 
 

“De ondernemer aan boord is afhankelijker van IT dan zijn collega aan 
de wal.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 10  
Toelichting op de antwoorden 
Het overgrote deel van de aanwezigen is het niet eens met deze stelling. Het is opvallend dat 
twee varenden menen, dat zij meer afhankelijk zijn van ICT dan bedrijven aan de wal. Als 
reden werd opgegeven dat het de varenden vaak ontbreekt aan andere informatiebronnen, die 
aan wal dankzij de opkomst van ADSL en kabel wel beschikbaar zijn. Ook ontbreekt het hen 
aan de mogelijkheid om informatie persoonlijk te gaan halen.  
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Vraag 11 – betalen voor een helpdesk? 
Het ondersteunen van mobiel computergebruik vereist kennis van besturingssystemen, 
communicatieplatforms, applicaties en de samenwerking daartussen, en dit alles verenigd in één 
persoon of organisatie. Zo’n helpdesk is van cruciaal belang voor het succes van mobiele ICT.  

Met name op het gebied van het gebruik van internet, het tot stand brengen van verbindingen etc., 
vervult een helpdesk voor ambulante gebruikers een belangrijke rol. Bij het aanbieden van eerste - en 
tweede lijnsondersteuning aan de binnenvaart dient de helpdeskmedewerker te beschikken over 
meer dan voldoende kennis over het gebruik van de computer aan boord en over mobiele 
datacommunicatie in binnen- en in buitenland. 
Internet-serviceproviders bieden deze service niet en medewerkers van helpdesks hebben vaak 
absoluut geen idee hoe zij problemen van mobiele klanten moeten oplossen. Voor de goede orde, 
ook niet-varende mobiele computergebruikers worden met dit probleem geconfronteerd.  
Een helpdesk moet bovendien ook na kantoortijd bereikbaar zijn, zeker voor ondernemingen. De 
hoge kwaliteit van de medewerkers van een helpdesk en de langere openingstijden leiden tot hoge 
kosten, waarvoor betaald moet worden. Deze kosten zijn vaak verdisconteerd in een abonnement 
voor het gebruik van internet. De opkomst van WiFi maakt het noodzakelijk om te opteren voor een 
dedicated helpdesk met veel kennis over mobiele datacommunicatie ten behoeve van mobiele 
gebruikers. Immers, verbinding met het internet kan vanaf een schip via verschillende infrastructuren 
tot stand gebracht worden: GSM-data, GPRS, UMTS, WiFi en satelliet. Een dedicated helpdesk dat 
voldoet aan bovenstaande eisen, mag best wat kosten.  

 
De aanwezigen hebben een uittreksel uit de bovenstaande toelichting te horen gekregen, voordat de 
stelling gepresenteerd werd. De mening over deze waarnemingen is getoetst met de volgende 
stelling: 
 

“Een helpdesk mag best wat kosten” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 11 
 70% van de aanwezigen is het met deze stelling eens.  
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Vraag 12 – Betalen voor systeembeheer op afstand? 
Het ondersteunen van computergebruikers kan, gebruik makend van moderne hulpmiddelen deels ‘op 
afstand’ worden uitgevoerd. De helpdeskmedewerker neemt als het ware de bediening van de 
computer op afstand via het netwerk over en verandert, indien nodig, een aantal instellingen. Vaak is 
het ook mogelijk ‘mee te kijken’ met de gebruiker. Een voorbeeld: “Druk nu op de rechter muisknop 
s.v.p.” De gebruiker klikt echter op de linker muisknop. De helpdesk-medewerker ‘ziet’ dat en 
corrigeert: “ Ik zei: “Druk nu op de rechter muisknop.” “O ja”, verzucht de gebruiker....  
 
Voorwaarde voor deze manier van werken is natuurlijk wel dat de helpdesk-medewerker beschikt 
over een verbinding met de computer van de gebruiker. Aan de wal wordt deze service voor 
systeembeheer steeds vaker toegepast. Ook deze vorm van dienstverlening brengt vanzelfsprekend 
kosten met zich mee. Kosten die voor rekening van de klant zijn. Voordat zo’n dienst aangeboden 
wordt, is het voor een aanbieder van deze dienst noodzakelijk te weten of er voor zo’n dienst betaald 
zal worden. De stelling hierover leidde tot onderstaande antwoorden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 12 
Toelichting op de antwoorden 
Deze vorm van dienstverlening is nieuw voor de binnenvaart en twee aanwezigen uit deze 
categorie gaven aan dat zij zich niet voor kunnen stellen hoe deze ondersteuning zou kunnen 
werken. Gebruikers aan de wal kenden deze service wel. 
79% van de aanwezigen is van mening dat deze service door de varende ondernemers betaald 
zal worden. De helft van de varenden deelt deze mening. 
 



 

WiFi-toepassingen voor de binnenvaart  - eindrapport WiFi pilot Zeeland pagina 33 van 47 
 

Vraag 13 
Bureau Telematica Binnenvaart wil bewerkstelligen dat varende ondernemers een betrouwbare en 
betaalbare breedbandige mobiele toegang krijgen tot internet via een combinatie van de technieken 
Wireless-lan, GPRS/GSM en G3 netwerken. Daartoe dient een speciale dienst te worden ontwikkeld. 
Deze dienst bundelt het aanbod van netwerkproviders en serviceproviders voor mobiele 
communicatie en internettoegang en rekent het gebruik van de verschillende infrastructuren af met 
individuele eindgebruikers: een verrekenprovider. Tijdens de eerdere forums is duidelijk geworden dat 
sommige aanbieders van de WiFi-infrastructuur de noodzaak van een verrekenprovider niet inzien. 
Daarom is tijdens de slotbijeenkomst nogmaals de stelling geponeerd:  
 

“Een verrekenprovider is noodzakelijk, gezien de diversiteit van de 
hotspotaanbieders.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 13 
Toelichting op de antwoorden 
De rol van de verrekenprovider wordt over het algemeen gezien als noodzakelijk. Deze mening 
wordt gedeeld door 3 van de 5 aanbieders van de WiFi-infrastructuur. De twee anderen gaven 
tijdens de bijeenkomst aan te menen dat een andere technische oplossing ook haalbaar is.  
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Vraag 14 – Hinder tussen hotspots voorkomen, rol voor de overheid? 
Hotspots kunnen elkaar hinderen wanneer de locaties zich binnen elkaars bereik bevinden. De 
exploitanten moeten afspraken maken om die hinder te voorkomen. In de praktijk van alledag zijn al 
locaties bekend waarover dit soort afspraken gemaakt zijn. Het staat echter niet op voorhand vast dat 
de exploitanten bereid zijn tot het maken van afspraken. Onderlinge concurrentie kan er toe leiden dat 
er geen afspraken in overleg gemaakt kunnen worden, omdat er eenzijdige afspraken worden 
opgelegd door de sterkste partij. Zo’n aanbieder is in staat om een technisch geavanceerder 
infrastructuur aan te leggen en zo de concurrent letterlijk uit de markt te drukken. Het is zeer de vraag 
of dit soort ontwikkelingen het belang van de WiFi-gebruikers dient. Indien partijen niet tot 
overeenstemming komen, is het wellicht een rol voor overheid om of regulerend of bemiddelend op te 
treden. Tijdens de slotbijeenkomst is gevraagd of de deelnemers aan dit forum van mening zijn dat de 
overheid een rol kan spelen indien zich problemen op dit vlak voordoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie: Vraag 14 
Toelichting op de antwoorden 
De gebruikers van WiFi zijn over het algemeen overtuigd van de rol die de overheid op dit 
gebied kan vervullen. De aanbieders van zowel de content en de infrastructuur delen deze 
mening niet. Uit de toelichting van deze groep bleek dat zij menen dit soort problemen zelf, in 
onderling overleg met de betrokken partijen, te kunnen oplossen.  

 
Conclusies interactief stemsysteem 

De verkregen antwoorden overziend, moet de constatering zijn dat bij een aantal vragen de 
meningen van de aanbieders en van de gebruikers fors verschillen.  
In het volgende hoofdstuk wordt met name aan deze verschillen aandacht besteed, door vraag 
en aanbod met elkaar te vergelijken.  
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7 Realisatie 
Dat er behoefte aan WiFi in de binnenvaart bestaat, is in deze pilot nogmaals bevestigd. Ook is 
gebleken dat het gebruik van WiFi aan boord technisch realiseerbaar is. Afhankelijk van de locatie 
waar de hotspot zich bevindt is een bereik van meerdere kilometers zeer goed mogelijk. Dit hoofdstuk 
schenkt aandacht aan de manier waarop vragende partij en aanbieders elkaar kunnen vinden.  

7.1 Vraagkant 

7.1.1 Afhankelijkheid van informatie neemt toe 
De gebruikers aan boord beseffen terdege dat zij, binnen een periode van drie tot vijf jaar de 
beschikking moeten hebben over breedband, indien zij willen kunnen voldoen aan de behoefte van 
hun klanten. De vertegenwoordigers van de overheid verwachten dat breedband op kortere termijn, 
vanwege de genoemde afhankelijkheid, ter beschikking moet zijn. Ook een deel van de aanbieders 
van informatie en het overgrote deel van aanbieders van de infrastructuur verwachten dat binnen een 
periode van maximaal drie jaar breedband onmisbaar zal zijn.  
Conclusie:  Het besef is vrijwel algemeen dat binnen een periode van maximaal 3 jaar de 

binnenvaart over breedband moet kunnen beschikken. 

7.1.2 Landelijke dekking 
De gebruikers aan boord stellen dat breedband niet altijd beschikbaar hoeft te zijn. Er hoeft wat dit 
betreft geen landelijk dekkend netwerk te zijn. Het om de vier uur vaartijd (maximaal) kunnen 
beschikken over hotspots is noodzakelijk. Het leeuwendeel van de aanbieders van de infrastructuur 
verwacht dat breedband tussen de vier en vierentwintig uur beschikbaar moet zijn. De aanbieders van 
content stellen hogere eisen. Het merendeel is het met het standpunt van de gebruikers aan boord 
eens.  

7.1.3 Op rivieren 
Eens om de vier uur gebruik kunnen maken van een hotspot, is een wens waar aanbieders van 
infrastructuur niet zonder meer iets mee kunnen doen. Zoals bekend vaart niet ieder schip even snel. 
Het legt dus meer of minder kilometers af. Bovendien wordt de afgelegde afstand op een rivier ook 
bepaald door de richting van de stroming van het water. Met de stroom mee “loopt” een schip sneller 
dan tegen de stroom in.  
Een voorbeeld: 

De Waal tussen Gorinchem en Nijmegen 
Opvarend  = richting Duitsland 
Afvarend   = richting Rotterdam 

  
Schip Opvarend Afvarend Snelheid p/uur Gevaren afstand 

1 √  7 28 

2 √  12 48 

3 √  15 60 

4  √ 12 48 

5  √ 20 80 

6  √ 25 100 

Tabel 7.1.3 -1 
 

De Nieuwe Maas/Waterweg bij Rotterdam 
Op een getijdenrivier wordt de snelheid beïnvloed door de richting van de stroming op de rivier. Schip 7 
vaart in de richting van Hoek van Holland, het is “over de eb” en het schip maakt gebruik van de stroom die 
het -gemeten in snelheid over de grond- extra snelheid geeft. 
Bij opkomend water -het is “over de vloed”- moet een schip tegen de stroom in varen en vaart het 
langzamer. Wanneer het stil water is -tussen eb en vloed of vloed en eb in- maakt het schip geen gebruik 
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van de stroming of heeft het er geen hinder van. Het schip vaart als het ware met de snelheid die het zou 
halen op stil water, bijvoorbeeld op een diep kanaal.  

  
Schip Richting Hoek 

van Holland 
Over de 

eb 
Over de 

vloed 
Stil water Snelheid  per 

uur 
Gevaren 

afstand in 1 
uur 

7 √ √   15 15 

7 √  √  7 7 

7 √   √ 12 12 

Tabel 7.1.3 - 2 

7.1.4 Bij plaatsen waar schepen oponthoud ondervinden 
Tijdens de pilot hebben de gebruikers aan boord gebruik kunnen maken van de hotspots bij de 
Kreekraksluis en de sluis bij Hansweert. Gebruik maken van de hotspot tijdens het sluisproces vormt 
technisch geen probleem. Wel is het denkbaar dat men in de praktijk met schutten bezig is en niet 
met de computer. Immers, je kunt maar één ding tegelijk. Wel is het mogelijk de datacommunicatie 
geautomatiseerd te laten verlopen. Zelfs is het mogelijk om geheel automatisch gebruik te maken van 
een hotspot wanneer het schip zich binnen het bereik van een hotspot bevindt. Of van GPRS of 
UMTS, indien het schip buiten het bereik van de hotspot is. Voorwaarde is vanzelfsprekend dat het 
systeem aan boord dusdanig is ingericht dat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. 
Deze optie is betaalbaar wanneer de WiFi-provider, net als een GPRS/UMTS-provider, 
abonnementen zal aanbieden tegen een vaste vergoeding per maand, ongeacht het gebruik.  
Toch is het verstandig om hotspots aan te leggen op plaatsen waar zich veel en vaak schepen 
bevinden. Bijvoorbeeld bij havens, bij overnachtinghavens langs de rivieren en bij sluizen. Op deze 
plaatsen liggen overdag veel schepen. Zeker ’s avonds kunnen de opvarenden hotspots benutten en 
zakelijk en privé gebruik maken van internet.  

7.1.5 Een combinatie 
Rekening houdend met tabel 7.1.3 - 1 en tabel 7.1.3 - 2 kan gesteld worden dat op rivieren om de ca 
35 km een hotspot geïnstalleerd moet worden. Rekening houdend met het bereik van de hotspots (ca 
2,5 km) kan een schip dat 7 km per uur vaart om de ca 4 uur gebruik maken van een hotspot.  
Ten einde een bereik van 2,5 km te kunnen realiseren, dient een hotspot op een geschikte locatie te 
worden geïnstalleerd. Vaak liggen bunkerstations op ogenschijnlijk geschikte locaties. Bovendien 
hebben zij het voordeel dat zij drijven: de hoogte van de antenne ten opzichte van het water verandert 
nauwelijks. Een verschil in hoogte van maximaal 2 meter ten opzichte van het water wordt 
veroorzaakt door het feit dat een bunkerschip ook gebruikt wordt als opslag. Geladen of ledig ligt het 
schip meer of minder diep. De situatie op de Waal van Gorinchem tot Lobith beziend, stelt Bureau 
Telematica Binnenvaart voor dat er hotspots geïnstalleerd worden op de volgende plaatsen: 
 

Locatie Varend Overnachtingsplaats 

Woudrichem/Dalem √  

Haaften √ √ 

IJzendoorn √ √ 

Druten √  

Weurt √ √ 

Nijmegen √ √ 

Millingen √  

Lobith-Tolkamer  √ 

Lobith-Tolkamer 
Bunkerstation 

√ √ 

  Tabel 7.1.5 
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Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat de het technisch mogelijk is om op deze locaties een hotspot 
in te richten tegen acceptabele investeringskosten en met acceptabele exploitatiekosten.  
In havengebieden is de situatie geheel anders dan langs de rivieren. Vanzelfsprekend dienen er 
hotspots ingericht te worden bij ligplaatsen van schepen, zoals in de Maashaven, Rijnhaven en de 
Botlek te Rotterdam.  

7.1.6 Ondersteuning 
Veilig werken 
WiFi maakt "veilig" werken noodzakelijk, hetgeen hoge eisen stelt aan de eigen organisatie aan 
boord, maar ook aan de aanbieders van de breedbandcommunicatie. Van dit feit is de markt 
overtuigd.  
 
Helpdesk 
Net als aan de wal bestaat er aan boord behoefte aan ondersteuning op het gebied van 
systeembeheer, in de vorm van een helpdesk. De gebruikers aan boord zijn bereid voor deze 
diensten te betalen.  
 
Verrekenprovider 
Gebruikers stellen als eis dat de toegang tot WiFi éénduidig en transparant moet zijn. Het staat vast 
dat er meerdere exploitanten van hotspots hun diensten (zullen) aanbieden aan de binnenvaart. Het 
is vanzelfsprekend dat de verschillende exploitanten gebruik maken van verschillende 
gebruikersnamen en wachtwoorden. Per hotspot moeten er aan boord dus instellingen veranderd 
worden. Voorts moet er een geldig contract gesloten zijn tussen schip en hotspot-exploitant. Daarom 
werd de verwachting uitgesproken dat deze manier van opereren in de praktijk niet werkbaar zal zijn. 
De rol van de verrekenprovider wordt daarom over het algemeen gezien als noodzakelijk.  
Een zeer belangrijke taak van de verrekenprovider is het verzorgen van een helpdesk. 
Vanzelfsprekend moet de bezetting van het helpdesk beschikken over meer dan voldoende kennis 
om eerste- en tweede lijnshulpverlening goed te verzorgen. Het inrichten van een helpdesk van 
voldoende kwaliteit en capaciteit vergt een forse investering en brengt hoge exploitatiekosten met zich 
mee. Naar verwachting kan alleen een grote aanbieder deze diensten lonend aanbieden.   

7.1.7 Rol van de overheid 
De gebruikers van WiFi zijn over het algemeen overtuigd van de rol die de overheid op het gebied 
stimulering en regulering(indien noodzakelijk) kan vervullen.  

7.1.8 Tarieven  
WiFi moet betaalbaar worden aangeboden. Dan is de binnenvaart in staat en bereid er gebruik van te 
maken. Een vaste vergoeding van maximaal € 100,- per maand, bij een onbeperkt gebruik is 
realistisch. We moeten ons realiseren dat WiFi GSM niet vervangt, dus de genoemde kosten komen 
boven op die van de reguliere communicatiekosten. 

7.1.9 Betaalde informatiediensten 
De particuliere gebruikers aan boord twijfelen nog over de vraag of zij de papieren krant willen inruilen 
voor een elektronisch exemplaar. Tijdens de bijeenkomsten werd als reden onder meer opgegeven 
dat je een papieren krant op allerlei plaatsen kan lezen. Variërend van een plaatsje op een bolder in 
de zon, tot in de stuurhut en op andere plaatsen die strikt privé gebruikt worden. Voor andere 
informatie is men wel bereid te betalen, mits de tarieven aantrekkelijk zijn en de informatie niet op 
andere wijze voordeliger te verkrijgen is.  
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7.2 Aanbodkant 

7.2.1 Afhankelijkheid van informatie neemt toe 
Een deel van de aanbieders van informatie en het overgrote deel van aanbieders van de 
infrastructuur verwachten dat binnen een periode van maximaal drie jaar breedband onmisbaar zal 
zijn.  

7.2.2 Landelijke dekking 
Het leeuwendeel van de aanbieders van de infrastructuur verwacht dat breedband tussen de 4 en 24 
uur beschikbaar moet zijn.  

7.2.3 Ondersteuning 
Veilig werken 
WiFi maakt "veilig" werken noodzakelijk, hetgeen hoge eisen stelt aan de eigen organisatie aan 
boord, maar ook aan de aanbieders van de breedbandcommunicatie. Van dit feit zijn de aanbieders 
overtuigd.  
 
Helpdesk 
De aanbieders kennen de behoefte van gebruikers aan een helpdesk en weten dat gebruikers ook 
bereid zijn te betalen voor deze dienst.  
 
Verrekenprovider 
De rol van de verrekenprovider wordt door de gebruikers over het algemeen gezien als noodzakelijk. 
Deze mening wordt gedeeld door 3 van de 5 aanbieders van de WiFi infrastructuur. De twee andere 
aanbieders gaven tijdens de bijeenkomst aan dat een andere technische oplossing naar hun mening 
ook haalbaar is. 

7.2.4 Rol van de overheid 
De gebruikers van WiFi zijn over het algemeen overtuigd van de rol die de overheid op het gebied van 
stimulering en regulering kan vervullen. De aanbieders van zowel de content en de infrastructuur 
delen deze mening niet, met name voor wat betreft regulering. Uit de toelichting bleek dat aanbieders 
menen in onderling overleg met betrokken partijen voorkomende problemen, bijvoorbeeld over elkaar 
hinderende hotspots, kunnen opoplossen. Het is niet denkbeeldig dat sommige exploitanten deze 
mening ventileren, redenerend vanuit hun eigen positie en veronderstelde concurrentievaardigheid. 

7.2.5 Tarieven  
WiFi moet betaalbaar worden aangeboden, dan is de binnenvaart in staat en bereid er gebruik van te 
maken. Ook de aanbieders zijn overtuigd van dit feit.  

7.2.6 Betaalde informatiediensten 
Het aanbod van de aanbieders staat nog in de kinderschoenen. Slechts in zeer sporadische gevallen 
is er sprake van een echt product.  

7.3 Match 
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7.3.1 Tabel match vraag en aanbod 
In onderstaande tabel zijn de wensen van de vraagkant en de gedachten daarover van de aanbieders 
naast elkaar gezet: 
 

Omschrijving Vraagkant Aanbodkant Conclusie 
Afhankelijkheid van 
informatie neemt toe 

Binnen uiterlijk 3 jaar is de 
gebruiker aan boord 
afhankelijk van breedband. 

Binnen uiterlijk 3 jaar is de 
gebruiker aan boord afhankelijk van 
breedband. 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

Landelijke dekking Minimaal eens per 4 uur 
tijdens de vaart moet WiFi 
bruikbaar zijn 

Minimaal eens per 4 uur tijdens de 
vaart moet WiFi bruikbaar zijn 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

 Bij grote ligplaatsen moet 
WiFi beschikbaar te zijn 

Bij grote ligplaatsen moet WiFi 
beschikbaar te zijn 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

Ondersteuning Veilig werken stelt eisen 
aan boord en aan de wal 

Veilig werken stelt eisen aan boord 
en aan de wal 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

Helpdesk Is noodzakelijk Is noodzakelijk Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

 Tegen betaling 
beschikbaar 

Tegen betaling beschikbaar Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

Verrekenprovider Is noodzakelijk Is niet noodzakelijk Vraag en aanbod stemmen 
niet overeen 

Overheid als 
bemiddelaar bij 
conflicten tussen 
exploitanten hotspots 

Is noodzakelijk Is niet noodzakelijk Vraag en aanbod stemmen 
niet overeen 

Tarieven WiFi mag maximaal  € 100 
per maand kosten 

WiFi mag maximaal € 100 per 
maand kosten 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

Betaalde 
informatiediensten 

Er is nog weinig aanbod, 
maar, als aanbod er is en 
prijs-prestatieverhouding is 
goed, dan afname. 

Er is nog weinig aanbod, maar, als 
aanbod er is en prijs-
prestatieverhouding is goed, dan 
afname. 

Vraag en aanbod stemmen 
overeen 

 Tabel 7.3 

7.3.2 Toegang tot hotspot 
In dit hoofdstuk is tot nu toe nog geen aandacht besteed aan een vraag die tijdens de forums wel ter 
sprake is gekomen. Aan de aanwezigen is de keuze voorgelegd of men opteert voor gratis toegang 
en gebruik van een hotspot, onder de voorwaarde dat men verplicht een aantal 
reclameboodschappen moet lezen. Of dat men liever tegen betaling gebruik maakt van een hotspot, 
zonder allerlei reclame door te worstelen. De varende gebruikers waren unaniem in hun mening: 
betalen voor het gebruik heeft sterk de voorkeur. Men wil gebruik maken van een dienst, eisen 
kunnen stellen aan de kwaliteit en gezien worden als klant! Aanbieders gaven aan nog te worstelen 
met deze keuze. 

7.4 Realisatie – conclusies 

7.4.1 Providers die deelnamen aan de pilot 
Uit de tabel in hoofdstuk 7.3.1 blijkt dat vraag en aanbod voor het overgrote deel met elkaar in 
vereenstemming is. Een situatie die normaal gesproken moet kunnen leiden tot een succesvol 
product. Maar deze conclusie is gebaseerd op de mening van de twee providers die aan de pilot 
deelgenomen hebben. De beide providers hebben aangegeven aan de uitrol van hun WiFi netwerken 
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te werken. Swisscom-Eurospot verwacht in de loop van het najaar een aantal hotspot langs de 
waterwegen operationeel te hebben. Riverconnect/Mobilander heeft aan de Maashaven in Rotterdam 
en in Willemstad een hotspot operationeel en werkt aan uitbreiding van het aantal hotspots.  
Beide hebben aangegeven niet direct de noodzaak in te zien van een verreken-provider en niet te 
opteren voor die rol. Bureau Telematica Binnenvaart is genoodzaakt zich bij deze situatie neer te 
leggen. Immers, Bureau Telematica Binnenvaart is niet in staat om zelf op te treden als verreken-
provider.  

7.4.2 Providers die niet deelnamen aan de pilot 
Tijdens de pilot bleek al dat op steeds meer locaties ten behoeve van zowel mobiele als niet mobiele 
klanten hotspots worden ingericht door allerlei providers. Sommige exploitanten van hotspots zien 
hun hotspot als service voor hun klanten. Zo is er een reparatiebedrijf voor de scheepvaart dat als 
service aan haar varende klanten een hotspot operationeel heeft. In hotels echter wordt het gebruik 
van de daar geïnstalleerde hotspots gezien als een dienst. Een dienst die tegen betaling geleverd 
wordt.  
 
WiFi providers 
In grote stedelijke gebieden, maar ook in de buitengebieden, worden hotspots in gebruik genomen. 
En met succes, zo blijkt uit allerlei enthousiaste reacties. Op 30 augustus 2004 is in Amsterdam een 
compleet hotspotnetwerk in gebruik genomen. In eerste instantie biedt dit netwerk uitsluitend in het 
centrum dekking, maar binnen een aantal maanden wil men geheel Amsterdam kunnen bedienen. 
Een fors aantal ligplaatsen in Amsterdam bevindt zich vaak in de directe omgeving van woningen, de 
markt waarop Hotspot Amsterdam zich richt. Het is dan ook te verwachten dat met name bij die 
ligplaatsen gebruik gemaakt kan worden van het netwerk van Hotspot Amsterdam. In hoofdstuk 11 is 
een publicatie van Hotspot Amsterdam opgenomen.  
 
WiFi diensten gecombineerd met GPRS/UMTS 
GRPS/UMTS-providers, zoals KPN, bieden abonnementhouders van GPRS-diensten aan om via hun 
abonnement te betalen voor het gebruik van de KPN-hotspots. In het buitenland zijn er al bedrijven 
die gecombineerde abonnementen aanbieden. De noodzakelijke hardware is reeds in de handel, 
bijvoorbeeld de Option 3G/GPRS/GSM/WLAN: GlobeTrotter Fusion PCMCIA kaart. Aan boord is een 
buitenantenne noodzakelijk. Deze kan op de kaart worden aangesloten. Swisscom en Mobilander zijn 
voor zover bekend (nog?) niet direct betrokken bij de exploitatie van UMTS-diensten.  

7.4.3 Eindconclusie 
Bureau Telematica Binnenvaart is met Swisscom-Eurospot een intentieverklaring overeengekomen. 
Wat betreft een gezamenlijk businessplan, zal het bij een intentieverklaring blijven. Bureau Telematica 
Binnenvaart zal zich vanwege haar neutrale positie beperken tot een niet commerciële rol bij de uitrol 
van WiFi ten behoeve van de binnenvaart. Een van de belangrijkste redenen voor dit besluit is het 
gegeven dat Bureau Telematica Binnenvaart zich onpartijdig in de markt dient op te stellen. Maar dat 
betekent niet dat Bureau Telematica Binnenvaart op haar lauweren zal rusten, in afwachting van 
hetgeen komen gaat. Hoofdstuk 8 besteedt aandacht aan de manier waarop Bureau Telematica 
Binnenvaart zich zal inspannen om te bereiken dat op korte termijn op zo veel mogelijk locaties WiFi 
hotspots gebruikt kunnen worden door de binnenvaart.  
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8 Activiteiten Bureau Telematica Binnenvaart 
In de intentieverklaring heeft Bureau Telematica Binnenvaart samen met Swisscom-Eurospot en 
Dekatel vastgelegd dat gewerkt zal worden aan een spoedige uitrol van WiFi hotspots, waarbij het 
gemeenschappelijke doel zal zijn: ‘Het tot stand brengen van het noodzakelijke aantal hotspot langs 
rivieren en havens waarbij de toegang tot hotspots op uniforme wijze tegen vaste tarieven 
gerealiseerd zal worden.’   

8.1 Contacten met providers 

8.1.1 Contacten met de aanbieders van hotspots die deelnamen aan de pilot. 
In goed overleg met Swisscom-Eurospot en met Mobilander/Riverconnect zal worden bezien welke rol 
Bureau Telematica Binnenvaart kan vervullen ten dienste van deze twee providers.  

8.1.2 Contacten met andere providers  
Bureau Telematica Binnenvaart zal actief de ontwikkelingen volgen en contact opnemen met die 
providers die voor de binnenvaart interessant zijn. BTB zal deze providers op de hoogte stellen van 
de markt die de binnenvaart voor die providers kan zijn. Tevens zal met die providers besproken 
worden op welke wijze deze providers mee kunnen werken aan het tot stand brengen van een 
uniforme toegangverlening tot de hotspots van deze providers. Twee verschillende manieren om deze 
uniforme toegangverlening te realiseren zijn beschreven in hoofdstuk 8.4 en zal dienen als leidraad 
voor de besprekingen tussen Bureau Telematica Binnenvaart en de providers.  

8.2 Contacten met aanbieders van informatie 
Bureau Telematica Binnenvaart zal ook op dit gebied de ontwikkelingen monitoren en de 
binnenvaartsector wijzen op nieuwe ontwikkelingen.  

8.3 Voorlichting over WiFi 
Bureau Telematica Binnenvaart zal de binnenvaart op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van WiFi. 

8.3.1 Nieuwe hotspots, voorwaarden, bereik en tarieven 
Bureau Telematica Binnenvaart zal de binnenvaart informeren over nieuw in gebruik genomen 
hotspots die van belang kunnen zijn voor de binnenvaart. Gerelateerd aan de locaties zal in tabelvorm 
worden weergegeven: 

• waar een hotspot is operationeel is 
• wie de hotspot exploiteert 
• op welke wijze toegang verkregen kan worden 
• tegen welke tarieven de hotspot gebruikt kan worden.  

 
Het zal zeker voorkomen dat providers zich niet realiseren dat de binnenvaart voor hen ook een 
interessante markt kan zijn, terwijl hun hotspots reeds in de buurt van een haven, rivier of kanaal zijn 
gesitueerd. Bureau Telematica Binnenvaart zal deze providers selecteren, met hen in contact treden 
en hen wijzen op de binnenvaart als potentiële markt. De contacten met de exploitanten van mogelijk 
voor de binnenvaart interessante hotspots zullen op twee manieren tot stand worden gebracht. 
Actief: Bureau Telematica Binnenvaart zal de ontwikkelingen actief volgen en daarvoor 
vanzelfsprekend gebruik maken van internet. 
Passief: de website van Bureau Telematica Binnenvaart is zo ingericht dat geïnteresseerden die via 
zoekmachines op Internet zoeken naar “binnenvaart, WiFi” en combinaties van deze twee woorden 
(in meerdere talen) de site van Bureau Telematica Binnenvaart zullen vinden.  
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Tijdens de forumdiscussies zijn er uitspraken gedaan over de tarieven die gebruikers bereid zijn te 
betalen voor het gebruik van WiFi hotspots. Er is een groot onderscheid. Hotspot Amsterdam 
bijvoorbeeld biedt haar gebruikers contracten aan tegen tarieven die variëren per ter beschikking 
staande bandbreedte. Deze tarieven zijn voor schepen die rondom en in de Amsterdamse haven 
varen zeer interessant en vallen ruimschoots binnen het tarief dat in tabel 7.3 als haalbaar is 
genoemd. Aangetekend moet worden dat een schipper voor dat tarief uitsluitend gebruik kan maken 
van het netwerk van Hotspot Amsterdam. Andere providers bieden met één contract toegang tot al 
haar hotspots. Swisscom-Eurospot is daar een voorbeeld van.  

8.4 Verrekenprovider – uniforme toegang 
Natuurlijk moet de gebruiker een contract hebben met exploitanten van de hotspots die hij wil 
gebruiken. Per hotspot moet een gebruiker zich over het algemeen identificeren met de volgende 
gegevens: 

• gebruikersnaam 
• wachtwoord 
• naam van de hotspot (de ssid) 

Per hotspot zijn deze gegevens verschillend en het is voor een gebruiker niet gemakkelijk om bij te 
houden welke gegevens in welk gebied bruikbaar zijn. Tijdens de pilot is gebleken dat geen van de 
aan de pilot deelnemende providers het op dit moment noodzakelijk acht om te opteren voor de rol 
van verrekenprovider. Bureau Telematica Binnenvaart deelt echter de mening van de gebruikers en 
stelt dat een verrekenprovider noodzakelijk is om een succesvol gebruik van WiFi in de binnenvaart 
mogelijk te maken. Bureau Telematica Binnenvaart staat hierbij niet alleen. De ontwikkelingen op de 
WiFi markt staan gelukkig niet stil. Een aantal providers zien in dat een uniforme toegang tot hotspots 
van verschillende providers voor de klanten erg gemakkelijk is en dat dit de waarde van het eigen 
product verbetert. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren van werken om de uniforme 
toegang tot de hotspots te bewerkstelligen. In de volgende twee paragrafen worden er twee 
toegelicht. 

8.4.1 Onderlinge roaming 
Een aantal providers biedt op dit moment de klanten roaming aan met andere hotspots van andere 
providers. In het kort werkt men als volgt. 
Provider A maakt afspraken met provider B, waardoor het mogelijk wordt 

• dat de klanten van provider A gebruik maken van de hotspots van provider B en omgekeerd; 
• dat de kosten van het gebruik door de klanten van provider A van de hotspots van provider B 

afgerekend worden tussen provider A en provider B.  
De klanten van provider A rekenen af met provider A, ook voor het gebruik via provider B. De klanten 
van provider B rekenen af met provider B, ook voor het gebruik van de infrastructuur van provider A.  
Onderdeel van de roaming is dat de gebruikers met eenzelfde gebruikersnaam en wachtwoord 
gebruik kunnen maken van alle hotspots waar de serviceprovider (waarmee men het contract heeft) 
een roamingovereenkomst heeft gesloten.  

8.4.2 Roaming met tussenkomst van een derde partij 
Hutspot (onderdeel of product van PicoPoint) biedt zich bij een provider aan als intermediair voor 
klanten van andere providers. Hutspot sluit hiertoe contracten af met providers (niet met de klanten). 
PicoPoint levert in feite de infrastructuur die het mogelijk maakt dat gebruikers van hotspots van 
meerdere providers gebruik maken en biedt de mogelijkheid om de kosten voor dit gebruik direct door 
de gebruiker te laten betalen. De toegang tot de verschillende hotspots wordt op een uniforme wijze 
gerealiseerd.  
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8.5 Eenduidige ondersteuning van de gebruikers 
Gebruik kunnen maken van een helpdesk is een belangrijke wens van de gebruikers van WiFi 
diensten. Op dit moment bestaat er nog geen helpdesk dat gebruikers ondersteunt bij problemen met 
de WiFi diensten en deze service als product aanbiedt. Wel hebben een aantal providers een 
helpdesk ingericht. Nadeel van zo’n helpdesk is dat het uitsluitend assisteert bij het oplossen van 
problemen voor de eigen relaties. Het is te verwachten dat gebruikers problemen zullen hebben met 
het: 

• configureren van de computer 
• opbouwen van de verbindingen 
• inloggen op de hotspot.  

 
Bureau Telematica Binnenvaart heeft daarom besloten een eenvoudige handleiding op te stellen, met 
behulp waarvan de gebruiker de meest basale instellingen van zijn computer kan configureren, een 
verbinding kan opbouwen en kan “inloggen” op een hotspot. Deze handleiding wordt in het najaar 
opgesteld en zal tijdens de Telematicadag op 28 december 2004 verspreid worden onder de 
gebruikers. In de handleiding zal ook aandacht worden besteed aan de beveiliging van WiFi-
netwerken en de mogelijkheden die de gebruikers hebben om zelf voor beveiliging zorg te dragen.  

8.6 Conflicten tussen providers 
In een aantal gevallen zal het voorkomen dat hotspots van verschillende providers elkaar hinderen, 
waardoor een goede werking deels onmogelijk wordt. Providers zullen ongetwijfeld door onderling 
overleg proberen afspraken te maken, als dat noodzakelijk is. Het is echter voorstelbaar dat in 
bepaalde gevallen problemen onoplosbaar zijn. Bureau Telematica Binnenvaart stelt voor om in deze 
gevallen als bemiddelaar op te treden. Bureau Telematica Binnenvaart zal op haar site een pagina 
inrichten waar gebruikers hun ervaringen op dit specifieke gebied, naast algemene problemen, 
kenbaar kunnen maken. 

8.7 Samenvatting activiteiten Bureau Telematica Binnenvaart 
Bureau Telematica Binnenvaart zal de volgende activiteiten ontplooien, zodat WiFi een succes voor 
de binnenvaart zal worden: 
• ondersteunen en activeren van Swisscom-Eurospot en Riverconnect 
• marktontwikkelingen volgen, positief beïnvloeden, providers aanzetten tot het richten van hun 

activiteiten op de binnenvaart en voorts het opsporen van interessante hotspots voor de sector 
• publicatie van gegevens over deze hotspots op de site van Bureau Telematica Binnenvaart  
• optreden als bemiddelaar tussen providers, als dat noodzakelijk is 
• ondersteuning van gebruikers van WiFi, door onder meer een handleiding samen te stellen en 

deze te verspreiden 
• WiFi als product opnemen in het scala van producten waarover Bureau Telematica Binnenvaart 

voorlichting geeft.  
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9 Rol van de overheid 
De gebruikers van WiFi en de aanbieders verschillen van mening over de rol die de overheid kan 
spelen bij de ontwikkeling en de uitrol van WiFi netwerken ten behoeve van de binnenvaart. Zo 
menen de providers dat zij verschillen van mening over het hinderen van elkaars hotspots in goed 
overleg op te kunnen lossen terwijl de gebruikers juist daar aan twijfelen. Bureau Telematica 
Binnenvaart zal proberen als bemiddelaar op te treden in deze gevallen. Maar, de medewerking van 
de providers is noodzakelijk en wordt verleend op basis van vrijwilligheid. Het kan voorkomen dat de 
verschillen van mening zo groot zijn dat ook na bemiddeling van Bureau Telematica Binnenvaart 
geconcludeerd moet worden dat er geen oplossing gevonden kan worden. Wellicht kan de overheid in 
dit soort gevallen een bemiddelende rol spelen. Bemiddeling kan hard nodig zijn, omdat de 
beschikbaarheid van breedband ook noodzakelijk is voor een succesvolle implementatie van River 
Information Services (RIS).  
 
Bureau Telematica Binnenvaart stelt voor om samen met de betrokken overheidsdiensten te 
onderzoeken op welke wijze de beschikbaarheid van WiFi, mede door toedoen van die diensten, 
gegarandeerd kan worden.  
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10 Techniek 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste technieken, configuraties van apparatuur, 
meetgegevens en testscenario’s, is te vinden in de rapportage van Rijkswaterstaat WiFi-technologie 
en RWS, uitgebracht door de Adviesdienst Geo-informatie en ICT op 8 juli 2004. 

10.1 WiFi apparatuur en ADNR 
Tijdens de pilot is aan boord van een van de deelnemende schepen tijdens een sneeuwbui 
geconstateerd dat er een duidelijk zichtbare vonkenregen ontstond tussen de antennekabel en de 
metalen opbouw van de stuurhut. De dienstdoende kapitein heeft direct de computer uitgeschakeld. 
De installateur heeft de oorzaak van de vonkenregen niet echt kunnen achterhalen. De vonkenregen 
is mogelijk veroorzaakt door statische elektriciteit, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties, 
bijvoorbeeld aan boord van tankschepen en aan boord van patrouillevaartuigen die onder ADNR-
klasse gebouwd zijn.  
 
Het installeren van WiFi installaties dient vanzelfsprekend te geschieden conform de geldende 
voorschriften en bij het gebruik van de WiFi moet ook rekening worden gehouden met de geldende 
voorschriften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forumbijeenkomst Digital Port Rotterdam  - 9 juni 2004 
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11 Bijlagen - publicaties  
Tekst intentieverklaring november 2003 
 

Intentieverklaring 
Rotterdam – november 2003 

 
Swisscom Eurospot Netherlands  BV 

en 
Bureau Telematica Binnenvaart 

 
mede namens  

Koninklijke Schuttevaer, CBRB, Kantoor Binnenvaart,  Rijn & IJssel 
 
overwegende: 
 
a) dat de ambulante binnenvaartondernemer trendsetter is voor grootschalige mobiele datacommunicatie, 
b) dat de mogelijkheden via GSM/GPRS in de huidige constellatie niet toereikend zijn en te kostbaar voor grootschalige 

toepassingen, 
c) dat er behoefte bestaat aan breedbandige mobiele datacommunicatie via  een transparante communicatie-infrastructuur, 

zoals beschreven in de Call For Proposals (d.d. maart 2003), 
d) dat het de bedrijfsdoelstelling van Swisscom Eurospot  is om te komen tot een netwerk van kwalitatief hoogwaardige WiFi 

hotspots voor breedbandig dataverkeer in de Benelux  en eventueel in andere landen in Europa. 
e) Dat beide genoemde partijen zich realiseren dat de tot stand koming van landelijk dekkende WiFi netwerken niet haalbaar 

is, maar dat gestreefd wordt naar een evenwichtige beschikbaarheid van WiFi langs de vaarwegen. 
 

komen tot de intentie 
 
zich gezamenlijk te zullen inspannen voor de ontwikkeling en uitrol van een breedbandig mobiel datacommunicatie netwerk 
gebaseerd op WiFi technieken ten behoeve van de Europese binnenvaart. 
 
De inspanningen van Bureau Telematica Binnenvaart  zijn hierbij als volgt gedefinieerd: 
1. Het Bureau Telematica Binnenvaart zal naar vermogen het initiatief van Swisscom Eurospot Netherlands BV 

ondersteunen met communicatie uitingen en aanvullende activiteiten. Hiertoe stelt het bureau zijn relatienetwerk binnen 
de branche ter beschikking.  

2. Bureau Telematica Binnenvaart zal marktinformatie aanleveren, teneinde de kennis van de scheepvaart en de 
communicatiebehoeften van deze sector bij Swisscom Eurospot Netherlands BV te bevorderen. 

3. Bureau Telematica Binnenvaart zal andere marktpartijen stimuleren samen te werken met Swisscom Eurospot 
Netherlands BV om te komen tot een transparante communicatie infrastructuur. 

4. Bureau Telematica Binnenvaart onthoudt zich van activiteiten die ingrijpen in de concurrentieverhoudingen. Het Bureau 
Telematica Binnenvaart behoudt zich echter het recht voor andere partijen bij de ontwikkelingen te betrekken. 

5. Bureau Telematica zal streven de kwaliteit van de service aan de eindgebruikers en de investeringen gedaan door 
Swisscom Eurospot, te beschermen door te pleiten voor exclusiviteit van één WLAN operator op de locaties langs de 
vaarwegen  

 
De inspanningen van Swisscom Eurospot Netherlands BV zijn hierbij als volgt gedefinieerd: 
1. bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wordt speciaal rekening gehouden met de geconstateerde 

communicatiebehoefte van binnenvaartondernemers. 
2. Swisscom Eurospot Netherlands BV committeert zich naar beste vermogen aan de uitrol van een netwerk van WIFI 

hotspots voor de binnenvaart. 
3. Swisscom Eurospot Netherlands BV zal zijn producten/diensten naar beste vermogen afstemmen op de behoeften van de 

Europese binnenvaart. 
4. Swisscom Eurospot Netherlands BV  zal open staan om  met andere betrouwbare partijen  te komen tot een 

samenwerking op het gebied van architectuur en infrastructuur, teneinde de implementatiemogelijkheden en toepassingen 
van WiFi te vergroten. 

5. Eurospot Netherlands BV  
6. Swisscom Eurospot zal investeringen verrichten om hotpots langs de vaarwegen aan te leggen 
 
Bureau Telematica Binnenvaart 
Directeur 

Swisscom Eurospot Netherlands BV 
Directeur 

 
 
C.J. de Vries 

 
 
L.J.A. Brand 
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Amsterdammers krijgen goedkoop WiFi-internet 
Door Arthur Scheffer - dinsdag 31 augustus 2004 - 20:03 - Bron: News.com 
 
Een nieuw bedrijf wil in heel Amsterdam WiFi-internet aan gaan bieden, zo meldt News.com. Hotspot Amsterdam 
begon zijn initiatief gisteren met het operationeel maken van dertien draadloze access points, maar dankzij een 
investering van €200.000 zou dit in enkele maanden moeten toenemen tot veertig à zestig - genoeg voor 
dekking van het gehele stadscentrum. Uiteindelijk moeten 125 toegangspunten zorgen voor dekking in de hele 
stad, waarmee Amsterdam de eerste Europese hoofdstad zou zijn met volledige WiFi-dekking voor 
consumenten. De Amsterdamse haven installeerde eerder dit jaar al een eigen netwerk met een reikwijdte van 
dertig vierkante kilometer, maar dit is niet toegankelijk voor consumenten.  
 
HotSpot denkt dat vooral toeristen, reizende zakenlui, studenten en andere mensen die een woning met 
meerderen delen, geïnteresseerd zullen zijn in de dienst. Zij hebben immers vaak behoefte aan 
breedbandinternet, maar zijn niet altijd in de gelegenheid om een vaste aansluiten te nemen. Voor €4,95 per dag 
of voor €14,95 per maand kunnen ze de beschikking krijgen over een draadloze verbinding met 256kbps 
bandbreedte, hetgeen voor €10 per maand verhoogd kan worden naar 512kbps. 
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Gründungsvater des Global-Broadband-In-
ternet-Access-Netzwerks (GBIA), einem in-
ternationalen Roaming Netzwerk von un-
abhängigen öffentlichen WLAN-Betrei-
bern. Das Unternehmen bietet eine zentral
geführte Back-Office- und Roaming-Lö-
sung, die öffentlichen WLAN-Providern er-
möglicht, ihren Kunden neue Gewinn brin-
gende Dienstleistungen anzubieten, mit ei-
ner kurzen Produkteinführungszeit, einer
hohen Rentabilität und einem globalen
Dienstangebot. Picopoint’s Management-
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S o sehr sich die Anwender und insbe-
sondere die geschäftlichen Nutzer
des Internets über den sprunghaften

Anstieg der Hotspots in Deutschland und
weltweit auch freuen mögen: die Verant-
wortlichen in den IT-Abteilungen der Un-
ternehmen schauen mit Argusaugen auf
die damit verbundenen Sicherheitsrisiken
für das Firmennetz. Eine ganze Reihe von
global tätigen Providern haben sich darauf
spezialisiert, dieser Kundengruppe den 
sicheren, gemanagten und dank WLAN
(Wireless Local Area Network) nun auch
breitbandigen und mobilen Zugang ins Fir-
mennetz an möglichst vielen Standorten
weltweit anbieten zu können. 

Die Provider nutzen dabei möglichst je-
de kommerziell verfügbare Zugangstech-

Stunde der
Aggregatoren
Von Georg Stanossek

Damit Geschäftsreisende an
möglichst vielen Zugangspunkten
weltweit sicheren Zugriff auf ihr
Firmennetz haben, arbeiten die 
IT-Abteilungen der Firmen mit so
genannten Access-Providern
zusammen, die über Roaming-
Vereinbarungen mit zahlreichen
Netzbetreibern und Providern
verfügen.

GGeeoorrgg  SSttaannoosssseekk ist Fachjournalist für Tele-
kommunikations-Themen, Betreiber der In-
formationsplattform Portel.de sowie Initia-
tor einer neuen Initiative zur Zertifizierung
der dort verzeichneten deutschen Busi-
ness-Hotspots.

nik inklusive Kabelanschluss, DSL, ISDN,
Mobilfunk, Dial-up und immer häufiger
WLAN, um vielreisenden Geschäftsleuten
den Zugang ins Internet und das Firmen-
netzwerk (VPN) zu ermöglichen. Je größer
dabei die „Coverage“, also die weltweite Ab-
deckung mit Zugangspunkten, ist, umso
größer die Kostenersparnis für das Unter-
nehmen. Zwischen 50 und 80 Prozent
rechnet beispielsweise Fiberlink seinen
Kunden dabei vor. Dazu müssen die so ge-
nannten Konzentratoren (auch: Aggregato-
ren) eine Vielzahl von Netzen in bis zu 150
Ländern auf ihrer Plattform integrieren.

Die Anmeldung und Kommunikation
mit dem Firmenserver übernimmt der nor-
malerweise für den Kunden kostenfrei er-
hältliche Client. Dabei handelt es sich um
ein kleines Software-Programm, welches
das Endgerät nach außen hin gegen Angrif-
fe schützt und einen „Tunnel“, eine abge-
schirmte Verbindung, durch das Internet
zum Firmennetz aufbaut. Der Client ent-
hält außerdem ein Verzeichnis mit sämt-
lichen Telefonnummern für die Einwahl
vor Ort sowie einen Hotspot-Finder mit al-
len nutzbaren Standorten weltweit. Die 
Aktualisierung der Daten erfolgt gewöhn-
lich über das Internet.

Wireless-Internet-Serviceprovider
ohne eigene Standorte
Picopoint (www.picopoint.com) mit Sitz in
Amsterdam ist ein globaler Serviceanbieter
von öffentlichen WLAN-Providern und

Definition: Aggregator

Ein Aggregator, auch: Konzentrator, 
vereint auf seiner Zugangs- und Ab-
rechnungsplattform eine Vielzahl von
Netzbetreibern und bietet deren Diens-
te – beispielsweise Internet via WLAN –
privaten oder geschäftlichen Endkun-
den zu eigenen Konditionen an. Das
können (weltweit) vereinheitlichte und
günstigere Preise sein. Zusätzlich bie-
ten die Konzentratoren oft auch Mana-
ged Services an, beispielsweise erhöhte
Anforderungen an die Sicherheit und
Geschwindigkeit bei der Netzeinwahl
am Standort. Der Anwender erhält in
diesem Fall einen so genannten „Soft-
ware-Client“ für sein Endgerät, der alle
erforderlichen Einstellungen für die op-
timale und gesicherte Netzeinwahl 
automatisch regelt.
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plattform „Gatekeeper“ ist unabhängig von
der Hardware, und bietet öffentlichen
WLAN-Providern eine serienmäßige Lö-
sung, die sofort jede beliebige Lokation in
einen Hotspot und somit in eine Einkom-
mensquelle verwandeln kann. Hersteller
wie Colubris, Gemtek, Nomadix, Proxim
oder Trapeze haben ihre Produkte bereits
auf die Picopoint/GBIA-Plattform ausge-
richtet. Der Provider berechnet seinen
Kunden unter der Dachmarke „Hutspot“
einen Minutenpreis von 20 Cent (Pay-as-
you-go 0,05 Euro/15 Minuten) oder als
Zeitkontingente 50 Cent für zehn Minuten
beziehungsweise 9,95 Euro für 24 Stunden
(on-line pass).

Als einer der größten virtuellen WISPs
(WLAN Internet Service Provider) in Euro-
pa sieht sich die ebenfalls in Amsterdam
ansässige Trustive B.V. (www.trustive.com).
Wie andere Aggregatoren auch, betreibt
Trustive keine eigenen Hotspots, sondern
schließt ausschließlich Partnerverträge mit
den WISPs. Derzeit einziger Partner in
Deutschland ist die auf die Anbindung von
Wohneinheiten und ganzer Stadtteile via
WLAN spezialisierte Flyconnect in Kiel.
Auch Trustive hat seine Client-Software an
den Bedürfnissen von Geschäftskunden
ausgerichtet. Als erster Anbieter bietet
Trustive einen weltweit einheitlichen Tarif
in Höhe von fünf Eurocent pro Minute.
Trustive ist in Europa derzeit vertreten in
Deutschland, Frankreich, den Niederlan-
den, Norwegen, Schweden, Italien, Groß-
britannien und Litauen, deckt aber auch
Asien, Kanada und die USA ab.

Ipass-Client als internationaler
Zugang für T-Online-Kunden
Die amerikanische Ipass (www.ipass.com)
mit deutscher Dependance in München,
bietet als virtueller Netzbetreiber den si-
cheren Breitband-Zugang zum Firmen-
netz (VPN) via ISDN, Ethernet und WLAN
an. Bevor Zugangsanbieter als aktiver Be-
standteil in das globale virtuelle Netz von
Ipass aufgenommen werden, müssen sie
eine Reihe von Zuverlässigkeitsanforde-
rungen erfüllen und strenge Interoperabi-
litätstests bestehen. Das Clearinghouse-
System des Unternehmens unterstützt 
flexible Preisgestaltungsmodelle, sodass
Kunden, abhängig von ihren Nutzungs-
mustern, zwischen einer Flatrate oder 
einer minutengenauen Abrechnung wäh-
len können. Die einzelnen Netzwerkver-
bindungen über die gewählten Zugangsar-
ten entsprechen dabei stets demselben
Format. Diese Einheitlichkeit vereinfacht
die unternehmensinternen Abrechnungs-
prozesse und Kostenanalysen. Strategi-
sche Partner von Ipass sind unter anderem
Cisco und Intel. Cisco ist einer der bevor-
zugten Partner von Ipass bei globalen

WLAN-Provider in Deutschland und ihre Roamingpartner (Auswahl)

AAnnbbiieetteerr RRooaammiinnggppaarrttnneerr

Airnyx T-Online/ 1&1/ Austriahotspot/ Boingo/ T-Systems/ Ipass/ 
Gric/ Excilan/ Picopoint (KPN,E-Plus)/ Weroam

Berlinnet T-Online/ Monzoon/ Isis/ Mainsurf/ Greenspot/ GBIA/ 
Weroam

Debitel Swisscom Eurospot/ D1/ D2
E-Plus Airnyx/ Berlinnet/ Flyconnect/ Ganag/ T-Systems
Flyconnect Picopoint (KPN,E-Plus)/ Trustive
Globalairnet O2/ Ipass/ Weroam/ Excilan/ Picopoint (KPN,E-Plus)
Isis Multimedia Net O2/ Berlinnet
M3-Connect T-Online
Mainsurf T-Online
Monzoon Berlinnet/ Austriahotspot/ Ipass/ Weroam 
Netcheckin (NCI) O2/ E-Plus/ Ipass/ Austriahotspot
O2 Germany Eurospot/ Ganag/ NCI/ Isis/ T-Systems
Personal WLAN T-Systems
STSN Deutschland Ipass
Swisscom Eurospot  O2/ Debitel/ Swisscom Mobile/ Boygues/ SFR/ Telia/ KPN/ 

Ipass/ Gric
T-Mobile/ T-Com T-Online/ Debitel/ Talkline/ T-Mobile/ T-Systems
T-Online T-Mobile/ M3/ Airnxy/ Berlinnet/ Mainsurf/ Ipass/ T-Systems
Vodafone D2 Alphatel/ Cellway/ Debitel/ Drillisch/ Mobilcom/ Talkline/ 

Telco/ Telepassport/ Victorvox

Aggregatoren / Konzentratoren in Deutschland

AAnnbbiieetteerr  HHoottssppoottss PPrroovviiddeerr LLäännddeerr  ZZuuggäännggee
iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd wweellttwweeiitt iinntteerrnnaattiioonnaall**

Ipass, USA 370 275 150 20.000
Gric, USA 366 59 150 40.000
GBIA/PicoPoint, NL 235 21 16 2.500
Weroam, CH 199 20 40 8.000
Excilan, Lux 87 46 10 2.700
Trustive, NL 70 k.A. 20 1.400
Fiberlink, USA 0 k.A. 150 15.000
*) Alle Zugangsarten. Zahlen nicht voll vergleichbar, da die Anbieter teils nach Standorten 
und teils nach Access Points zählen (Februar 2004)

Breitband-Roaming-Lösungen. Mit Intel
arbeitet das Unternehmen an der Kompa-
tibilität von künftigen Versionen seines
Connect-Client auf Intel-basierten Centri-
no-Notebooks zusammen.

„Quantität der POP’s bedeutet nicht au-
tomatisch beste Verfügbarkeit & Qualität“,
meint Florian Schiebl, Dach-Chef von
Ipass. „Unser Bestreben ist eine optimale
Struktur, das heißt pro Land mindestens
drei redundante nationale Einwahl-POP’s
vorzuhalten, die von jedem Standort zum
gleichen Tarif verwendet werden können,
sowie möglichst viele redundante 0800-
Nummern zu besitzen. „Die Qualität eines
Telefonbuchs im VPN-Client bemisst sich
nicht an der Anzahl, sondern nach der
Struktur der vorhandenen POP’s“, kriti-
siert Schiebl die Zählweise konkurrieren-
der Provider. Der Aggregator listet zurzeit
28 Tollfree Länder (kostenfreie Einwahl)
und 64 „All-City“-Länder (landesweit ein-
heitliche Einwahl) sowie zahlreiche redun-
dante Provider in diesen Ländern. 

Seit der Cebit steht der Ipass-Client auch
den Kunden von T-Online für die interna-
tionale Einwahl in mehr als 150 Ländern
zur Verfügung. Es gibt weltweit vier Tarif-
gebiete mit Minutenpreisen je nach Tarif-
gebiet und Einwahltechnologie, die zwi-
schen 0,04 Euro und 0,32 Euro liegen. Da-
zu kommen noch bei der Einwahl via ana-
log oder ISDN die lokalen Kosten des jewei-
ligen Telefonanbieters vor Ort. Die Abrech-
nung erfolgt über die Telefonrechnung der
Deutschen Telekom (Länderübersicht und
jeweiliger Tarif unter: www.t-online.de/in-
ternationalerzugang).

Die amerikanische Fiberlink Communi-
cations Corp. (www.fiberlink.com) mit
deutscher Niederlassung in München ist
mit rund 15.000 Zugangspunkten weltweit
einer der führenden Provider für sichere
Remote-Access-Lösungen. Anfang März
dieses Jahres stellte der Carrier mit seinem
„Extend360“ erstmals einen integrierten
Access Client für WLAN, UMTS, Dial-up
und andere Zugangstechniken vor. Im Be-
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die amerikanische GRIC Communications
Inc. (www.gric.com) mit rund 40.000 Zu-
gangspunkten weltweit. 

Roaming über die SIM-Karte
Weroam (www.weroam.com) aus der
Schweiz positioniert sich als „WLAN Roa-
ming-Broker“ und hat sich auf den nahtlo-
sen Übergang der Daten zwischen GSM-
Operatoren und WISPs spezialisiert. Über
die Tochterfirma Comfone bestehen bereits
zu über 200 der 400-GSM-Anbieter welt-
weit Kundenbeziehungen. Durch die
Kopplung von Radius mit SS7 können

GSM-Anbieter die WLAN-Nutzung sofort
auf der Kundenrechnung angeben, denn
Weroam übernimmt alle Daten- und Fi-
nanzclearing-Prozesse. Auf WISP-Seite hat
das Unternehmen weltweit über 8.000
Hotspots verschiedener Anbieter unter
Vertrag genommen und an seine Plattform
angeschlossen. In Deutschland sind dies
beispielsweise die Airnyx, Berlinnet, Globa-
lairnet und Monzoon. Die Authentisierung
am Hotspot funktioniert entweder über Ra-
dius, Smart Client oder SIM-basiert. Um
den Zugang und den Prozess der Authenti-
sierung so sicher wie möglich zu gestalten,
wurde zusammen mit der G+D Tochter
Secartis bereits 2003 EAP SIM-Funktiona-
lität fest in die Plattform integriert. Im Un-
terschied zu Ipass oder Boingo vermarktet
Weroam nicht an Endkunden, sondern po-
sitioniert sich als reiner Broker zwischen
den GSM- und WLAN-Welten. Auf der ei-
nen Seite wird Zugang über Hotspots von
WISPs eingekauft, um diese auf der ande-
ren Seite an GSM-Netzbetreiber zu verkau-
fen. Über Comfone werden heute bereits
knapp eine Billion Transaktionen pro Mo-
nat abgewickelt, wobei der größte Anteil
traditionell auf Voice-Dienste entfällt.

Eine ähnliche SIM-Lösung, die zum Bei-
spiel doppelte SIM-Karten, Benutzer IDs
oder Kennwörter sowie PIN Codes unnötig
macht, bietet Excilan (www.excilan.com).
Das Unternehmen betreibt eine Plattform,
bei der WISPs ihre Leistungen an Mobil-
funk-Betreiber verkaufen. Dieses Forum er-
möglicht seinen Teilnehmern, verschiedene
Preise festzulegen und den Minutenpreis
zu verhandeln. WISPs und Mobilfunk-Be-
treiber legen ihre Groß- und Einzelhandels-
preise fest und bleiben das ausführende Or-
gan ihrer Geschäftsmodelle. Der WISP
kann nach Excilan-Angaben in weniger als
24 Stunden einsatzbereit sein, da in keiner-
lei Hard- oder Software investiert werden
muss. Der gesamte Authentifizierungspro-
zess basiert auf Radius ohne jegliche Ein-
schränkungen. Der Endnutzer verfügt da-
mit über Breitband-Zugangsmöglichkeiten
mit der sichersten Authentifizierungsme-
thode, die momentan auf dem Markt ist.
Der Anwender benötigt weder Software
noch Kabel zum Einstecken, sondern muss
am Hotspot nur sein Handy bereit halten. 

In der Vergangenheit haben ausschließ-
lich Mobilfunk-Betreiber ihre Teilnehmer
auf der Excilan-Plattform „aktiviert“. Inzwi-
schen bietet das Unternehmen diese Mög-
lichkeit auch anderen Betreibern an. Bis
heute bieten laut Excilan zehn Mobilfunk-
Betreiber diese Zugangsmethode ihren Teil-
nehmern an Hotspots von weltweit 46
WISPs an, in Deutschland sind dies Airnyx
und Globalairnet. Grundsätzlich kann aber
jeder Besitzer einer starken Marke den
WLAN-Zugang anbieten. (SW)

Eine enge Zusammanarbeit zwischen allen Beteiligten der WLAN-Branche ermöglicht erst weltweites Roaming
für Business-Kunden im internationalen Umfeld
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„Marktsegmente im WLAN-Geschäft“
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reich WLAN arbeitet Fiberlink internatio-
nal mit Boingo (www.boingo.com) und
Wayport (www.wayport.com) zusammen.
Mit deutschen WISPs bestehen bislang kei-
ne Partnerschaften. Ähnlich aufgestellt ist


