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Samenvatting

Dit rapport omschrijft de resultaten van de metingen die ARCADIS Nederland BV (hierna 

ARCADIS) heeft uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat (via Connekt[1] als 

programmamanagement van IDVV Spoor 2) met betrekking tot de kwaliteit van het mobiele 

datanetwerk op het Nederlandse hoofdvaarwegennet. 

De resultaten zijn verkregen tijdens een zes weken durende meetsessie aan boord van het 

meetschip de “Frowa”. De metingen zijn gefaciliteerd door de firma “Achterhoekse 

Antennebouw Aalten” die de meetinstrumenten hebben geleverd en bediend en de data 

hebben aangeleverd. De firma Rodhe & Schwarz heeft ondersteuning geleverd bij de 

analyse van de data.

Aan ARCADIS is gevraagd de kwaliteit van het mobiele datanetwerk te meten, de vooraf 

geregistreerde probleemlocaties te valideren, de gesignaleerde knelpunten in beeld te 

brengen en te adviseren over wat er nodig is om dit op te lossen. Dit rapport geeft de 

resultaten van deze metingen weer en een advies over de oplossingen weer.

Er is gemeten op de Nederlandse vaarwegen met CEMT klasse IV en hoger. In de 

Provincie Brabant zijn ook vaarwegen van klasse 3 gemeten, conform 

Rijkswaterstaat Vaarwegenkaart Nederland januari 2010. De metingen zijn 

uitgevoerd binnen in een boot, met apparatuur zoals schippers die normaliter 

gebruiken..

De meetresultaten van Arcadis laten zien dat de kwaliteit van de mobiele dataverbindingen 

in deze praktijksituatie gemiddeld genomen wel als goed te classificeren is, maar dat er ook 

op veel plekken minder goede verbindingen tot slechte verbindingen gemeten zijn. De door 

de schippers gemelde “weak spots” worden door de meetresultaten als zodanig bevestigd.

Agentschap Telecom heeft op de 25 belangrijkste door Arcadis en de schippers benoemde 

weak-spots de metingen herhaald, volgens het meetprotocol wat gehanteerd wordt om te 

bepalen of providers aan de vergunningseisen voldoen. Hoewel dit niet op exact dezelfde 

locaties gebeurd is, zijn de afwijkingen in locatie niet van grote invloed. Deze metingen 

tonen aan dat de providers op die lokaties ruim aan de vergunningseisen voldoen, en dat er 

met die meetopstelling voldoende performance gehaald kan worden.

De ervaringsgegevens van schippers (bevestigd door de metingen) zijn waarschijnlijk voor 

een groot deel te wijten aan de specifieke omstandigheden, zoals (maar niet beperkt tot):

- De grote hoeveelheid staal van het schip en/of lading in de onmiddelijke nabijheid 

van de antenne

- De opstelling van de antenne in de (stalen) kajuit, en het gebruik van een normale 

consumenten antenne

                                                                

[1] www.connekt.nl
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- Ramen in de kajuit die getint zijn om zonnestraling te dempen en daarmee ook 

radiostralen dempen

- Drukte van gebruik lokaal

Op basis van de metingen is een verdere analyse gemaakt over deervaren kwaliteit van de 

3G-netwerken over het totaal gevaren traject van circa 1674 km.

Er zijn drie potentiele oorzaken van matige tot slechte verbindingen :

 Dekkingproblemen; er is geen of onvoldoende 3G-signaal bij de antenne van de 

gebruiker om een datasessie op te zetten;

 Interferentieproblemen; signalen van verschillende aanbieders verstoren elkaar;

 Netwerkproblemen; er is mogelijk onvoldoende bandbreedte beschikbaar in het 

backbone-netwerk waardoor er verstopping optreedt.

Op het traject van 1674 km zijn circa 1074 van dit soort afwijkingen ondervonden.

Niet alle gemeten afwijkingen zullen echter daadwerkelijk in de praktijk hinderlijk zijn.

De locaties waar een grote intensiteit aan bewegingen en communicatie te verwachten is en 

waar de kwaliteit van de mobiele dataverbindingen in de praktijksituatie matig tot 

onvoldoende is, zijn het belangrijkst. Er is een top 20 samengesteld van dit soort locaties.

Er is niet gekeken naar rust- en ligplaatsen voor binnenvaartschepen.
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1.1 INLEIDING

Er wordt tegenwoordig steeds meer informatie uitgewisseld in het beroepsgoederenvervoer. 

Ook de binnenvaartschepen maken hier gebruik van. Een van de randvoorwaarden voor 

goede en snelle digitale uitwisseling van informatie is de beschikbaarheid van goede 

datacommunicatiefaciliteiten. Mobiel Internet (3G1 en/of binnenkort 4G) is de voor de hand 

liggende faciliteit voor binnenvaartschepen om real-time informatie uit te wisselen en te 

ontvangen, zowel voor verplichte meldingen aan de overheid als (logistieke) informatie-

uitwisseling tussen marktpartijen. De branche geeft aan dat volgens hen de dekking voor 

mobiel internet op vaarwegen echter veel te wensen over laat; de betrouwbaarheid is veel te 

laag. De telecomproviders lijken hun netwerken geoptimaliseerd te hebben voor de grootste 

dichtheid aan afnemers, op wegen en in steden. Bovendien is er door de explosieve groei 

van het gebruik van mobiel internet een grote druk op de providers ontstaan om hun 

beperkte investeringscapaciteit te richten op die (commercieel belangrijke) knelpunten, in 

plaats van op bijvoorbeeld vaarwegen. 

De door ARCADIS uitgevoerde meting heeft zich toegespitst op de dekking van de 3G 

mobiele netwerken van de drie providers met een eigen netwerk, namelijk KPN, T-Mobile 

en Vodafone.  

Om een dergelijke meting goed uit te voeren is een aantal zaken relevant:

 Wat en hoe moet er gemeten worden en welke resultaten/gegevens zijn gewenst?

 Waar moet er gemeten worden?

 Zijn er op voorhand al gebieden waar dekkingproblemen bekend zijn?

In de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht.

                                                                

1 Tot de klasse 3G wordt een reeks van aan elkaar verwante modulatie- en zend/ontvangsttechnologieën 

gerekend, die veelal bekend zijn onder namen als UMTS en HS(D)PA.  LTE wordt tot de 4G-

technologieën gerekend die in de toekomst opkomen maar nu nog niet uitgerold zijn. Als de 

omstandigheden (ruis, storing en zwak signaal) erg tegenvallen schakelen de 3G-technologieën terug 

naar 2G (GPRS). 

1Algemeen

HOOFDSTUK
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1.2 MEETOPSTELLING

De effectieve performance die een mobiele dataverbinding via 3G levert wordt door een 

aantal parameters bepaald. De verhouding tussen signaalsterkte en de signaalruis zegt

alleen iets over de radiosignalen ter plekke van de ontvanger. De effectieve 

gebruiksmogelijkheden worden vooral bepaald door de latency (roundtriptijd van een 

pakket data) en de beschikbare (met anderen gedeelde) bandbreedte. 

Een hoge latency zorgt voor een daling van de effectieve doorgiftesnelheid bij het gebruik 

van TCP/IP, met als gevolg een zeer trage verbinding.

De gedeelde bandbreedte en de congestie op het netwerk is afhankelijk van het aantal, op 

dat moment, gelijktijdig van dezelfde 3G-mast gebruikmakende mobiele gebruikers, evenals 

de beschikbare backhaul van de 3G-mast. Congestie laat de latency sterk oplopen waardoor 

de effectieve bandbreedte in elkaar stort (het is te vergelijken met een file op de snelweg).

De meetopstelling en de meetmethode zijn erop toegesneden om alle mogelijke oorzaken 

van verminderde toegang te kunnen identificeren.

Bij deze meting is er gebruik gemaakt van een Rodhe & Schwarz TSMW network analyser in 

combinatie met ROMES 4.65 drive test software geïnstalleerd op een Toshiba Satellite pro 

A200 laptop. De ontvangers zijn:  2x Samsung U700 UMTS en 1x Dongel Huawei E 398. 

De analyzer en de GPS module zijn gemonteerd op het dek van het schip (zie foto 1) en 3G-

meetantennes binnen. Hierdoor krijgt men een reëel beeld over de dekking in de stuurhut 

met de invloeden van afscherming veroorzaakt door de stalen behuizing van het schip en de

eventueel getinte ramen van de kajuit/stuurhut.

foto 1

1.3 MEETPROTOCOL

Het meetprotocol is als volgt opgebouwd:

Er wordt om beurten naar de drie operators een datasessie opgezet naar een server die is 

gekoppeld met het internet, om zo via File Transport Protocol (FTP) datatransport te laten 

plaatsvinden. Deze wordt vooraf afgesloten door een pingtest.  Als er een connectie gemaakt 
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is, wordt een 2 Mb databestand verstuurd en een 2 Mb databestand ontvangen. Dit is een 

continu proces. Doordat het schip met maximaal 10 knopen (ongeveer 18 km/h) vaart is het 

mogelijk om zo een aaneengesloten overzicht te krijgen van de dekking/beschikbaarheid en

performance. Incidenteel kan het voorkomen dat er toch tussen twee antennemasten 

geschakeld moet worden (hand-over), waardoor de sessie wordt afgebroken. Dit is op data-

analyseniveau te regenereren.

1.4 NORMERING

Om een oordeel te vellen over de kwaliteit van de verbinding zijn in overleg met de 

opdrachtgever drie niveaus gedefinieerd:

 Goed (voldoende goede verbinding voor interactieve toepassingen en grotere 

downloads)

− Latency < 200 msec

− Throughput down >0,5 Mbps

− Throughput up >0,2 Mbps

 Matig (nauwelijks voldoende voor interactieve toepassingen)

− Latency < 200 msec

− Throughput down >0,3 Mbps

− Throughput up >0,1 Mbps

 Onvoldoende (slechts minimale mogelijkheden )

− Latency < 500 msec

− Throughput down >0,05 Mbps

− Throughput up >0,05 Mbps

Als op een deeltraject meer dan 40% van de meetpunten als onvoldoende of slechter 

geclassificeerd is, wordt dat traject als “weak spot” geclassificeerd.

1.5 VAARPLAN

De te varen route is bepaald op basis van hoofdvaarroutes die door Nederland lopen.

Hierbij is rekening gehouden met de meest bevaren trajecten voor CEMT2 klasse IV en 

hoger. Daarnaast in de provincie Brabant ook van klasse 3. Op basis hiervan zijn 11 routes 

vastgesteld met een totale lengte van circa 1674 km. 

                                                                

2 Conférence Européenne des Ministres de Transport
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Rt. 1/2

Vaarroute 1 en 2 betreffen de vaarroute vanaf de Volkeraksluizen in de richting van 

Antwerpen, naar Vlissingen, via de sluizen van Hansweert naar de Krammersluizen (zie Rt 

1/2).

Rt. 3

Vaarroute 3 betreft de vaarroute vanaf de Volkeraksluizen via de Bergse Maas naar Den 

Bosch, via de Zuid-Willemsvaart naar Maasbracht. Vervolgens over de Maas 

stroomopwaarts naar Maastricht. Vanaf Maastricht over de Maas naar Cuijk en tot slot via 

het Maas-Waalkanaal over de Waal richting Dordrecht.
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Rt. 4

Vaarroute 4 betreft de vaarroute vanaf Dordrecht via de Oude – Maas richting het 

Rotterdamse havengebied. Vervolgens via de Nieuwe Waterweg , de Nieuwe Maas en de 

Lek richting Wijk bij Duurstede.

Rt. 5

Vaarroute 5 is het Amsterdam-Rijnkanaal, van Nieuwegein tot Amsterdam Willemsluis.
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Rt. 6

Vaarroute 6 is het Noordzeekanaal, van Willemsluis tot Zuidersluis bij IJmuiden. 

Rt. 7

Vaarroute 7 gaat van Wijk bij Duurstede via de Neder-Rijn en het Pannerdensch Kanaal 

over de Boven-Rijn naar Lobith.
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Rt. 8

Vaarroute 8 betreft de vaarroute vanaf Arnhem via de Geldersche IJssel naar Kampen en 

dan via de randmeren naar Amsterdam.

Rt. 9

Vaarroute 9 is een optionele route van het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf de Lek naar Tiel.
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Rt. 10

Vaarroute 10 betreft de vaarroute vanaf Amsterdam over het IJsselmeer naar Lemmer. 

Vervolgens via het Prinses Magrietkanaal, Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal naar 

Delfzijl. 

Rt. 11

Vaarroute 11 betreft de vaarroute vanaf Delfzijl via Eemskanaal, Van Starkenborghkanaal en 

het Prinses Magrietkanaal naar Leeuwarden. En via het van Harinxmakanaal richting de 

Waddenzee. Via de Waddenzee naar Den Helder en dan via het Noordhollandsch-Kanaal 

naar Amsterdam.   
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1.6 WEAK SPOTS

In overleg met Bureau Telematica Binnenvaart3 is via een E-nieuwsflits de vraag aan 

binnenvaartschippers gesteld welke “weakspots” zij uit de praktijk kennen. Hieruit is een 

lijst gegenereerd  met gebieden die extra aandacht kregen tijdens de metingen. De lijst met 

”weakspots” is volgens de schippers de volgende:

Locatie/vaarweg Provider/netwerk Bijzonderheden

Europoort rond de 7e 

Petroleumhaven (W)

Provider Dekatel/KPN

Maasvlakte (N) 4Com/Vodafone

Hartelkanaal (W) Provider Dekatel/KPN 

Rotterdam grens tussen 

Waalhaven en Eemhaven

(W)

Amsterdam Azia Haven (N) 4Com/Vodafone

Amsterdam, 

Schellingwoude buiten de 

sluis op de steigers (W)

Provider Dekatel/KPN 

Krammersluizen, richting 

Bruinisse (W)

o.a. T-Mobile

Provider Dekatel/KPN 

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Vlissingen Sloehaven (N) Provider Dekatel/KPN 

Lobith grens Duitsland (W) Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

In de buurt van Lobith is het 

Duitse signaal veel sterker 

dat het Nederlandse.

Bij binnenkomst vanuit 

Duitsland kun je pas in de 

buurt van Hulhuizen 

overschakelen

Waal tussen IJzendoorn/Tiel 

en Nijmegen (W)

o.a. 4Com/Vodafone Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Waal bij haven IJzendoorn

(N)

4Com/Vodafone

IJzendoorn 

overnachtingshaven (N)

Dekatel/Vodafone

Waal km 907 (W) 4Com/Vodafone

Waal omgeving van 

Schoonhoven (W)

Waal t.h.v. brug bij Ewijk Meerdere meldingen slechte 

                                                                

3 www.binnenvaart.org
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(W) verbindingen.

Waal KM 890 (Beuningen)

(W)

Provider Dekatel/KPN

Waal KM 850 t/m 820 (W) 4Com/Vodafone

KPN

Slechte verbindingen.

Papendrecht, Kooihaven (N) Provider Dekatel/KPN

Bergsche Maas omgeving 

Waalwijk (W)

Maas, Lith tot aan Moerdijk

(W)

4Com/Vodafone

Hollands Diep vanaf Dortse 

Kil tot Volkerak (W)

Provider Dekatel/KPN en 

4Com/Vodafone

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Volkerak sluizencomplex

(W)

o.a. Proximus Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Volkerak sluis zuidzijde (W) Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Schelde-Rijn kanaal (W) 4Com/Vodafone

KPN

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen, weakspot 

omgeving Tholen.

Schelde-Rijn kanaal grens 

tot Nieuw Vossemeer (W)

Provider Dekatel/KPN Slechte dekking.

Kreekraksluizen (W) Vodafone Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Tussen Kreekraksluizen en 

Antwerpen (W)

Vodafone Vaak geen verbinding.

Bergen Op Zoom, nabij de 

Burgermeester-Peterssluis 

buitenhaven (N)

Vodafone, KPN, T-

Mobile

Slechte of ontbrekende 

dekking, lange uploadtijden.

Sluizen Hansweert tot 

verkeerspost Wemeldinge

(W)

Zeer slechte 

internetverbinding.

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Westerschelde tussen 

buitenhaven (Vlissingen 

rede) en Sloehaven (Honte)

(W)

T-mobile en Mobistar

Westerschelde t.h.v. 

Walsoorden (W)

T-mobile en Mobistar

Twentekanaal tussen 

Delden en Hengelo (N)

Provider Dekatel/KPN

Vodafone

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

Twentekanaal KM 2 t/m KM 

12 (N)

4Com /Vodafone

KPN

Minimale 

internetverbinding.

Twentekanaal KM 19 t/m 23

(N)

4Com/Vodafone

KPN

Geen bereik.

Sluis Eefde (N) KPN
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IJssel, Kampen, loswal (W) Provider Dekatel/KPN 

Andel, loswal firma De 

Heus (N)

Provider Dekatel/KPN 

Amsterdam- Rijnkanaal, 

omgeving Wijk bij 

Duurstede (W)

Vodafone

Amsterdam- Rijnkanaal, 

tussen Ravenswaay en 

Tiel.(W)

Provider Dekatel/KPN

Rijn, haven Wijk bij 

Duurstede (N)

Vodafone Geen bereik.

Rijn haven Wageningen (N) Provider Dekatel/KPN Geen bereik.

Tussen Krimpen a.d. Lek en 

Vreeswijk (W)

4Com/Vodafone

Beatrixsluis (W) 4Com/Vodafone Onstabiele verbinding.

Delfzijl, grens met Duitsland

(N)

Vodafone Duitse verbinding werkt 

soms beter.

Nieuw Merwede, t.h.v. Kop 

van ’t Land (Werkendam) 

tot Moerdijkbrug (W)

4Com/Vodafone

KPN

Meerdere meldingen slechte 

verbindingen.

IJsselmeer (W deel)

Hollandse IJssel t.h.v. 

Montfoort (N)

Vodafone

Zuid Willemsvaart, sluis 

Schijndel (W)

Vodafone Mobiel internet en telefonie 

via Vodafone haast niet 

mogelijk.

Bergsediepsluis aan de 

Oosterschelde-zijde 

(Zeeland, tussen Zoommeer 

en Oosterschelde) (N)

Provider Dekatel/KPN

(eerdere ervaringen met 

Vodafone verbinding zijn 

ter plaatse beter dan met 

huidige KPN 

verbinding!)

Wegvallende verbindingen. 

Ook aan de

calamiteitensteiger tussen de 

ligplaatsen en de sluis is de 

dekking slecht, evenals op 

de wachtsteigers voor de 

sluis.

Melden via BICS gaat vaak 

haperend a.g.v. de 

wegvallende 

internetverbinding.

Lemmer, Friesland (W)

Enkele van deze locaties liggen niet op de hoofdvaarroutes welke als meetlocatie 

gedefinieerd zijn . Deze zijn dus niet door metingen gevalideerd. In de tabel is aangegeven 

welke weakspots gemeten zijn. Locaties voorzien van een W zijn wel gemeten en locaties

met een N niet.
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1.6.1 NOTE

Provider  4Com heeft speciale abonnementen voor schippers. Hierbij wordt in Nederland 

gebruik gemaakt van het Vodafone-netwerk.

Provider Dekatel is een zakelijke aanbieder van mobiele diensten gebruikmakend van het 

KPN mobiele netwerk.

Proximus en Mobistar zijn Belgische aanbieders van mobiele communicatie.
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2.1 ALGEMEEN

De metingen hebben in totaal 26 GB aan data opgeleverd. Deze dataset is bijzonder 

uitgebreid: slechts een deel van de gegevens is nu gebruikt om de onderstaande analyse mee 

uit te voeren. De rest van de data is van belang voor providers die hun netwerk willen 

optimaliseren of voor verder onderzoek.

In dit hoofdstuk zijn voorbeelden opgenomen van de analyses die uitgevoerd zijn. Omwille 

van de leesbaarheid zijn niet alle analyses opgenomen in dit rapport.

Er zijn drie clusters aan specifieke oorzaken van matige tot slechte dataverbindingen

geïdentificeerd:

 Dekkingsprobleem: er is geen of onvoldoende 3G-signaal om een datasessie op te zetten;

 Interferentieprobleem:  signalen van verschillende aanbieders verstoren elkaar;

 Netwerkprobleem: er is onvoldoende bandbreedte beschikbaar in het backbone netwerk.

Deze clusters zijn geografisch weer te geven, zoals in onderstaand beeld.

2Resultaten

HOOFDSTUK
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2.1.1 DEKKINGSPROBLEEM

Tijdens de meting is er continu gekeken wat de  3G-dekking is bij de drie providers, oftewel 

hoe sterk het signaal is wat ontvangen wordt.

Dekkingsproblemen worden veroorzaakt door het niet in de nabijheid zijn van een 3G-

antennemast, of antennes die niet in de richting van de waterwegen staan, of antennes die 

niet goed uitgericht staan.

2.1.2 INTERFERENTIEPROBLEMEN

Het is ook vaak voorgekomen dat  er geen verbinding is te maken. Dit kan worden 

veroorzaakt doordat providers systemen niet op elkaar hebben afgestemd of er een ander 

zend-/ontvangstsysteem is (buiten 3G om) die verstoring geeft op het 3G-netwerk.

2.1.3 NETWERKPROBLEMEN

Als er contact is gelegd met de 3G-antennemast is het belangrijk dat er ook voldoende 

capaciteit in het veelal vaste netwerk beschikbaar is om de data te kunnen transporteren 

naar bijvoorbeeld internet. Dit transportmedium wordt door alle op dezelfde 3G-mast 

aangemelde gebruikers gedeeld. Indien er dus veel gebruikers aangemeld zijn, zal de 

beschikbare bandbreedte afnemen. Het upgraden van de vaste netwerk (backhaul) is daar 

een oplossing voor.   

2.2 TRAJECTMETING

Op basis van de gemeten waarden kan van een specifiek traject (hierboven  Amsterdam Rijn 

kanaal vanaf km 3 (3000) in de richting van Utrecht) grafisch worden weergegeven hoe 

dekking, up-/downloadsnelheid en de latency zich verhouden. Op de x-as is de locatie

weergegeven. Op de y-as is de upload snelheid, download snelheid, dekking  en latency 

weergegeven. Ondanks dat de dekking vrijwel gelijk blijft over het gehele traject  kon er 

maar heel af en toe een effectieve  verbinding gemaakt worden met deze provider. Voor een 

varend schip betekent dit een onvoldoende verbinding.
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Op basis van de meting is het overigens lastig te bepalen of een lage throughput (download 

en upload) van een antenne site tijdens de meting veroorzaakt worden doordat op moment 

van meten er veel gebruikers op deze locatie aangemeld en actief waren.

2.3 WEAK SPOTS

Op een significant aantal plaatsten blijkt er een matige of onvoldoende data verbinding via 

3G te realiseren te zijn. De locaties en kwaliteit op die locaties blijken tussen providers 

enigszins te variëren maar het totaal beeld wordt daardoor niet veranderd.4

Op het traject van 1674 km zijn circa 1074 van dit soort probleem lokaties ondervonden,

Het oplossen van dergelijke problemen komt neer op het opnieuw richten van antennes, het 

bijplaatsen van apparatuur, het upgraden van de backbone tot en met het plaatsen van een 

totaal nieuwe antenneopstelling (site).

2.3.1 VALIDATIE WEAK SPOTS

De locaties die door de schipper als weak spots worden aangemerkt zijn gekwalificeerd 

conform de in paragraaf 1.3 gestelde norm. Dit resulteert in onderstaande tabel.

Locatie/vaarweg Ranking

Europoort rond de 7e Petroleumhaven (W) Slecht

Hartelkanaal (W) Matig

Rotterdam grens tussen Waalhaven en Eemhaven

(W)

Matig

Amsterdam, Schellingwoude buiten de sluis op 

de steigers (W)

Slecht

Krammersluizen, richting Bruinisse (W) Matig

Lobith grens Duitsland (W) Slecht

Waal tussen IJzendoorn/Tiel en Nijmegen (W) Matig

Waal km 907 (W) Slecht

Waal omgeving van Schoonhoven (W) Matig

Waal t.h.v. brug bij Ewijk (W) Matig

Waal KM 890 (Beuningen) (W) Slecht

Waal KM 850 t/m 820 (W) Matig

Bergsche Maas omgeving Waalwijk (W) Slecht

Maas, Lith tot aan Moerdijk (W) Matig

Hollands Diep vanaf Dortse Kil tot Volkerak (W) Slecht

Volkerak sluizencomplex (W) Matig

Volkerak sluis zuidzijde (W) Matig

Schelde-Rijn kanaal (W) Slecht

Schelde-Rijn kanaal grens tot Nieuw Vossemeer Matig

                                                                

4 Waarschijnlijk hebben de verschillende providers ongeveer dezelfde verdeling van antennelocaties.
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(W)

Kreekraksluizen (W) Matig

Tussen Kreekraksluizen en Antwerpen (W) Slecht

Sluizen Hansweert tot verkeerspost Wemeldinge

(W)

Matig

Westerschelde tussen buitenhaven (Vlissingen 

rede) en Sloehaven (Honte) (W) 

Matig

Westerschelde t.h.v. Walsoorden (W) Slecht

IJssel, Kampen, loswal (W) Matig

Amsterdam- Rijnkanaal, omgeving Wijk bij 

Duurstede (W)

Slecht

Amsterdam- Rijnkanaal, tussen Ravenswaay en 

Tiel.(W)

Matig

Tussen Krimpen a.d. Lek en Vreeswijk (W) Slecht

Beatrixsluis (W) Matig

Nieuw Merwede, t.h.v. Kop van ’t Land 

(Werkendam) tot Moerdijkbrug (W)

Matig

IJsselmeer (W deel) Slecht

Zuid Willemsvaart, sluis Schijndel (W) Matig

Lemmer, Friesland (W) Matig

2.4 TOP 20 

Het oplossen van alle gemeten probleem lokaties is een kostbare zaak, en niet alle zijn even 

belangrijk. Daarom is gekeken naar locaties met onvoldoende of matige kwaliteit 

verbindingen waar er ook een grote intensiteit aan vaarbewegingen is. Op basis daarvan is 

een top 20 lijst samengesteld. Deze is hieronder weergegeven.

Locatie/vaarweg Ranking

Europoort rond de 7e Petroleumhaven (W) Onvoldoende

Hartelkanaal (W) Matig

Rotterdam grens tussen Waalhaven en Eemhaven

(W)

Matig

Krammersluizen, richting Bruinisse (W) Matig

Lobith grens Duitsland (W) Onvoldoende

Waal KM 907t/m 820 (W) Matig

Bergsche Maas omgeving Waalwijk (W) Onvoldoende

Maas, Lith tot aan Moerdijk (W) Matig

Hollands Diep vanaf Dortse Kil tot Volkerak (W) Onvoldoende

Volkerak sluizencomplex (W) Matig

Schelde-Rijn kanaal (W) Matig

Kreekraksluizen (W) Matig

Sluizen Hansweert tot verkeerspost Wemeldinge

(W)

Matig
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Westerschelde tussen buitenhaven (Vlissingen 

rede) en Sloehaven (Honte) (W) 

Matig

Westerschelde t.h.v. Walsoorden (W) Onvoldoende

Amsterdam- Rijnkanaal div. loacties (W) Onvoldoende

Tussen Krimpen a.d. Lek en Vreeswijk (W) Onvoldoende

Beatrixsluis (W) Matig

Nieuw Merwede, t.h.v. Kop van ’t Land 

(Werkendam) tot Moerdijkbrug (W)

Matig

2.5 VALIDATIE DOOR AGENTSCHAP TELECOM

De meetresultaten zijn besproken met Agentschap Telekom. 

Het Agentschap Telecom heeft op 25 benoemde weak-spots de metingen herhaald, volgens 

het meetprotocol wat gehanteerd wordt om te bepalen of providers aan de 

vergunningseisen voldoen. Hoewel dit niet op exact dezelfde locaties gebeurd is, zijn de 

afwijkingen in locatie niet van grote invloed. Deze metingen tonen aan dat de providers op 

die locaties ruim aan de vergunningseisen voldoen, en dat er voldoende performance met 

die meetopstelling gehaald kan worden.

De veel slechtere ervaringsgegevens van schippers (bevestigd door de metingen van 

Arcadis) zijn waarschijnlijk voor een groot deel te wijten aan de specifieke omstandigheden, 

zoals (maar niet beperkt tot):

- De grote hoeveelheid staal van het schip en/of lading in de onmiddellijke nabijheid 

van de antenne

- De opstelling van de antenne in de (stalen) kajuit, en het gebruik van een normale 

consumenten antenne

- Ramen in de kajuit die getint zijn om zonnestraling te dempen en daarmee ook 

radiostralen dempen

- Drukte van gebruik lokaal van het mobiele net

2.6 OPVALLEND

Tijdens de vaartocht is nog een aantal zaken opgevallen:

1. Bij het passeren van onder meer de Moerdijkbrug (de brug voor het autoverkeer van de 

A16 over het Hollandsdiep) was er geen verbinding met de meetopstelling te maken op 

3G-niveau. Als een auto over de brug rijdt, is er wel 3G dekking.

2. In vrijwel alle sluiscomplexen is door het meetschip een slechte verbinding gemeten. . 

Dat is te mede verklaren doordat het zich bij laagwaterniveau tussen hoge betonnen 

wanden bevindt: vergelijkbaar met een binnenvaartschip dat zwaar geladen is.

3. Bij trajecten op open water (bijvoorbeeld het IJsselmeer en de Liesbosch) is er slechte 

dekking.
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De resultaten tonen aan dat de effectieve bruikbaarheid van (in dit geval) 3G-verbindingen 

in deze praktijksituatie van binnenvaartschippers van meerdere  factoren afhankelijk is.

Gemiddeld genomen is er zelfs in deze situatie redelijk tot goede dekking van 3G-

netwerken op vaarwegen. Echter de weak spots die door de schippers aangewezen zijn

blijken bevestigd te worden door de metingen.  Er zijn veel meer punten gemeten waar de 

verbinding matig tot onvoldoende is, maar het is de vraag of die allemaal in de praktijk 

relevant zijn in het gebruik. Daarom zijn de belangrijkste punten waar er veel scheepvaart 

verkeer is , er mede daarom veel behoefte zal zijn aan goede  verbindingen en waar de 

verbindingen duidelijk verbetering behoeven, geïdentificeerd. 

De oplossingen kunnen liggen in een combinatie van:

 Lokale versterking van het mobiele netwerk

 Wifi op rust- en lig-plaatsen

 Speciale ontvangstinstallaties aan boord van schepen

Hoewel de technologie van mobiel Internet zich nog steeds ontwikkeld is de uitrolsnelheid 

beperkt:  in de praktijk is de voorspelbare horizon van de technologie minstens 3-5 jaar.

Daar kan bij het bepalen van de oplossingen rekening mee gehouden worden

Om de kosten te ramen die gemaakt moeten worden om de effectieve performance te 

optimaliseren kunnen de volgende richtgetallen gebruikt worden:

Lokale versterking van het mobile netwerk:  

 Deze aanpassing is opgedeeld in kleinschalige aanpassingen  waarbij valt te denken aan 

het opnieuw afstellen van antennes, bijplaatsen van antennes  en bijplaatsen van 

transmissieapparatuur. Gemiddeld zijn de kosten tussen de € 10.000,- en € 50.000,- per 

locatie.

 Grootschalige aanpassingen. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een nieuwe 

antenneopstelling (site) en het realiseren van een backbone. De kosten zijn tussen de 

€50.000,- en € 200.000,- per locatie.

Wifi op rust- en lig-plaatsen

 Op plaatsen waar meerdere schepen vaak voor anker liggen, de rust- en ligplaatsen, 

maar ook bij sluiscomplexen, kan het plaatsen van een wifi hotspot een goede oplossing 

bieden. Geschatte kosten per locatie zijn zeer afhankelijk van de beschikbaarheid van een 

vaste Internetverbinding, en liggen tussen de € 500,-  en € 10.000,-

3Conclusie

HOOFDSTUK
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Aanpassingen aan boord van schepen

 Het plaatsen van goede antenne’s met waterdichte doorvoeren kan op basis van de 

ervaringen bij schepen van de rijksoverheid tussen de €500,-  en €5000,- per schip 

kosten

Indien slechts gekeken wordt naar versterking van het mobiele netwerk zal voor de 

genoemde top 20 aan weak spots de investering voor minstens 1 provider dan waarschijnlijk 

tussen de 1 en 3 miljoen Euro te liggen. Een preciezere opgave van kosten vraagt om een 

specifieke en gedetailleerde analyse per provider van zijn netwerk ter plekke, en een 

uitwerking in samenwerking met de betreffende provider(s) van de grote hoeveelheid 

meetdata.. De kosten van het plaatsen van wifi op rustplekken is afhankelijk van het aantal , 

net als het plaatsen van antenne’s op schepen.

Tijdens deze meetserie is circa 26 GByte aan meetdata vergaard, zoals :

 Alle mobiele aanbieders die binnen het bereik van de analyzer zijn waargenomen;

 Alle 3G-informatie die tijdens de meting is waargenomen (HSPA en UMTS);

 Meer specifieke informatie over verschillende opstelpunten.

De trajectmeting zoals die uitgevoerd is wijkt af van wat gebruikelijk is bij 3G 

netwerkmetingen5 en geeft daarom andere en nieuwe informatie.

  

                                                                

5 In plaats van aan de randen van de 3G dekkingsgebied van een specifieke antenne te meten is hier een 

traject gemeten wat door allerlei antenne-dekkingsgebieden heengaat.
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