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CUWI = Common Usage Wireless Infrastructure 

CUWI is bedoeld als een gemeenschappelijk netwerk, dat dekking verzorgt voor MNO’s (KPN, Vodafone, 

Tele2, T-Mobile etc) voor publieke telefonie en data toepassingen, als ook het verschaffen van dekking 

voor Private toepassingen als C2000, Schiphol portofonie en eventueel WIFI.  

Dekkingsgebieden zijn enerzijds de publieke (passagiers)gebieden maar er is ook behoefte in de 

operationele gebieden zoals bagagekelders en platformen.  

Op dit moment hebben alle dienstaanbieders eigen separate netwerken neergelegd.  

Bovendien is de dekking in operationele gebieden niet altijd optimaal.  

 

Cuwi heeft als ambitie om al deze separate netwerken te vervangen door een gemeenschappelijke 

infrastructuur.  

CUWI : Gemeenschappelijk operator netwerk voor MNO’s en 

private toepassingen op Schiphol 
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Verschillende integratieniveau’s 

Networks: 
 
------------------- 
KPN 2/3/4 G 
------------------- 
VF 2/3/4 G 
------------------- 
TM 2/3/4 G 
------------------- 
Tele2 
------------------- 
DTRS 
------------------- 
C2000 
------------------- 
Wlan  
------------------- 



Safety 

• Beperking van fysieke toegang tot clean area’s 

− Minder infrastructuur vanwege geshared netwerk 

− Minder partijen die toegang hebben 

− Minder mensen leidt tot minder risico 

• Minder apparatuur, bekabeling en daardoor  

− Minder complicaties bij verbouwingen en nieuwbouw die op Schiphol continu plaats vinden 

− een lager energieverbruik 

• Lager stralingsniveau door beter antenneontwerp.  

 

Strategic Business service availability 

• Perfecte 2/3/4G mobiele coverage voor alle providers leidt tot beter kwaliteitsimago voor Schiphol 

 

Strategic Business Innovation capability for Digital Airport Program. 

• Uitmuntende  2/3/4G (5G) beschikbaarheid in een 7x24 uur proces 

• Voor zowel publieke als private netwerken,  

• Noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve dienstverlening in het kader van “Best Digital 

Airport” 

 

Waarom wil Schiphol CUWI 
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“Veel inspanning, nog weinig succes” 

 
2005 

• Planning en ontwikkeling van een actief GON, op initiatief van Schiphol Group 

• Offertes van leveranciers ontvangen 

• Dienstenconcept inclusief tarieven en service levels uitgewerkt en aan operators aangeboden. 

• Operators hebben aan Schiphol aangeboden het concept zelf uit te rollen. Schiphol is hiermee akkoord 

gegaan, maar operators hebben uiteindelijk hieraan geen invulling gegeven. 

 

2011  

• Uitrol actief GON in General Aviation Terminal. 

• Operators hebben geweigerd aan te sluiten 

 

2012-2015 

• Zeer intensief ontwikkel traject in samenwerking met MNO’s geleid tot een functionele specificatie en 

een technisch ontwerp in hoofdlijnen. In dit proces is in zeer grote mate rekening gehouden met de 

wensen van de MNO’s 

• Doestelling was dat Schiphol investeerde en operators een exploitatie bedrag zouden betalen.  

• Operators hebben gevraagd zelf te mogen investeren waarop Schiphol heeft ingestemd. 

• Operators hebben uiteindelijk voorstel gedaan die niet tegemoet komt aan de doelstellingen van 

Schiphol en derhalve niet acceptabel is.  

Historie 
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“Opnieuw beginnen” 

• Schiphol heeft het CUWI project opnieuw gestart  

 

• Cuwi moet invulling geven aan de gerechtvaardigde eisen van Schiphol als huisbaas en operationeel 

eindverantwoordelijke voor de luchthaven 

 

• Cuwi onmisbaar voor de realisatie van de “Best Digital Airport”.  

 

• Het netwerk moet voldoen aan de oorspronkelijke uitgangspunten: 

• Common use 

• Toegang tot Mno’s 

• Toegang voor private xG netwerken 

• Bij voorkeur integratie van Tetra (C2000 en Private netwerk Schiphol) 

• Dekking: 

− Publieksgebieden 

− Operationele gebieden 

• Financiering nog nader te bepalen. 
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Bedankt voor uw aandacht 
Common Use Wireless Infrastructure 
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