
‘Hoe kan 5G bijdragen aan verduurzaming van steden?’

Welkom, we beginnen om 09.30 uur



22-01-19

Programma

09.30 uur Opening en welkom door Petra Claessen, Danny Frietman, 
Leonie van den Beuken en Brian Benjamin

09.45 uur Doorkijk Floriade Expo 2022, Serge Hollander

09.50 uur Keynote Angeline van Dijk, Agentschap Telecom

10.15 uur Lenneke de Voogd over Do IoT Fieldlab en 
Sascha Hoogendoorn over Mobility Innovation Centre Delft

10.45 uur Gesprek aan tafel, vragen van deelnemers en afsluiting

11.15 uur Einde



Angeline van Dijk

Agentschap Telecom



BTG

Agentschap Telecom

Angeline van Dijk
Directeur-hoofdinspecteur
18 November 2020



https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten


De digitale transitie









Mobiele communicatie



Toepassingen





Toezicht door Agentschap Telecom

• De veldsterkte van antennes moet altijd onder de blootstellingslimieten blijven. Inclusief 5G.

• Metingen 5G-locaties door Agentschap Telecom: Ruim onder de limiet

• Alle metingen staan op www.antennebureau.nl

• Zendmasten staan op www.antenneregister.nl

• Videometingen EMV door Agentschap Telecom

http://www.antennebureau.nl/
http://www.antenneregister.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/dossier-5g/documenten/videos/2020/01/20/metingen-5g


Rijksbeleid antennes en gezondheid

• Plaatsen/gebruik antennes en apparatuur verantwoord

• Rijk baseert beleid op Gezondheidsraad en Wereldgezondheidsorganisaties: 
blootstellingslimieten

• Kort geding 5G: Rijksbeleid biedt voldoende voorzorg



Rol gemeente

• Omgevingsvergunning via gemeente: 

- Monumenten en beschermd stadsgezicht

- Antennes hoger dan 5 meter

• Vergunningsvrij: alle antennes t/m 5 meter (bijv. op daken)

• Antenneconvenant> afspraken over vergunningsvrij o.a.:

- plaatsingsplangesprek met mobiele operators

• EU: small cells op publieke infra



Welke wetgeving komt eraan?

▪ Blootstellingslimieten wettelijk vastgelegd
ICNIRP-limieten in de Telecommunicatiewet

▪ Omgevingswet
In het Omgevingsplan legt een gemeente zelf uitgangspunten vast waarop vergun
ningaanvragen worden getoetst. 

▪ European Electronic Communications Code (EECC)
▪ Art. 44 

beschrijft de mogelijkheid dat (lokale) overheden gedeeld gebruik van opstelpunt
en, antennes, etc. kunnen opleggen.

▪ Art. 57 
bepaalt dat overheden de implementatie van draadloze toegangspunten met klei
n bereik (small cells) in de openbare ruimte niet onnodig mogen beperken.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2018/11-14/0453/P8_TA-PROV(2018)0453_NL.pdf


EZK en BZK gaan, samen met de VNG, na de zomer in gesprek met gemeenten over de kansen en gevolgen van 5
G.

▪5G, antennes en welstand 
▪Impactanalyse antenne- en vergunningenbeleid bij uitrol 5G

▪Denk na over wat voor gemeente je wilt zijn op het gebied van digitale conne
ctiviteit en 5G

▪Zoek samenwerking met overheid en marktpartijen voor een zo soepel mogel
ijke introductie.

▪Zorg voor meer kennisontwikkeling en -uitwisseling

▪Elektromagnetische straling is bijna overal een issue

Lokaal beleid voor 5G: twee nieuwe rapporten

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/11/antennes-5g-en-welstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/07/impactanalyse-antenne-en-vergunningen-beleid-irt-uitrol-5g


Meer informatie?

• www.antennebureau.nl, met onder andere een voorbeeldnota voor het opstellen van antennebeleid 

• www.agenschaptelecom.nl, met onder andere een aparte 5G-sectie op de website en de ‘Handreiking 
mobiele bereikbaarheid gemeenten’

• www.kennisplatform.nl, waar RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en 
ZonMw samen kennis over elektromagnetische velden samenbrengen. De Gezondheidsraad heeft een 
adviserende functie voor dit platform. 

• www.overalsnelinternet.nl, een website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, specifiek 
voor gemeenten. De site helpt gemeenten bij het vormgeven van hun beleid.

http://www.antennebureau.nl/
http://www.agenschaptelecom.nl/
http://www.kennisplatform.nl/
http://www.overalsnelinternet.nl/


Meer informatie?

www.agentschaptelecom.nl
www.antennebureau.nl



Lenneke de Voogd

Do IoT Fieldlab



November 2020

“Do IoT” middels een Fieldlab

Lenneke de Voogd (programma manager)

h.devoogd-claessen@tudelft.nl

mailto:h.devoogd-claessen@tudelft.nl


Baanbrekend Do IoT onderzoek @ 
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Connect IoT Energize IoT Program IoT Secure IoT Design IoT Govern IoT

www.tudelft.nl/iot

Fernando Kuipers, Wetenschappelijk Directeur Do IoT Fieldlab
F.A.Kuipers@tudelft.nl

http://www.tudelft.nl/iot


5G – kansen voor IoT toepassingen
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- Hoge snelheid, hoge betrouwbaarheid, lage latency

- Gebruik netwerk door verschillende sectoren



“Groundbreaking Internet of Things
for a better society”
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Do IoT Fieldlab

Versnelling van innovatie op het gebied van
5G en Internet of Things

Hèt loket voor onderzoek en innovatie op gebied van mobiele 
communicatie technologie (5G en beyond) en IoT.

Onderdeel van een uitgebreid netwerk van kennis, ervaring en 
contacten, voor samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijven, start-ups en de overheid.

Sate-of-the art (o.a. 5G-) ICT infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie in IoT. Een ‘regelluwe’ praktijk omgeving waar 
bedrijven IoT producten en diensten kunnen testen.
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Bedrijven

Overheid
Kennis

instellingen

Fieldlab

mensen



EFRO project Do IoT Fieldlab

WP1: Opzetten en beheren 5G ICT-infrastructuur

WP2: Uitvoeren 6 pilotprojecten (use cases)

WP3: MKB Stimulering 

WP4: Netwerk, promotie en publiciteit

WP5: Projectmanagement

Projectgrootte € 3 miljoen, looptijd 2020 - 2022

€ 1,5 subsidie uit EFRO Kansen voor West programma
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Do IoT Fieldlab: unieke kenmerken
Ultramoderne experimentele communicatie-infrastructuur:

• Volwaardig 5G netwerk, dat geheel onafhankelijk van operators werkt, compliant met 
3GPP

• Een ‘innovatie omgeving’ om toepassingen te testen en te ontwikkelen voor verschillende 
use cases.

• Een ‘onderzoek omgeving’ om (fundamenteel) onderzoek te doen voor 5G en volgende 
generatie mobiele netwerken en innovatieve use cases

• Een netwerk waar we de pre-productie features kunnen implementeren

Daarmee is Do IoT Fieldlab uniek: nieuwe gestandaardiseerde features kunnen we als een van de eerste 
activeren en beschikbaar stellen voor pilots en innovaties.

27

Standaardisatie 
3GPP

Product gereed 
maken vendors

Operationaliseren 
bij telco’s

1,5-2jaar Maanden/ jaarNu R16

Eerder innoveren biedt kansen



5G ICT-infrastructuur + test sites

• Een volledig (stand-alone) 5G netwerk met 5G radio en core netwerk. 

• Plaatsing op 2 vaste locaties en 1 mobile unit

• Edge computing mogelijkheden op locaties en mobiele unit

• Centrale locatie voor het core netwerk.

• Dataplatform voor verzamelen en delen van (project) data

28



Pilot projecten

- Experimenten om mogelijkheden en beperkingen van 5G te 
verkennen

- Sector brede aanpak, vanuit concrete vragen bedrijven
- In samenwerking met overheid, kennisinstellingen, 

bedrijven, MKB, start-ups:

1. IoT in mobility

2. IoT in umanned systems, safety

3. IoT in logistics

4. IoT in smart manufacturing / robotics

5. IoT in healthcare & tactile internet

6. IoT in energy, smart cities,

29



Netwerk, promotie en publiciteit

• Kennissessies, MKB workshops,
netwerk events

• Web-site, social media

• Pers en publicaties

30



Founding partners

Innovation partners
EF
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Companies involved

Network partners



Samenwerking met bedrijven
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• Als ‘gebruiker’: testen van ‘proof of 
concept’ nieuwe producten en diensten 
op test-locaties in een regelarme context.

• Als ‘innovatie partner’: opzetten en 
uitvoeren projecten i.s.m. 
kennisinstellingen, bedrijven, overheid en 
eindgebruikers.

• In onderzoek en innovatie 
• In onderwijs projecten met studenten 

(afstudeerders, stagiaires en 
groepsopdrachten)

• Deelname aan en mede opzetten van 
kennissessies en workshops



Opschaling use cases:
van Fieldlab naar Living Lab

33
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Samenwerking
in de regio



” Wij zijn hèt centrum 
voor innovatie in IoT”



www.doiotfieldlab.nl

www.linkedin.com/company/doiotfieldlab

info@doiotfieldlab.nl

Get involved!

http://www.doiotfieldlab.nl/
http://www.linkedin.com/company/doiotfieldlab
mailto:info@doiotfieldlab.nl


Sascha Hoogendoorn

Mobility Innovation Center Delft



Sascha Hoogendoorn-Lanser (VC), Serge Hoogendoorn (CITG) en Deborah Nas 

(IO)

Covid-19 Digital Campus en het

Outdoor Mobility Dashboard
Een gelukkig huwelijk tussen toepasbare innovatie en 

high-end onderzoek



Mobility Innovation Centre Delft
Introductie

• Innovaties in mobiliteitsdomein volgen elkaar in rap tempo op; vaak hooggespannen verwachtingen 
creërend

• Denk aan nieuwe vormen van delen, elektrisch rijden, of vergaande vormen van automatisering

• Er leven nog veel vragen rondom deze innovaties, die beantwoord moeten worden om kans op 
succesvolle implementatie te vergroten – samenwerking tussen bedrijven, overheden en 
wetenschap is daarbij van groot belang

• Dit is waar missie van MICD haar oorsprong vindt: tot stand brengen van symbiose tussen 
wetenschap en toepassing, tussen kennisinstellingen, markt en overheid

• MICD wil wetenschappelijke kennis toepasbaar maken maar ook nieuwe wetenschappelijk 
kennis ontwikkelen door toepassing

• MICD beoogt opzetten, faciliteren, uitvoeren en dissemineren van (resultaten van) 
pilotprojecten van nieuwe concepten voor personenmobiliteit en distributie



Wat hebben we bereikt?
Outdoor Mobility Dashboard (OMD) (i.o.v. CvB, 7 juli 2020)

• Het OMD is unieke en uitbreidbare mix van state-of-the-art sensortechnologie, 
dataprocessing en -fusie en real-time visualitie (operationeel 1 Sept. 2020)

• Het OMD geeft actueel beeld van situatie campus voor ondersteuning operatie
(meldkamer, stewards, staff / studenten) en management (CvB, CRE):

- Houden mensen zich aan de 1,5 m-regel? Hoe verandert dat in de loop van de tijd? 

- Hoe veranderen mobiliteitspatronen als gevolg van Covid-19 (bijv. modal shifts, kantooruren)

- Wat is het effect van nationale en lokale maatregelen op stromen en drukte?

- Wat zijn de risico’s op besmetting op de campus of bij het reizen naar de campus?

• Unieke ‘digitale infra’ wetenschappelijke onderzoek (sensortechnologie, verkeers-
en vervoersgedrag, netwerkdynamica, AI) en ontwikkeling (interventies)



OMD Digitale Infrastructuur
Databronnen, digital twin en tools 

• Databronnen, digital twin en tools 

Number of 

people 

checked in at 

buildings (I-

protect)

In- and 

outflow

from 

buildings

Speed, 

densities, 

flows of 

bicycles and 

pedestrians

Pedestrian 

microdata at 

pinch points 

and stops

Occupation 

of PT 

vehicles

Locations PT 

vehicles

NDOV

Traffic data 

freeways, provincial 

and urban roads

Crowdedness 

notifications 

staff/students 

(UMO app)

Number of 

devices “with 

Wifi on” in 

buildings

Data processing, fusion

Computation of KPIs

Data storage and management

Digital Twin 3D visualisation, research and development platform

Modelling, prediction, AI

Agent-based simulation

Bridge 

openings

Occupation 

parking 

garages

Smart-

card data

NS



Privacy proof data
Voorbeeld 3D sensor

• 3D sensor voor detectie en tracking

• Beelden verlaten de camera niet

• Trajectorie data geeft inzicht in gedrag (en 
veranderingen daarin), effecten advies, risico 
op besmetting* 

• Basis van door T&P ontwikkelende Covid-19 
Level of Service maat (combinatie drukte en  
aantal interacties) voor fiets en voetgangers

*) Background has been superimposed on data

Raw data
Anonymised 

data

Privacy-proof on-board data processing





Campus Mobility Dashboard Year 2020, week 43

Top 3 hotspots on campus

Plein ingang IO

Halte Aula ri Rotterdam

Fietspad Aula

Change in crowdedness

- 22,5%

Change in demands per mode

-16% car traffic*

-22,6% bike flow

-24,7% public transport

Compliance to social distancing

+16,9% improvement

Highlights Q1

• Verloop aantal mensen op campus 

vooral afhankelijk van collegeperiode

• Afname aantallen vanaf week 2, 

opleving week 7

• Duidelijk effect einde collegeperiode

• Geen zichtbaar effect persconferenties

• Tijdens collegeperiode campus 

gemiddeld het drukst op woensdagen

• Ook gebruik OV en fietspaden tijdens 

het weekend

• Bij ingang onderwijsgebouwen 

nauwelijks activiteit in het weekend
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Persco 1 (waarschuwing)

Persco 2 (maatregelen)

Einde college periode

Besmettingen periode 

(bron RIVM)

• Dagtotalen voetgangers / fietsers afkomstig uit 7 3D 

sensoren (kleurtjes in grafiek) voor week 2 t/m 9

• Tijdens collegeperiode campus gemiddeld het drukst op 

woensdagen

• Fietsbewegingen op de campus (Mekelpark) ook tijdens het 

weekend; ook gebruik OV tijdens het weekend

• Nauwelijks effect persconferenties zichtbaar



Voorspellingen en (hybride) AI
Eerste resultaten zijn veelbelovend!

• Voorspellingen zijn heilige graal
in verkeersmanagement

• Succesvolle POC campus data 
korte termijn (operatie) en lange
termijn voorspellingen (planning, 
ontwerp) met adv. AI technieken

• Adaptieve voorspellingen kansrijk
met “hybride AI”

• Talloze nieuwe use-cases (NS, 
Gem. Amsterdam, Arena) + OTP 
voorstel in voorbereiding



Covid-19 Level-of-Service
• Voorbeelden ontwikkeling indicator 

Gemiddeld serviceniveau (LOS) 
Jaffalaan (fiets) en plein ingang 
IO (voetganger) 
LOS-fietsers gemiddeld lager 
dan voetgangers (fietsers 
houden meer of gemakkelijker 
genoeg afstand)
Als het echter druk is, zien we 
dat het vaak moeilijk is om een 
afstand van 1,5 meter te houden 
door de filevorming

Level-of-Service (LOS) Jaffalaan (sensor 1)

Level-of-Service (LOS) plein IO (sensor 6)



Onze unique selling points… 
Combineren van unieke digitale infrastructuur

• Campus Mobility Digital twin project combineert state-of-the-art 
sensortechnologie voor multi-modale mobiliteit, met AI voor datafusie en 
voorspellen en inzichtelijke 3D visualisatie en analyse

• Het 5G Fieldlab biedt mogelijkheid om 5G technologie flexibel in te zetten

• Combineren van deze fieldlabs in het “Digital Infrastructure for Intelligent 
Mobility” (DI4IM) project biedt een wereldwijd uniek platform voor het 
ontwikkelen en testen van intelligente mobiliteitstoepassingen en voor 
de monitoring en analyse ervan (bereikbaarheid, leefbaarheid, straling, 
etc.), inclusief intuïtieve visualisaties

• Dit leidt tot de volgende propositie…



Het uitvoeren van aansprekende pilots die 
gebruikmaken van onze unieke digitale 

infrastructuur met het oog op exploitatie (evaluatie, 
opschalen, business model, marketing) en het verder 

ontwikkelen van deze infrastructuur



Pilots DI4IM
Koppeling pilots en digitale infrastructuur

Multimodal 

sensing

Mobile 5G 

technologie 

AI data fusie en 

voorspellen

Mobiele 

stralingsmeting

Diensten 

platform

Augmented 

Reality

Multi-modal reisinformatie x x x x

Planning & design multimodaal 

mobiliteitssysteem
x x x x

High-speed autonome shuttle x x x x

Microhubs en micromobiliteit x x

Vraag-anticiperende 

mobiliteitsdiensten
x x x

Sociale & fysieke veiligheid x x x x x

Reisondersteuning bij grote 

verstoringen
x x x

Plastic Road x x

Stedelijke distributie x x x x

Cooperative bicycles x x x x x X

Eventuele
aanvullingen: agent-

based modelling, 
chatbots



Ontwerp use-cases en pilots
Aanbod- of vraaggestuurd?

Maatschappelijke uitdagingen

Technologie (5G, Digital Twin, AR)

Use case Use case

Aanbod: wat is er mogelijk?

Vraag: wat is er nodig?
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Use case

• Ontwikkeling van use-cases van de 
mogelijkheden van de DI4IM

• Ontwikkelen van use-cases op 
grond van maatschappelijke
vraagstukken

• Synchronisatie van vraag en
aanbod leidt tot lijst kansrijke pilots 
die worden ontwikkeld in het kader
van het EFRO voorstel



Sascha Hoogendoorn-Lanser
Mobility Innovation Centre Delft
s.hoogendoorn-lanser@tudelft.nl



Bedankt voor je aandacht!


