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1.1 26 juli ‘22 Aangepaste versie voor NFP consultatie: 
- Tijdens het NFP proces is EZK terug gekomen op 

de ‘2X50’Mhz spectrum allocatie en voor 100 
MHz aaneengesloten gegaan. Rev 1.0 ging nog 
uit van ‘2X50’; waar relevant op diverse plekken 
in rev 1.1. aangepast en aangegeven met 
voetnoot. 

- P 23: de airline recovery is veel sneller gekomen 
dan voorspeld; aangepast. 

- P42: par 3.2.2 (parallel met indoor) verwijderd. 
- P61: par 6.2.2. toegevoegd: NA rev 1.0 bleek er 

een nieuw argument ter tafel te komen: 
militaire radar onder 3.4 Ghz, spectrum masker 
en energiegebruik/eco systeem. Toegevoegde 
paragraaf. 

- P62: samenvatting argumenten voor 100 MHz 
privaat ‘bovenin’.  

- P.76: idem  

Voor publicatie 
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1 Management samenvatting en leeswijzer  
 

1.1. Preambule 

Met de komst van de vijfde generatie – 5G – mobiele netwerken wordt het mogelijk om 

gespecialiseerde mobiele diensten in te richten voor bedrijven en industriesectoren. In Nederland 

loopt een langdurige discussie over de opdeling van het 3.5GHz spectrum voor 5G en het toebedelen 

van mobiele operators alsook private gebruikers. Dit rapport omvat de visie op private wireless 

systemen en ontwikkelingen van de gezamenlijke Mainports NL; te weten de haven van Rotterdam 

en luchthaven Schiphol. In dit rapport analyseren wij het belang van private wireless systemen voor 

de innovatie en procesoptimalisatie in Mainports en het eminente belang daarbij van (toegang tot) 

adequaat spectrum om kritisch mobiele netwerken op te realiseren. Wij becommentariëren de 

meest recente spectrum toewijzing van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (minEZK) in 

dezen en geven tal van opties en aanbevelingen om spectrum voor verticals en de Mainports beter 

beschikbaar te stellen; waarbij we ook gereputeerde derden aan het woord laten.  

1.2. Samenvatting en leeswijzer 

Samenvatting Hst 

Het rapport analyseert het grote economische belang van beide Mainports en het belang 
van private wireless netwerken voor het optimaliseren en automatiseren van alle 
bedrijfsprocessen in Mainports. Het inventariseert de vele uitdagingen waar Mainports voor 
staan en   inventariseert hoezeer andere ports en met name Mainports in de omringende 
landen al gevorderd zijn met hun private wireless implementaties, niet in het minst vanwege 
beschikbaarheid van frequentiespectrum voor lokaal en    v    geb u k (‘private spectrum’) . 

2 

Het rapport geeft gedetailleerd inzage in een heel aantal wireless projecten in vergelijkbare 
(Main)ports en laat voorbeelden van het gebruik ervan zien. Benadrukt wordt dat de 
Mainports NL hier achterop dreigen te geraken, met name door complicaties en vertraging 
b j   eg  g     de e  e   ële ‘g   d   f’ v    w  ele    e we ke : frequentiespectrum. 
Geanalyseerd wordt eveneens in hoeverre publieke mobiele netwerken in staat mogen 
worden geacht hier adequate invulling aan te geven; waarbij ook kundige derden aan het 
woord komen. 

3 

Meer in de diepte wordt geïnventariseerd hoe het gesteld is met private spectrum voor 
bedrijfseigen netwerken in Europa. Amerika wordt als voorbeeld aangehaald en de latente 
achterstand van Nederland in Europa wordt benoemd. Tevens wordt geanalyseerd en 
uitgelegd waarom de laatste generatie wireless netwerken – het zgn 5G – bijna gemáákt lijkt 
te zijn voor verticals en bedrijven en hoe de standaarden juist kritische bedrijfsprocessen 
faciliteren. 

4 
 
5 

Tenslotte wordt tamelijk gedetailleerd onderzocht welke aspecten er allemaal relevant zijn 
bij het toekennen van spectrum voor private en openbare netwerken en op welke 
parameters co-existentie tussen beide werelden kritisch kan worden. Dit is specialistische 
materie, d e w j   eg  kel jk m ke  me   chem ’  e   llu      e . D      w  d     gegeve  
hoe co-existentie tussen private en publieke 5G netwerken desondanks gerealiseerd kan 
worden en welke netwerk modaliteiten daarbij kunnen worden ingezet. Internationale 
bronnen en vergelijken zullen daarbij aangereikt worden. 

6 

Met gedetailleerde onderbouwing zullen wij aangeven dat er meer opties zijn voor co-
existentie d     m el ’   v    v lg   ubl ek’  eg me - waar EZK toe neigt - en zullen wij 
aangeven hoe co-existentie gerealiseerd kan worden. Naar wij zullen laten zien vergt dat 
enige bereidheid aan de kant van private netwerken, maar ook bij de openbare mobiele 
 e we ke . De   l     ge  z j  e  g z    bewe kel jk, v    be de ‘k m e ’; m    he  kàn wel. 

6 
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We zullen ons daarbij beroepen op diverse internationale gremia, die in hun opstelling 
toleranter en adaptiever zijn dan wat EZK tot nu toe heeft voorgesteld. 

 
 

Tenslotte laten we zien hoe een lokale regiefunctie nodig gaat zijn om de grote diensten en 
spectrum behoefte in Mainports te faciliteren 

7 

 

Met onze zeer gedetailleerde analyse van de materie, met de nodige bevindingen van relevante 

derden, met benchmarks ten opzichte van ons omringende Mainports en onze voorstellen tot co-

existentie alsmede de gewenste inhaalslag ten opzichte van ons omringende landen, hopen wij een 

bijdrage te leveren aan het al lang lopende debat en een versnelling te geven aan de 5G spectrum 

allocatie discussie met nadruk op geschikt spectrum voor private netwerken voor de Mainports.  

Leeswijzer: 

• De opbouw    ‘    d w ’ e  beg    b j de           e  hu  bed  jf v e   g e  ‘d  l   f’ naar 

wireless netwerken als enabler en vervolgens spectrum en private netwerken. 

• De tekst wordt in hoge mate ondersteund door toegankelijk grafisch materiaal. 

• Waar mogelijk hebben we ons betoog onderbouwd met rapportages en feedback van 

relevante derden.  

• Per hoofdstuk geven we in bold en grijs gearceerd een samenvatting en aanbeveling voor de 

beleidsmakers. 
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2 Privaat, lokaal spectrum en gebruik voor verticals  

2.1 Use cases private wireless in industrieën 
Draadloze communicatie en met name 4G en 5G vinden breed toepassing in consumenten markten 

en in het bedrijfsleven. Voor consumenten gaat het meestal om diensten die het leven 

veraangenamen e  ‘  ce    h ve’ zijn. In het bedrijfsleven gaat het al gauw om essentiële 

bedrijfsprocessen waar grote financiële belangen mee gem e d z j ; du  ‘ eed    h ve’. S m  zelf  

gaat het om mensenlevens, zoals bij de OOV diensten, die inmiddels ook allemaal naar vormen van 

private mobiele netwerken zoeken en historisch al over landelijke trunking netwerken beschikken. 

Die hiërarchie van gebruiksgevallen wordt vaak zo aangegeven: 

 

 

Over het algemeen is het segment bedrijfskritisch of business critical gekenmerkt door financiële 

gev lge  v   c mmu  c   e; gev lge  v    me  e leve   z j  v   beh ude      ‘m    ek     che’ 

communicatie. Er zijn echter bedrijfsprocessen denkbaar waarbij falende communicatie potentieel 

  k  m me  e leve   k   g   ; de k     AGV’      e  e  e  w      k me  e  z j   f    ce  

control in de petrochemie en raffinage.  

In de industrie is sprake van de 4e industriële golf, zijnde die van AI, automatisering, zelfdenkende 

 y  eme , I T, e c. A   d e   e d v   ‘I du   y 4.0’       v  e w  ele   f c l     : 
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De toepassingen van mobiel breedband in de industrie zijn eindeloos. We volstaan met er visueel 

een aantal weer te geven omdat de beschrijving ervan al een rapport op zichzelf zou zijn. 

De sectoren die het betreft zijn o.a. 

 

                         

ju e  21  P  dzc m e  e     e w  ele  , K 3
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Binnen elk van die sectoren kan het gaan om een veelheid van mobiele spraak en data toepassingen, 

industriële automatisering (plant automation) en -control, data extractie, procesaansturing, 

(beeld)bewaking etc etc: 

 

Private wireless toepassingen in de industrie die met name veel vragen van het wireless netwerk zijn 

oa robotica, AR/VR, Automated Guided Vehicles (AGV’ )  f -Vessels (in havens!). Deze toepassingen 

vragen è  h ge d      e, zee  k   e   jd ve    g  g (‘l  e cy’) è  h ge be ch kb   he d (“     l 

9’ ”).   ve d e  v  ge  zulke   e      ge   m “de e m       che”   e     e : v     elb    e  me  

weinig spreiding. Juist in die gevallen is private wireless op zijn plek. 

2.2 Uitdagingen mainports en wireless 
 

De Mainports – en de hele logistieke sector – staat voor een 

groot aantal uitdagingen. Bij de meeste daarvan zal 

connectiviteit, wireless, smart (air)port en procesoptimalisatie 

ee    l   ele . V  k z l c   ec  v  e   z ch ‘  de  de 

m    k  ’ bev  de  e  moeten bevinden: connectiviteit is de 

enabler voor bovenliggende processen die de mainports 

concurrerend en smart maken en houden  

We noemen als uitdagingen voor de Mainports en de relatie 

met (wireless) connectiviteit: 

Ecologische 
voetafdruk, 

Transport wordt breed onderkend als een sector met een substantiële 
 O2  m  c  e  u       . De   me lev  g e    v   de  ec    d   ze ‘ ch  e ’ 
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maatschappelijke 
inmenging 

wordt en meer met haar omgeving rekening houdt. De samenleving 
bemoeit zich intensief met de bedrijfsvoering en roept zelfs via de rechter 
bedrijven tot de orde1. Een mindere ecologische impact gaat samen met 
‘ m   ’ bed  jf v e   g e  me  c llec  e e  ve we k  g v   heel veel d    
voor procesoptimalisatie. Wireless is daar – onder de motorkap – een 
onmisbaar onderdeel van; zeker in omgevingen waar bedrade infra heel 
duur is om aan te leggen en in stand te houden.  

Beveiliging  e de m         bed e e  z ch   e eme d v   c me  ’  e    eg  g-
systemen voor beveiliging. Voor beiden geldt dat de draadloze camera 
goedkoper te installeren is en ambulant kan zijn dus kan worden 
opgehangen daar waar momentaan een veiligheidsissue is.  
Sch  h l heef   u  l 3400 c me  ’ ,    de  l  f  me  e     de geb uwe ; 
vooralsnog overwegend bedraad. 
De H ve  heef    e eme d  e m ke  me  zg  ‘u  h le  ’.    h le   we e  
dankzij RFID over (onbeveiligd) wifi makkelijk de container te vinden waar 
hu  ‘     ’    z  .  e  b ede   e      g v   I T  ve  m b ele      c lle  
(3GPP nbIoT, LTE-m) die wel beveiligd zijn, wordt het de uithaler een stuk 
moeilijker gemaakt  

Energiehuishouding Mainports zijn inherent zeer energie-intensief en zijn - of dragen bij aan - 
grote hoeveelheden uitstoot van fossiel (scheepsdiesel; kerosine) en 
trekken daarmee maatschappelijk de aandacht. Elektrificatie wordt breed 
ingezet, zoals het elektrisch taxiën op Schiphol en het elektrische 
binnenvaartschip. Nieuwe energiesystemen zijn inherent gerelateerd aan 
IoT en data aggregatie, bedraad en wireless.   

Elektrificatie Verbijzondering van bovenstaande. Zwaar transport dient zo mogelijk 
geëlektrificeerd te worden. Electriciteits grids zijn granulair, verbruik en 
opwekking vinden decentraal plaats; dit vraagt om fijnmazige meet- en 
monitoringnetwerken en om IoT voor aansturing netwerk elementen. 
‘Alles wat elektrificeert, digitaliseert’! 

Vergrijzing en krapte 
arbeidsmarkt  

Personeel wordt schaars wat roept om procesoptimalisatie, slimme 
 y  eme  e    b    e   g, bv de   bem  de AGV’     de h ve  e     
Schiphol en – nieuw – de   bem  de       l k dek    . AGV’  ‘h  ge ‘ 
inherent aan wireless infra van hele hoge betrouwbaarheid, 
procesoptimalisatie bedient zich oa van tablets en mobiele devices, dus 
wireless.   

Procesoptimalisatie Juist de mainports zijn traditiegetrouw arbeidsintensieve omgevingen. Om 
de concurrentiestrijd en de personeel schaarste aan te kunnen moeten er 
de komende jaren enorme automatiseringslagen gemaakt worden, met oa 
AGV’ ,  u    me v    u ge ,  e    g  d , track and trace etc. Het meeste 
daarvan is inherent wireless  

Congestie en 
uitbreiding 

Beide mainports lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan en zoeken 
uitbreiding. De haven heeft zo de 2e Maasvlakte geopend en Schiphol wil 
ee  ‘   ell e ’   e e      ely   d.      ve de e u  b e d  g w  d  gez ch  
– een luchthaven in de Noordzee – maar elk denkbaar plan is omstreden, 
roept weerstand op en kent lange doorlooptijden wegens planning en 
procedures. Weer is het (wireless) automatisering die ervoor moet zorgen 
dat de benutting en bezetting van bestaande assets geoptimaliseerd 
wordt, goederenstromen efficiënt en met minimaal ruimtebeslag 
plaatsvinden, just in time in de handling moet maken dat opstel – en 
stacking plekken goed worden benut, etc 

 
1 Urgenda vs Shell; omwonenden vs Tata Steel, milieudefensie vs Schiphol  
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Concurrentie en 
kostenbeheersing 

Zoals hiervoor geschilderd concurreren de Nederlandse mainports met 
grote opponenten in de nabije omgeving; in landen met een even 
veeleisend maatschappelijk klimaat maar ook landen met vooralsnog een 
ruimhartiger beleid tav private wireless spectrum !  

Globalisering; 
internationale 
standaarden 

Mainports concurreren internationaal en in toenemende mate globaal. 
Voor de haven Rotterdam geldt dat zij als grootste haven ter wereld in is 
ingehaald door meerdere havens in China. Voor Schiphol geldt dat de 
concurrentie op de transfer passagier inmiddels gevoerd wordt met het 
midden oosten; Dubai, Istanbul. In dergelijke landen is de 
m    ch   el jke ‘bem e e   ’ m  de , w  d  ee  m        m  de     
ecologie afgerekend en zijn de arbeidskosten veel lager; dus zal er 
  e eme  me  ‘ m   ’ gec  cu  ee d m e e  w  de .  ee     w  ele   
daar een inherent onderdeel van  

Mainport strategie De haven Rotterdam bedient een heel groot achterland; Schiphol heeft 
jarenlang de hub and spoke rol gepropageerd; allemaal modellen waarin 
de hub als Main port wordt gepositioneerd en via overslag (goederen) of 
transfer (passagiers) een volume wordt gegenereerd. Bij beide mainports 
staat deze Mainport strategie onder publieke druk en is de groei 
omstreden, oa vanwege de congestie en milieudruk die het oplevert en de 
vermeende  geringe maatschappelijke waarde van de overslag of -stap. 
Die kritiek zal niet verstommen en de mainports zullen moeten laten zien 
hoe zij omgevingsvriendelijker worden. Wireless speelt een rol bij proces 
optimalisatie, meting en mitigeren milieu effecten, just in time processen, 
elektrificatie etc   

 

Onderzoek onder bedrijven in de haven Rotterdam2 illustreert hoezeer de genoemde uitdagingen 

ervaren worden en impact zullen hebben; met name energietransitie en globalisering worden veel 

genoemd3, met name door resp de clusters industrie en transport: 

 
2 Zie Haven landingspagina - Onderzoek haven Rotterdam 2021 - uitdagingen en trends 
(rijnmondinzicht.nl) en Consensus in visie havenbedrijf en gemeente Rotterdam | Seaport Magazine 
(seaport-magazine.nl) 
3 Covid ook maar is een momentopname  

https://rijnmondinzicht.nl/rotterdamsehaven/hoofdrapport-seor
https://rijnmondinzicht.nl/rotterdamsehaven/hoofdrapport-seor
https://seaport-magazine.nl/consensus-in-visie-havenbedrijf-en-gemeente-rotterdam/
https://seaport-magazine.nl/consensus-in-visie-havenbedrijf-en-gemeente-rotterdam/
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Recente artikelen geven aan voor welke enorme uitdagingen de luchthaven Schiphol staat; 

uitdagingen waar oa wireless een rol in zal spelen :  
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2.3 De Mainports NL 
Het gebruik van publiek en privaat wireless neemt ook snel toe in havens en luchthavens; hier te 

noemen de Mainports. Alle voornoemde toepassingen vinden we terug bij mainports. In Nederland 

zijn de evidente grootste gevallen van mainports  

• De haven Rotterdam 

• De luchthaven Schiphol 

Samen zijn ze goed voor plm 5% (!) van het BNP zoals we verderop zullen zien. Naast deze grote 

Mainports zijn er overigens nog tal van kleinere maar belangrijke havens (Amsterdam, Delfzijl, 

Vlissingen etc) en luchthavens (Eindhoven, Lelystad etc) . Met deze secundaire (air)ports erbij wordt 

de economische significantie alleen maar groter. 

Alhoewel de uiterlijke verschijning van deze twee mainports sterk verschilt, zijn de toepassingen van 

wireless sterk vergelijkbaar tussen een airport en een haven of seaport.  

 

Zo zijn bij beide soorten Mainports processen op gebied van goederen stromen, bevoorrading, 

camerabewaking, automatisering en monitoring en besturing op afstand middels IoT, etc. Ook bij 

beide omgevingen is sprake van grote bewegende metalen objecten, wat tot een zeer lastige radio 

omgeving leidt. Op dergelijke terreinen is bovendien vaak geen hoogbouw om antennes op te 

plaatsten. Beide mainports hebben onderhoudsprocessen en verkeersstromen en verkeers-

management op locaties waar mensen moeilijk kunnen komen of zelfs helemaal niet gewenst zijn; 

dus waar wireless zinvol is. Bij beiden is sprake van terrein (campus) bedekking en interferentie met 

het omliggende mobiele landelijke netwerk. Bij beide omgevingen is het proces ten minste 

bedrijfskritische e      u  e  zelf  ‘l fe       ke’. Beide omgevingen zijn sterk internationaal, 

moeten toepassingen ondersteunen die ook over de grens herkend worden en zijn ingebed in tal van 

internationale conventies. Ook zijn beide omgevingen onderworpen aan protocollen, 

goedkeuringen, toezicht etc. Kortom, beide omgevingen hebben wat betreft wireless toepassingen 

en spectrumbehoefte veel gemeen en hebben daarom besloten inzake lokaal, private spectrum 

samen op te trekken. 
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Voor beide types mainports geldt verder nog dat ze onderdeel zijn van een extreem concurrerend en 

groot internationaal eco systeem waarin gestreden wordt op kostprijs maar ook service niveau. 

Aangezien de basisdiensten in mainports erg vergelijkbaar zijn (het afhandelen van een schip; het 

leeghalen en weer boarden van een vliegtuig) zullen beide omgevingen het toekomstig sterk moeten 

hebben van smart toepassingen: proces optimalisatie, gebruikers gemak, verminderde ecologische 

voetafdruk, verduurzaming, verhoging van service niveaus en kwaliteit, rekenschap afleggen aan de 

omgeving.  

Bij dergelijke optimalisaties zal wireless connectiviteit een doorslaggevende rol spelen in de 

komende jaren. We zullen hieronder separaat ingaan op de relatieve competitieve positie van de 

Mainports.  

BTG en KMBG: 

Beide mainports – Schiphol en Havenbedrijf – zijn tevens lid van de werkgroep KMBG van BTG4 en 

voeren ook in dat verband de discussie over spectrum en privaat wireless. Echter, dat verband is 

breder: van ziekenhuizen tot havens en van opslag tot gebouwautomatisering; met dit Mainports 

gelegenheidsverband willen beide Mainports specifiek enkel hun particuliere belang benadrukken en 

onderbouwen. Bovendien zijn in de BTG werkgroepen ook leveranciers deelnemer, naast 

eindgebruikers; in dit onderzoek en positionering past het niet om leveranciers te betrekken, al was 

het maar omdat er tzt nog vrije keuzes moeten kunnen worden gemaakt.  

Zij nemen daarmee geen afstand van KMBG-standpunten en KMBG-indieningen bij EZK, maar 

verbijzonderen deze voor hun omgevingen in deze rapportage. 

Unieke positie Mainports 

Het is gepast om hier te wijzen op de tamelijk unieke positie van de beide Mainports. In het 

genoemde KMBG verband zijn beide de verreweg grootste arealen en potentieel grootste gebruikers 

van private wireless. Beide Mainports samen vertegenwoordigen plm 5% van het BNP zoals we 

verderop zullen zien. Beide Mainports zijn in feite grote landlords of vastgoedbeheerders met op 

hun terrein elk 100-en en zelfs 1000-en bedrijven, die potentieel allemaal wireless gebruikers zijn. 

Die veelheid aan gebruikers op 1 areaal maakt tevens, dat er bij de Mainports meer dan elders zeer 

waarschijnlijk spectrum schaarste zal zijn. Verder geldt dat beide Mainports zeer grote open arealen 

vertegenwoordigen waar mobiele operator netwerken aan alle kanten instralen en interferentie 

geven; waarmee de Mainports een zeer ingewikkelde radio omgeving zullen blijken. 

Gelijkenis Mainports 

Al bij eerdere exercities is de grote gelijkenis tussen beide omgevingen opgevallen, oa toen Schiphol 

een RFI voor private LTE uitbracht en er met ECT verkend werd hoe beider ervaringen vergelijkbaar 

zijn. Sindsdien zijn er tal van private wireless activiteiten in beide Mainports: 

Schiphol: 

•  e  c   ul   e ‘   fe      l  T ’ in 2017 - 2018 

• Een marktkuitvraag naar bedrijfskritisch LTE ter vervanging van het huidige DTRS trunking 

netwerk met latere uitbreiding naar breedband 

• Een indoor netwerk in de hele 800.000 m2 van de terminal, met faciliteren van zowel 

mobiele operators als private netwerken  

 
4 Resp Kritisch Mobiel Breedband Gebruik en Bedrijfs Telecom Grootgebruikers  
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Haven Rotterdam:  

• Het private LTE 

netwerk van ECT 

en RWG container 

terminals; het 

private netwerk 

bij de terminal 

van APM2 

• De geplande Container Exchange Route (CER), met mogelijk een wireless corridor voor 

autonoom transport 

• Pilots van oa KPN bij de petrochemie in de haven 

De uitdagingen waar beide types Mainports voor staan – naast de al genoemde economische 

posities en de relatieve concurrentie - zijn ook heel vergelijkbaar.  

Samenvattend voor beleidsmakers 

De beide Mainports bekleden een unieke economische positie en zijn voor connectiviteit en (private) 

wireless zeer uitdagende omgevingen. Er zijn tal van gelijkenissen tussen de zeehaven en de 

luchthaven, zeker mbt wireless; vandaar hun gezamenlijk optreden mbt spectrum. Zij staan voor 

enorme uitdagingen waar (toegang tot) wireless innovatie een grote rol bij speelt.  

2.3.1 Mainport Schiphol en wireless 
De luchthaven Schiphol is al vele jaren gelden gestart met wireless voor de bedrijfsprocessen, niet in 

de laatste plaats omdat mede Mainport luchthaven Charles de Gaulle5 (Aeroports de Paris) al in 

2014 (!) met private LTE begonnen is. 

De toewijding voor wireless oplossingen moge blijken uit onderstaande langlopende processen.  

RFI professional LTE 

In 2017 en 2018 heeft Schiphol Telematics een uitvraag in de markt gezet voor ‘   fe      l  T ’6 

voor de bedrijfsprocessen. Op die uitvraag hebben onderhands 15 (!) bedrijven gereageerd, 

variërend v     O’       y  eem leve   c e   en van integrators tot service providers. Die uitvraag 

heeft Schiphol geleerd wat de opties en de aanbod vormen zijn en er is binnen het NFO van EZK over 

gerapporteerd. Ook is deze uitvraag mede aanleiding geweest voor een white paper van de TCCA 

over nieuwe operator modellen voor private wireless, waarin de opkomst van een nieuw type 

‘Enterprise Wireless Se v ce P  v de ’ wordt voorzien. Nu enige jaren later kan geconstateerd 

worden d   d e ‘   ele    SP’ inderdaad is verschenen. Zie figuur in par 3.2.3.  

In de uitvraag van 2017/18 was al voorzien dat private 4/5G met de tijd alle of vele bestaande legacy 

systemen zou integreren en vervangen, een visie die actueel blijft: 

 
5 Indertijd deelneming van NV Schiphol, inmiddels niet meer  
6 Toen was er nog geen sprake van 5G en wifi was nog niet tm wifi6 gevorderd vandaar de specifieke uitvraag  
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Er wordt breed verwacht dat er convergentie op slechts 

enkele dominante wereldstandaarden zal optreden, 

zoals LTE en daaropvolgend 5G, en wifi. De migraties 

zullen evenwel lang zijn, de legacy netwerken vervullen 

een functie en zijn vaak nog lang niet uitgefaseerd7.  

 

Prekwalificatie private wireless voor trunking 

vervanging 

In 2021 heeft Schiphol wederom een uitvraag in de markt gezet; nu voor het specifieke doel van 

Enterprise wireless met als concrete aanleiding de vervanging van het bestaande trunking netwerk. 

Deze 2e uitvraag belichaamt dus de hierboven voorziene convergentie van legacy systemen op 

private wireless.  

De uitvraag had het karakter van een pre-kwalificatie en op dit moment loopt de daadwerkelijke 

uitvraag onder de gekwalificeerd bevonden partijen. Opmerkelijk aan deze uitvraag was en is dat de 

aanbiedende partij geacht werd zelf in spectrum voor de gevraagde dienst te voorzien. Dit moet 

gezien worden in het kader van de huidige spectrum impasse rond privaat spectrum; bij gebrek aan 

duidelijkheid vraagt de gebruiker de aanbieder om zelf   ec  um ‘mee te brengen’. D   k   

 
7 Dat Schiphol wèl  l u  v   g  v       v  e 5G ve v  g  g v   h      u k  g ‘DTRS’  e we k, k m  d   d   he  
huidige contract afloopt en niet verlengd kan worden  
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gebeuren door een MNO die gelicenceerd spectrum beschikbaar stelt of door een integrator of 

service provider die zelf het risico van de onzekere spectrum situatie afdekt.  

Mede mainport en airport AdP 

Op AdP (Aeroports de Paris) draait al jaren een privaat LTE-netwerk. In par. 3.1.7 worden hier wat 

KPI’  v   gegeve . Opvallend is dat het netwerk uitgegroeid is tot een algehele draadloze backbone 

voor alle operationele processen en daarmee een voorbeeld is voor wat Schiphol in potentie met 

haar netwerk kan doen.  

Het bedrijf dat het netwerk operationaliseert – HubOne – is inmiddels zo vertrouwd met dit type 

bedrijfsvoering, dat ze private wireless als dienst aanbiedt op andere luchthavens en logistieke hubs 

in Frankrijk!  

Toekomstbeeld wireless op luchthavens 

In een recente studie heeft Cap Gemini laten zien hoe toekomstig (private) wireless door zal dringen 

in de haarvaten van alle luchthaven processen: 

 

2.3.2 Mainport haven Rotterdam en Wireless 
Bestaande private wireless gebruikers 

In de haven Rotterdam hebben al 3 container terminals enige vorm van private wireless. 

• ECT European Container Terminal heeft al jaren een private LTE systeem waarmee met 

  me de      u   g v   mee  d   400 (!) AGV’  e  straddle carriers wordt gedaan. In het 

verleden gebruikte men een wifi variant voor deze besturing, maar met de jaren werd wifi 

alsmaar onbetrouwbaarder door interferenties en het vrije gebruik van de band. 

                         

    :     Gem   : 5G f             e      
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Met een soft  P  e  20    v  e   d  ’     d   een groot en zeer bedrijfskritisch systeem, wat 

internationaal vaak wordt aangehaald als voorbeeld van wat private wireless allemaal kan 

betekenen. 

 
• De terminal RWG, Rotterdam World Gateway, gebruikt ook een private LTE systeem van 

Ericsson met 5 opstelpunten. 

• APM2 heeft een private wireless systeem gebaseerd op WiFi v         u   g v   AGV’   

Verder heeft in de petrochemie Shell Pernis al een private LTE pilot uitgevoerd met KPN. 

Potentieel toekomstig private wireless gebruik 

Het Havenbedrijf heeft recent een enquête geh ude    de  h    ‘huu de  ’ met vragen rondom 

gebruik van wireless en mobiel, toekomstverwachtingen en verwachtte inzet bij welke types 

processen. De uitkomsten geven een goeie indicatie over het innovatie potentieel van wireless, zoals 

door de gebruikers zelf aangegeven. 

Van de respondenten komt een groot deel uit de hoek van terminal operators dan wel industrie 

gebruikers. Niet toevallig zijn dit ook de types verticals waar wireless potentieel grote 

procesverbeteringen kan leveren: 
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Desgevraagd geeft een overgrote meerderheid van de havenbedrijven aan dat wireless een grote 

bijdrage kan leveren aan de verbetering van de bedrijfsprocessen: 

 

                             
Deel eme  e  ue e
    he k m  :
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Gevraagd naar de huidige toepassingen van wireless technieken en systemen, geven gebruikers aan 

dat de waaier aan toepassingen breed is; met een concentratie    d ‘kl    eke’ spraak en data 

toepassingen alsmede een cluster van toepassingen met toekomstig groeipotentieel en ontluikende 

nieuwe bedrijfsprocessen:  

 

Hiermee lijken de havengebruikers de algemene trends onder wireless gebruikers en verticals te 

volgen die we nog vaker zullen identificeren  

Net als bij Schiphol zien we ook bij de havengebruikers een grote verscheidenheid aan huidige 

gebruikte draadloze systemen, de behoefte aan convergentie op 1 of enkele overstijgende 

netwerken lijkt evident net als bij Schiphol. 

 e       l huu de   v   de h ve  d e ‘gev  de d’ z j     he     ce , geve      d   de hu d ge 

netwerken – soms wel 7 op 1 locatie ! – niet meer beheersbaar zijn in termen van opschaling, 

kosten, onderhoud, beveiliging, verdwijnende kennis.  
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De boodschap aan beleidsmakers is dan ook: 

De beide Mainports hebben hun eerste stappen gezet op het gebied van draadloze proces optimalisatie 

en nieuwe bedrijfsprocessen. Wireless is daarbij een onontbeerlijke ‘enabler’, maar uiteraard niet de 

enige. Toegang tot adequate mogelijkheden om voor beide Mainports verder te optimaliseren is 

essentieel; zeker ook gelet op het concurrentieveld zoals we hierna zullen zien.  

2.4 Nationaal belang Mainports 
Het belang van beide Mainports voor de Nederlandse economie kan nauwelijks worden overschat. 

Met de ervan afhankelijke toeleveranciers, service-industrieën en inzet van derden is de importantie 

van de mainports sector groter dan die van enige andere sector. Er zijn allerlei schattingen te vinden 

over het economisch belang van resp Schiphol en de haven Rotterdam. De uitkomsten hangen ook 

nog sterk af of je de directe economische impact rekent dan wel de hele genoemde toeleverende en 

ervan afhankelijke industrie. We hebben een aantal studies bij elkaar gevat en concluderen op basis 

hiervan dat beide Mainports samen een macro economisch belang van plm 40 mld Eur/jr of 5% 

van het BNP vertegenwoordigen:  

                                          

    : geb u ke  
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De impact van de Mainports is economisch dus enorm. De bijdrage aan de werkgelegenheid is van 

vergelijkbare ordegrootte. Geschat wordt dat de mainport bedrijven zelf plus de indirecte 

werkgelegenheid bij derden en toeleveranciers verantwoordelijk zijn voor plm 180.000 (Schiphol) + 

190.000 (gehele Haven) = 370.000 arbeidsplaatsen  

Naast het economisch belang voor Nederland geldt de concurrentiepositie, die zich met name tov de 

omringende landen voltrekt, zie par. 2.4.3 tm 2.6. Zoals we daar zullen zien is er juist in die landen 

een levendig eco systeem van (private) wireless oplossingen en dito spectrum, en daar concurreren 

onze mainports mee !  

2.4.1 Ranking en competitie airports 
Schiphol is een van de top 3 of 4 airports in Europa, getuige diverse ranglijstjes waarvan 

onderstaande er een is. 
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Het belang van een internationale luchthaven voor Nederland als zakencentrum en vestigingsplaats 

is vaak benadrukt. 

De luchtvaart heeft wereldwijd zwaar geleden – en nog – onder de covid pandemie. De 

vervoersstromen zijn ingestort, de dienstverlening en operaties zijn teruggeschroefd en het zal naar 

verwachting nog jaren duren8 alvorens de luchtvaart terug is op pre-corona volumes. 

 

 
8 Recent is gebleken dat de vervoersstromen onverwacht snel aantrekken; de operationele problemen zijn er 
evenwel niet minder om. Juli ‘22  
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Juist bij dat herstel is het zaak in te zetten op serviceconcepten, smart airport strategieën9 en 

toekomstige nieuwe diensten om de concurrentiepositie te behouden. Wireless opties zullen daarbij 

essentieel blijken. 

Hierin verschillen de situaties van Schiphol en de haven; de haven heeft qua volume juist 

geprofiteerd van de handelsstromen die de pandemie heeft opgeroepen.  

Schiphol concurreert met vooral de top luchthavens uit Noord West Europa: 

 

Het is voor het vervolg belangrijk daarbij aan te geven dat AL deze omringende landen beschikken 

over privaat of shared spectrum en dat Nederland – waar wij ooit vooropliepen met spectrum voor 

Enterprise wireless – nu achter loopt bij landen als UK en Duitsland en in mindere mate Frankrijk. 

2.4.2 Ranking en competitie havens 
De haven van Rotterdam was ooit de nr 1 van de wereld in tonnage; maar is dat inmiddels niet meer. 

De Chinese havens zijn in opkomst en nemen die positie over. Maar in Europa is de Haven 

Rotterdam onverminderd de nummer 1 !  

 
9 Zie oa de gepubliceerde Schiphol Smart Building en Airport City strategie uit 2020  
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b   :      ec   m c  ‘21 

Ook hier geldt, net als bij luchthavens dat de concurrentie met name in de nabije landen zit en dat 

het daarbij gaat om landen die goed gepositioneerd zijn mbt privaat spectrum en private wireless 

network enabling. Alleen in België is de situatie minder evident; daar is nog geen privaat spectrum 

toegewezen en is men voor private wireless aangewezen op spectrum h ude   z  l    O’   f 

Citymesh. Zoals we in par 2.4.3. zullen zien, heeft de haven Antwerpen desondanks al een paar 

private wireless projecten.  De h ve  v   H mbu g heef  ee       l   geh d  gv ‘ l c  g’!  

Diversiteit bedrijven haven 

Het is belangrijk te bedenken dat de Haven plm 3000 bedrijven herbergt van zeer divers pluimage. 

Dit is een opvallende feature van de haven Rotterdam; veel havens hebben focus op 1 of enkele 

verticals. Voor de hand liggend zijn overslag en stevedooring, maar er is bv ook een groot cluster 

petrochemie: 
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Hiermee is de haven een dwarsdoorsnede van een veelheid aan verticals en volgt zij dus een 

grootste gemene deler van tendensen in diverse sectoren. We zullen verderop nog generieke 

groeicijfers op de haven toepassen.  

De omliggende havens 

De concurrentie met de ons omringende landen en – 

havens kan als volgt worden afgebeeld (grootte van 

de stip is relatieve volume haven):  
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We zullen hierna zien (par.2.4.3) dat er al wireless projecten zijn in andere havens; ook in kleinere 

havens zoals Zeebrugge (B) en diverse Finse havens wordt al private wireless toegepast. Evident is 

dat een nieuw netwerk in een kleine haven makkelijker is uit te rollen.   

2.4.3 Omringende (Main)ports en wireless implementaties 
Niet toevallig zijn er in de ons omringende landen al tal van ports en mainports die private wireless 

toepassen. Met name in Duitsland en het UK wordt dat gevoed door de beschikbaarheid van logisch 

en aaneengesloten spectrum. I      k  jk    he  zg  ‘’ Agu  e’’   ec  um be ch kb    v       v  e 

networks, in een afwijkende band (2.6 Ghz TDD), maar wel landelijk beschikbaar en ook al 

gedurende ettelijke jaren. Die spectrum beschikbaarheid in dergelijke landen heeft zijn effect gehad: 

tal van netwerken en pilots.  

Bedacht moet worden dat onze Mainports met deze nabije concurrenten wedijveren op het scherp 

van de snede en een mindere toegang tot moderne bedrijfsmiddelen en -processen de concurrentie 

al gauw kan schaden.  

Als we - ongeacht ranking of grootte -  de (main)ports met private wireless inventariseren dan 

ontstaat het volgende beeld:   

        L        N  w   ,          N     

Austria Vienna airport Private 5G, Nokia Spectrum from A1 (MNO), no allocated private 
spectrum yet  

Belgium Port Antwerp Private 5G, Proximus Tugboats. Drones. surveillance 

 
Port Zeebrugge  Nokia & Citymesh City mesh acquired rights years ago in 3400—

3500 Mhz  
 

Brussel airport Nokia & Citymesh T  ck      ce, AGV’ , I T 

Denmark Port Aarhus 4G, Three 
 

Finland Port Kotka 
terminal 

Athonet, Edzcom Operational and container data 

 
Ports of Kemi. 
Oulu 

Edzom, Nokia (?) Services for the tenants of port authority 

 
Helsinki airport Edzcom Wireless services through operator Finavia 

France Paris airport Private LTE since 2014 
2 networks on 1 RAN 

‘Agu  e’   ec  um 40  hz. 2  e w  k  – AdP, 
Air France – on shared Ericsson RAN with resp. 
Athonet & Ericsson EPC 

 
Port Le Havre Orange OBS 5G 3.5 Ghz (instead of ‘Agurre’) spectrum. 

Germany Hamburg airport Private 5G for Lufthansa 
maintenance  

3.7 Ghz spectrum, remote monitoring of 
overhaul 
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Germany Hamburg port 5G pilot by DT & Nokia 3 ‘ l ce ’ f     du   y   d   u   m  u    e ;    
‘   A ch’ 

Iceland Keflavik airport 4G by Isavia airport 
operator 

P   e ge  fl w m   geme    y  em ’Ve v ’ 

Italy Port Livorno 5G TIM & Ericsson    ‘ OR A IS’    jec      u      ble       

Spain  Port Barcelona Telefonica, APM (NL) 5G for vehicle and crane control, spectrum 
from operator  

UK Heathrow airport SITA 
 

 
Port Southampton   5G by Verizon & Nokia For ABP (Associated British Ports) on private 

spectrum 
 

Port Felixstowe 5G by Three & Ericsson IoT and AGV teering; UK 5G testbed programm 

 

Grafisch afgebeeld en voor de omringende landen zijn er al de volgende private wireless netwerken 

in (Main)ports : 
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2.5 (private) wireless en de concurrentiepositie van Mainports  
Wireless is niet de oplossing voor de vele uitdagingen waar mainports voor staan, maar wel een 

belangrijke enabler voor het inrichten van alle processen en optimalisaties die vele uitdagingen gaan 

vergen. 

In een survey van Deloitte gaven industrieën aan dat zij een grote bijdrage verwachten van wireless 

aan hun strategische issues, met name in de medium term. Er is geen reden om aan te nemen dat 

dit niet ook voor de Mainports geldt en dat wireless zal faciliteren bij het aangaan van de in dit 

hoofdstuk genoemde grote uitdagingen. De economische en maatschappelijke druk op de Mainports 

is groot en ze zullen elk denkbaar vehikel nodig hebben om de concurrentie aan te kunnen en 

tegelijk de door de samenleving gevraagde aanpassingen op te brengen. Wireless speelt daar een 

grote rol bij, zo geven bedrijven onderstaand aan.  

 

Voor industrie algemeen en mainports in het bijzonder gelden onderstaande drijfveren voor het 

implementeren van wireless diensten, private wireless en wireless IoT. De grootste drivers blijken te 

liggen bij procesoptimalisatie en kostenbeheersing; niet toevallig voor Mainports de parameters 

waarop sterk geconcurreerd wordt met de nabije tegenspelers (zie par. 2.6.)  
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2.6 Mainports met private wireless    
Zowel Haven Rotterdam als Schiphol concurreren met name met de nabije omringende landen in 

NW Europa en landen waar spectrum voor private wireless netwerken thans beter geregeld lijkt dan 

voor Nederland. We betoogden al dat de concurrentiepositie de komende jaren mede met wireless 

uitgevochten zal worden. Het is goed te benadrukken, dat er in alle omringen Mainports al pilots en 

projecten plaatsvinden met private wireless netwerken en nieuwe diensten; getuige de tabel in 

par.2.4.3.  ede l  d z     e     ee  e l  d e  de ‘bu e ’ wachten niet. Met name Duitsland heeft 

een geolied privaat spectrum met de band 3.7 – 3.8 geheel beschikbaar voor lokale netwerken onder 

een wel begrepen en niet omstreden regime van BnetzA. Er zijn dan ook in korte tijd al meer dan 

200 licenties vergeven. 

Ook het UK kent een groot (!) stuk gealloceerd spectrum voor private netwerken met in totaal al 

1200 licenties voor diverse banden. In par. 4.1. zullen we zien hoe de spectrum situatie is per land, 

hier volstaat aan te geven dat juist de landen waar onze mainports mee concurreren een forse stap 

gezet hebben met privaat spectrum. 

De ons omringende top 4 Mainports – resp havens en luchthavens uit de top 4 - hebben al diverse 

projecten en pilots lopen met private wireless; mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van 

adequaat spectrum. Daarmee zijn oa de volgende projecten in de omringende landen bij 

concurrerende Mainports gerealiseerd: 
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Interessant is een studie van EY waarin onderzocht werd waarom bedrijven nog NIET overgaan tot 

het gebruik van private wireless en 5G: 

EY studie private wireless, 5G en technologie mix

=> Onduidelijkheid over regelgeving e  …   ec  um !
=> Positionering 5G irt andere technologieapr'22 spectrum mainports 41
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Duidelijk wordt hieruit dat bedrijven worstelen met de positionering van wireless en 5G tov tal van 

andere enabling technologie. Tevens dat men schroomt door onduidelijkheid over regelgeving en 

d   mee … spectrum! De huidige spectrum situatie is onoverzichtelijk en alleen nog voor insiders en 

experts te volgen; een bedrijf dat erin zou willen investeren (in Nederland) is gauw afgeschrikt door 

de complicatie, de onzekerheden, de situatie tot 2026, de beoordelingscommissie, het gebrek aan 

internationale harmonisatie etc10.  

Het is mede hierom dat Wifi een alternatief is en blijft voor private wireless….  el  w    ke        

geen gegarandeerde QoS maar de systemen zijn simpel en breed beschikbaar en het onderliggende 

spectrum is overal ter wereld vrijgegeven. Weliswaar gedeeld en onbeschermd spectrum, dus geen 

gegarandeerde prestaties maar toch. Met private wireless is de situatie in elk land anders - of er is 

zelfs helemaal geen private spectrum beschikbaar - waardoor ook de oplossing per land verschilt. 

De IT manager van BASF hield een illustratieve presentatie11 hierover. Hij wil zijn 

petrochemische plants internationaal met wireless automatiseren, is al in een aantal landen 

begonnen en liep er tegenaan dat het spectrum en daarmee de oplossing verschilt per land. 

Ook moest hij in een bepaald land beroep doen op operator spectrum, omdat er geen 

privaat spectrum is. Dit naar zijn zeggen, schaalt slecht en vergt disproportionele aandacht 

en kennis van de IT-organisatie; iets wat een BASF nog op kan brengen maar voor een 

middelgrote organisatie al gauw te veel gevraagd zal blijken.  

Harmonisatie en regulatorische eenvoud zijn dus essentieel voor de doorbraak en toegankelijkheid 

van deze oplossingen.   

De boodschap aan beleidsmakers is dan ook:  

De beide mainports zijn van onmisbaar economisch belang en zullen moeten concurreren met 

mainports in NW Europa. Verduurzaming, concurrentie, efficiency, ruimtelijk en ecologisch beslag; 

het zijn grote opgaves. De uitdagingen waar Mainports voor staan zijn enorm, de impact op de 

samenleving ook. De omringende concurrenten in NW Europa en hun (spectrum) beleidsmakers 

zitten niet stil; de Mainports NL kunnen zich niet veroorloven op achterstand te geraken bij hun 

innovaties en wireless proces optimalisaties, waar spectrum dienstbaar aan is. Toegankelijkheid en 

eenvoud daarvan zijn daarbij essentiële voorwaarden  

 

3 Wireless Service provisioning voor mainports 
 

3.1 Daadwerkelijk private wireless gebruik op Mainports 
Alhoewel ze nog schaars zijn, hebben we wel een aantal relevante voorbeelden kunnen achterhalen 

van gebruik (use cases) van private wireless op Mainports, te weten in havens en op vliegvelden. Er 

zijn wat voorbeelden op de eigen (lucht)havens in Nederland en er zullen wat voorbeelden volgen 

van derden mainports 

 
10 Zie hiertoe het toegankelijke maar correcte overzichtsartikel in NRC van za 26/3/22  
11 EU s ec  um  umm  , jul  ‘21 
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3.1.1 Haven Rotterdam, K  ’  typische containerhaven 
We hebben uitgeschreven gebruikerswensen van een bestaande (!) “ y   che containerterminal” in 

Rotterdam waarvan we de naam niet kunnen vermelden maar die we typerend achten voor dit soort 

gebruiker. Zij benoemen oa 

• Signaal bij gebruiker of device nooit minder dan -105 dBm; ook achter container stack 

• Latency nooit > 50 ms 

• Bandbreedte bij enige end user device nooit < 20 kb/s 

• Beschikbaarheid 99,99% met redundantie; 99,97% bij uitval redundantie 

• Rebooting zonder downtime 

• Management system met export SNMP naar derden systemen 

• Geschikt voo   e m    e 100 AGV’  e  10  traddle carriers met crane control en video 

surveillance 

• Ruggedised devices 

Alhowel deze specs al een aardig beeld geven, weten we van de operationele gegevens van een 

vergelijkbare terminal dat er nog meer paramete   e  KPI’   e   elle  z j . Al  we d e   ev ege      

bovenstaande door de gebruiker gearticuleerde KPI’ , k  jge  we onderstaande user requirements en 

KPI’  voor een typisch terminal bedrijf: 

 

Deze case is gebaseerd op gebruikswensen zoals aangegeven door havengebruikers in een enquête, 

aangevuld met eigen indrukken obv gesprekken en kennis van de havenmaterie en bestaande use 

c  e ,  e e  de ee  v lled g  ve z ch  v    e we k  e     e  (‘KPI’ ’)     e   elle . D   mee    de 

case nu enigszins imaginair want geëxtrapoleerd obv gebruiker data, maar met deze spec hebben we 

wel een redelijk compleet beeld van wat een typische havengebruiker – of mainport gebruiker – aan 
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operationele eisen zou kunnen stellen aan een netwerk. Het wireless netwerk – dus het spectrum – 

d e   deze KPI’   e ondersteunen. 

Voor veel gebruikers zal het overigens niet evident zijn een de gel jk    f el v   KPI’  e  

gebruikswensen op  te stellen. 

3.1.2 Haven Rotterdam, ECT 
De European Container Terminal 

heeft al jaren een private 4G 

netwerk waar veel over 

gepubliceerd12 wordt. ECT had 

eerst jarenlang een meshed wifi 

netwerk voor oa de besturing van 

AGV’  e  stapelkranen. Door dat 

wifi op vrij spectrum werkt en 

schepen nogal eens het niet erg 

nauw nemen met zendvermogens, 

werd die toepassing met de tijd 

alleen maar onbetrouwbaarder. 

Op een door ECT uitgeschreven uitvraag reageerden oa operators en integrators. De operators 

echter waren geen van allen bereid een SLA (prestatieniveau) af te geven, wat ECT wel vereiste. Uit 

de selectie is integrator Koning en Hartman (nu Axians)  gek me  me  ‘c  e’ ve d   D u d e  radio 

opstelpunten van Airspan. ECT gebruikt een dual core vanwege redundantie en 22 radio’s met elk 2 

sectoren. Het netwerk kent een ongeëvenaarde beschikbaarheid; slechts 1 dag per jaar mag er iets 

buiten bedrijf worden genomen voor onderhoud.  

3.1.3 Private wireless op Schiphol 
Schiphol gebruikt op dit moment trunked radio als private wirless (DTRS, Digital Trunked Radio 

Schiphol), een Tetra systeem. Omdat de behoefte aan meer data en bedrijfskritisch gebruik al wel 

eerder gevoeld werd, is al in 2017 een RFI uitgeschreven voo  ‘   fe      l  T ’. D      hebben niet 

minder dan 15 partijen gereageerd, wat iets zegt over momentum en belangstelling. Daaronder alle 

3 de   O’ , integrators, apparatuur leveranciers. O v lle d w   d   de   O’  desgevraagd geen 

QoS af wilden geven. Systeem leveranciers konden dat wel op hun netwerk, maar hadden voor een 

full service aanbod een lokale integrator en netwerk management partij nodig, die ze niet altijd al 

hadden. Op deze RFI is geen RFQ gevolgd. Wel is in 2021 een prequalificatie op de markt gebracht 

voor – weer- een private LTE netwerk met als eerste doel het aflopende DTRS contract te vervangen. 

Hetzelfde netwerk moet later breedband kunnen leveren. Doordat in deze periode de situatie rond 

het band 43 spectrum erg onzeker was – en nog – vroeg de uitvraag aan aanbieders om zelf met 

spectrum te komen, BYOS (Bring Your Own Spectrum),,. Dat werd breed in de markt als merkwaardig 

opgevat, maar geeft aan hoezeer een grote gebruiker nu niet meer weet hoe met beschikbaarheid 

  ec  um  m  e g   . Deze be  l  g m  k e d     O’      k  de  bieden en derden (integrators, 

vendors) alleen voor zover ze voldoende zekerheid hadden en konden bieden over toegang tot de 

private b  de  1 00 ‘gua d b  d’ of 3.5 Ghz. Deze uitvraag loopt nog.  

 
12 Bv Druid: Major Rotterdam Port Automation Expansion | Druid Software 

https://www.druidsoftware.com/2019/03/04/major-rotterdam-port-automation-expansion/
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3.1.4 SITA op London Heathrow 
Onder de derden airport netwerken noemen we oa het private 

LTE-netwerk van SITA op London Heathrow. Het draait daar al 

sinds plm 2014 op spectrum van provider UK Broadband (nu 

Three)13. SITA is er de operator van, SITA is de wereldwijde 

leverancier van airport automation en -telecommunicatie en 

heeft in die vertical een gekende positie. SITA levert connectiviteit 

voor de vertical airports en levert oa wifi en private wireless. SITA 

heeft vanuit die rol al meerdere private wireless en indoor 

wireless netwerken op airports (: Dusseldorf, Dubai, 

Johannesburg ea). Het Heathrow netwerk wordt vooral gebruikt 

voor airside operations. 

3.1.5 Lufthansa Technik op Hamburg 
 Lufthansa Technik gebruik via haar dochter Lufthansa  Systems twee private 5G netwerken in haar 

onderhoudshangaars op Hamburg. Twee, omdat ze een vergelijk heeft gedaan tussen echt eigen 

netwerk op eigen spectrum (met Nokia netwerk op 3.7 Ghz spectrum) e  ee  ‘slice’ van een MNO 

(Vodafone met Ericsson apparatuur). De case is goed gedocumenteerd want meermalen uitgedragen 

op seminars14. Het netwerk wordt gebruikt voor – in initieel – twee use cases: 

• Remote monitoring van het turbine onderhoud. Via een real time video verbinding kan de 

klant (luchtvaartmaatschappij) op afstand meekijken met de diagnose en reparatie van zijn 

turbines. Het gaat hierbij om machines van ettelijke tientallen miljoenen per stuk en het 

onderhoud is uiterst kritisch en met zeer veel regelgeving omgeven; dus ook de remote 

inspections en het 5G moeten perfect zijn. 

• Interior overhaul VR. Als een luchtvaartmaatschappij een toestel binnenbrengt voor 

overhaul van het interieur, kan via een VR tool met de klant door zijn vliegtuig worden 

gelopen en interieur concepten worden doorgenomen. Tijdens de overhaul kan met VR de 

status worden besproken en kunnen tussentijdse beslissingen worden genomen. Ook hier is 

de kwaliteit van de 5G verbinding bepalend voor de diensten die per overhaul tientallen 

miljoenen kosten 

Lufthansa Technik heeft geëxperimenteerd me  heel k     che KPI’  en deelt deze publiekelijk15: 

 
13 Zie References - UK Broadband 
14 A h  e  ‘  T me’ v   j  u    ’21  
15 A h  e    T me  em     j   ’21 e      kel EnterpriseIoTInsights van     l ‘21. (zie bijlage hst 7) 

https://www.ukbroadband.com/references
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Zoals de case Lufthansa laat zien worden de prestaties van de 3GPP Specs nog niet gehaald; maar 

desondanks beoordeelt Lufthansa zelf ze als baanbrekend en ruimschoots voldoende voor de 

beoogde processen !  

3.1.6 Havens in Finland met private wireless 
Private wireless provider Edzcom heeft diverse havens in Finland van private 5G voorzien16: ports of 

Kotka, Kemi, Oulu, Helsinki en anderen. Vergeleken met Rotterdam zijn dit kleine havens maar de 

toepassingen zijn vergelijkbaar en schaalbaar. Meestal is de port authority (he  ‘h ve bed  jf’) de 

eigenaar van het netwerk en stelt het ter beschikking aan gebruikers zoals verladers, stevedoors, 

kade operators e.d. Deze netwerken zijn geleverd as a service (aaS) door Edzcom, meestal met Nokia 

netwerk elementen, soms met Athonet core. Meestal is de oplossing gebaseerd op bewezen LTE 

technologie waarvoor een breed eco systeem van netwerken en devices beschikbaar is.  

Vaak zijn deze havens te klein om uitgebreide IT-afdelingen te 

onderhouden dan wel is de IOT uitbesteed; een aaS oplossing is 

dan zeer welkom. De netwerken worden door de 

havengebruikers ingezet voor verladen, crane en AGV control, 

predictive maintenance; maar ook voor kadebezettingsplanning, 

cameraobservatie van de staat van lading en digital twins. 

3.1.7 Private wireless op Paris airport 
Op Aeroports de Paris (AdP) (Charles de Gaulle, later ook op Orly) zijn er twee private LTE netwerken 

in gebruik: 

• Een LTE netwerk van HubOne, de telecom operator van AdP (min of meer wat ST is op 

Schiphol), waarbij HubOne het netwerk exploiteert en de dienst levert aan luchthaven 

gebruikers. Het netwerk bestaat uit een Athonet core en Ericsson RAN (radio netwerk). Het 

is al in gebruik sinds een 1e pilot in 2014 want toen al werd er door HubOne en Idate een 

white paper over uitgegeven!  

Inmiddels is HubOne opgeschaald naar de rol van Neutral Host voor de logistieke sector en 

biedt vergelijkbare private wireless diensten aan in heel Frankrijk. Het spectrum is dat van 

‘Agu  e’; he  2.6 Ghz TDD   ec  um v   40  hz  e  l ce   e. 

• Een network van Air France. Dit netwerk gebruikt een Ericsson core maar sluit aan op het 

RAN van HubOne ! Deze twee netwerken delen daarmee hun radio infrastructuur, een 

oplossing die in de standaarden is voorzien17. Air France is de verreweg grootste gebruiker 

van het netwerk. Zij zet het netwerk met name in voor alle platform operations aan de 

gates.   

Het netwerk is enorm groot in oppervlak en aantallen gebruikers, zie hieronder. He  geb u k  ‘g   e’ 

radio-opstelpunten met groot bereik voor paraplu dekking over het airport en micro base stations 

om per gate/opstelplaats dekking en capaciteit te genereren.  

Het netwerk kent tevens QoS – Quality of Service – ofwel gegarandeerde prestaties. Het maakt 

daarvoor gebruik van protocol dat in de LTE standaard is voorzien18.  

 

 
16 Zie www.edzcom.com/use-cases/logistics voor de haven cases  en  www.edzcom.com/insights  voor een 
white paper over private wireless opties en -alternatieven en typische use cases 
17  g   O  :  ul   O e         e  e w  k; 1   d    e w  k me  mee de e c  e’   f  P ’   
18  g    I’ ,  u l  y   l    I d c     ,     T    gebed      c l  m  e v ce klasses te definiëren.  

http://www.edzcom.com/use-cases/logistics
http://www.edzcom.com/insights
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3.1.8 Network slicing in Haven Hamburg 
In de haven van Hamburg is met EU funding een pilot gedaan ogv 5G en slicing. Er zijn op het lokale 

netwerk van een MNO 2 slices ingeregeld voor heel resistente communicatie cq voor meebewegen 

met variërende piek belasting. Getest is of en hoe slicing – een onderdeel van de 5G specs – werkt 

en ingezet kan worden 

 

Samenvattend: 

Diverse Mainports in de landen om ons heen hebben al vormen van private wireless ingezet om hun 

processen te optimaliseren en profiteren al van verhoogde efficiëntie en proces verbetering. Omdat 
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de NL Mainports met al deze – nabije – actoren concurreren kan de Nederlandse situatie niet 

achterblijven bij die van de landen en mainports om ons heen; een dergelijk competitief nadeel 

kunnen onze Mainports en hun economisch belang zich niet veroorloven. De al gerealiseerde use 

cases van private wireless laten het enorme potentieel19 van nieuwe mobiele connectiviteit voor de 

Mainports zien.   

3.2 Mobiele operators en services voor verticals (vs horizontaal)   
Introductie: 

Vaak wordt gedacht dat de behoefte aan draadloze diensten voor bedrijven en bedrijfsspecifieke 

toepassingen geleverd zullen gaan worden door de mobiele operators. Die hebben tenslotte al 

spectrum en hebben al een netwerk. Er zijn evenwel goede redenen om aan te nemen dat zij 

slechts enkele van de vele verticals en bedrijfstoepassingen zullen gaan leveren; omdat het met 

een gegarandeerde QoS bedienen van een bedrijf tamelijk wezensvreemd is voor hun type 

bedrijfsvoering en te bedienen massamarkt. In dit hoofdstuk zullen we die argumentatie 

verkennen en derden hierover aan het woord laten 

Als het aankomt op wireless services of netwerken voor private partijen en bedrijven, is er een 

fundamentele discussie tussen eigen netwerk en eigen spectrum dan wel een dienst van een 

mobiele provider – MNO – op diens spectrum. Er is geen fundamenteel onderscheid, beide zijn 

gradaties op een continuüm van min of minder afhankelijke modellen en meer of minder autonomie 

en service level garanties. Met de komst van 5G hebben   O’  e  ee     efk     bijgekregen: 

slicing. Dat stelt de MNO in staat een afgezonderd stukje van zijn netwerk en spectrum toe te zeggen 

    ee  bed  jf  f ee   ec    e     d   ‘ un je’ of slice een dienst af te leveren met maatwerk 

prestaties van dat specifieke bedrijf of sector. Die maatwerk prestatie kan een hoge beschikbaarheid 

zijn, extreem lage latency, hoge datarate, prioritering van bepaald verkeer, etc of enige combinatie 

daarvan. Belangrijk is daarbij dat de 5G technologie dit mogelijk maakt, wat nog niet wil zeggen dat 

de MNO het operationaliseert in zijn netwerk dan wel het ook aanbiedt of in welke mate en met 

welke service garantie.  

Ook LTE kent al een beperkte m  e v   ‘ l c  g’ in de zin dat het maatwerk prestatie klassen kent, de 

zg    I’   f  u l  y  l    I d c     . T t voor kort echter hebben de  ede l  d e   O’  e v or 

gekozen die mogelijkheid niet in te zetten, bv ook niet ten tijde van de Schiphol uitvraag voor 

   fe      l  T . P    ece   heef  1   O deze f c l  e     de   T  ‘   geze ’ e  ve m  k  v    e v ce 

provider Priocom.  

Vaak wordt in dit verband gesproken over ‘h   z     l’ ve  u  ‘ve   c  l’    b d: 

 
19 Afgezien van de Lufthansa c  e        gebleke  d   geb u ke     e   cheu  g z j  me  dele  v   hu  KPI’   f 
bedrijfsmatige voordeel.  
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  O’  ke  e     elk l  d ettelijke MILJOENEN abonnees voor wie zij geheel gestandaardiseerde 

spraak en data abonnementen aanbieden. Hun hele businessmodel is geënt op deze massamarkten. 

Deze marktinrichting wordt horizontaal genoemd: 1 type aanbod voor alle soorten klanten. 

3   1          K  ’           icals en individuele bedrijven 
Geheel in contrast da  mee       ‘ve   c  l’ aanbod. Hier is het aanbod van wireless diensten geheel 

op maat gemaakt van een specifieke klant, gebruikersgroep of sector. Parameters als throughput, 

latency, device density, availability en resilience zijn geheel afgestemd op de diensten en het gebruik 

v   ee    ec f eke ‘vertical’. Teve   w  d  e  ee    S ofwel een prestatiegarantie met de klant of 

sector afgesproken. Dit type aanbod is typisch het domein van de gespecialiseerde aanbieders, zoals 

niche operators voor Enterprise Services Provisioning, voor System Integrators en voor nieuwe 

actoren. We zullen hier later nog op ingaan in relatie tot spectrum behoefte.  

T    u   e z j    O’  zee   ch   v e e d gewee      he     g an van een QoS op een 

bedrijfsspecifiek  e we k ! D        k   e  z    l g  ch… Weliswaar is hun netwerk – 4 of 5 G – er in 

theorie toe instaat, het zit niet in hun genen noch in hun bedrijfsvoeringsmodel of marketing.  

• De gehele organisatie van sales tot NOC is ingericht op massa markten en uniform aanbod. 

Het sales apparaat is niet ingericht op het bedienen van specifieke verticals.. Er is geen 

service organisatie die s’  ch   kan optreden als bij een zeer bedrijfskritisch proces de dienst 

uit is gevallen en onmiddellijk hersteld moet worden.  

• Het NOC is niet erop ingericht om bij te houden welke apparatuur onder welke SLA opereert 

en met welke verplichting welk deel van het netwerk aan wie is toegezegd. Dit kan ver gaan; 

teneinde een service level te garanderen moet het NOC – vaak in het buitenland – inzage 

hebben in de vele SLA’s die de MNO heeft afgesloten, weten welke apparatuur onder welke 

SLA ressorteert, trouble tickets kunnen aanmaken die de SLA respecteren qua service 

restoration window, etc. Voor een NOC met 1000-en radio base stations en verbindingen 

een zware opgave. 
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O  R I’  v   recenter datum is dan ook zelden een gegarandeerd aanbod van een MNO te 

bespeuren geweest. Dit is evenwel gee       jg  g jege     O’ ; he     he  l g  che gev lg v   

keuzes in hun marketing en positionering. Niet toevallig hebben we recent een aantal nieuwe 

operators zien opstaan die zich richten op dan wel 1 vertical dan wel 1 of een paar landen met 

Enterprise Service Provisioning. In par. 3.2.3 zullen we een paar namen hiervan laten langskomen.  

In een artikel uit Enterprise IoT Insights blijkt welke      ge  e KPI’  bedrijven zoals stellen aan 

private wireless omgeving: 

 

De vraag is gerechtigd OF een MNO deze prestaties kan leveren en of hij het überhaupt WIL. De 

complicaties van maatwerk contracten met verticals voor de eigen organisatie, het beheer, de 

bereikbaarheid en het service apparaat zijn enorm en veel veeleisender dan de consumenten markt 

waar de operators op ingericht zijn. Dit is een fundamenteel punt en overstijgt het gegeven dat de 

m b ele  e we ke  de m   we k S A’  technisch in principe wel aankunnen!    

Bij met name de bandbreedte moet bedacht worden dat er nog heel veel toepassingen in de pijplijn 

zitten cq nog ontdekt moeten worden om vervolgens in operationele processen te worden 

opgenomen. Daarom is het verstandig met forse groeiprojecties rekening te houden. Wij geven 

hieronder een van vele studies aan, waarbij een year-on-year data groei van 50 % wordt gemeten en 

verwacht. 

                                
                       

    : 
e  e     e 
I T     gh  

  elk  e we kk  d  leve e   
 K  ee   O d  leve e v   d ve  eve  c l , bed  jve e S A   
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Voor bedrijfsnetwerken en het bijbehorende spectrum dient de ruimte voor dergelijke groei te zijn 

ingebouwd, opdat een bedrijf niet na een paar jaar succesvol wireless implementaties tegen de 

grenzen van zijn groei aanloopt. 

  

3.2.2 Gebruikerswensen en waarschijnlijkheid levering door MNO’  

 
Onderzoek van derden heeft eveneens een discrepantie aangetoond tussen aanbod en aspiraties 

v     O’  e e z jd  e  de we  e  e  m   we k KP ’  v   ve   c l    de z jd . 
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Dit onderzoek van Real Wireless laat zien dat de verticals uitgesproken verwachtingen hebben van 

mobiele diensten voor hun bedrijfsspecifieke toepassingen en dat het aanbod v     O’  me    me 

als sterk wordt gepercipieerd op aspecten die zij- de verticals – niet zo belangrijk vinden en vice 

versa.   ge l jk ‘  de   e  ee  ’ het aanbod van mobiel operators op alle punten tov de 

verwachtingen die verticals hebben, behalve op 1 aspect: data snelheid. Op dat laatste punt 

overtreffen de   O’  de verwachting alleen wordt dat aspect ook het minst belangrijk gevonden. 

Dit onderzoek laat feilloos zien dat het MNO aanbod matig aansluit op de specifieke verwachtingen 

van verticals. 

Niet toevallig zijn er recent dan ook een aantal service providers opgestaan, die specifieke verticals 

bedienen: 

• Dan wel 1 specifieke industrie, zoals luchtvaart door SITA 

• Dan wel een specifieke geografie, meestal een land; zoals Priocom in NL  

• Dan wel 1 element van de wireless value chain, zoals PODgroup voor roaming tussen private 

netwerken of Cellwize voor automated deployment van private wireless system van diverse 

makelij  

Het verschijnen van niche specifieke service providers voor gerichte verticals en gericht aanbod is 

een logisch antwoord op het horizontale op massamarkten gerichte aanbod v     O’  (e  d   mee 

hun spectrum). Teneinde die vertical te kunnen bedienen zijn de new entrants aangewezen op 

shared spectrum dan wel licentievrij spectrum. De oplossingen daarvoor laten we in par 5.4. zien.  

Koopmotieven 

Ook onderzoek van ABI research articuleert waarom bedrijven voor privaat wireless opteren boven 

een aanbod van een mobiele operator; 
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Allereerst zien we hier dat 5G en privaat netwerk wordt verkozen om twee majeure redenen: 

• De Enterprise kl    heef  beh ef e     m   we k KPI’ , zoals hiervoor al aangetoond 

• De Enterprise klant heeft behoefte aan vertrouwelijkheid van zijn data. Hij heeft er 

bedenkingen bij als data in het netwerk van een derde rondgaan en de toegang en het 

afschermen ervan niet meer zijn eigen domein is. Veel onderzoek lijkt aan te tonen dat deze 

‘d      tegri y’ nog belangrijker wordt gevonden dan de prestaties  f KPI’ .  

Verder laat dit onderzoek nog iets opmerkelijks zien: de Enterprise klant heeft een voorkeur voor 

e ge   e we k e  e ge  behee  m   … k m  d      e   l  jd       e. 2 3e van de respondenten geeft 

aan het liefst een eigen netwerk op eigen spectrum in eigen beheer te voeren, vanwege de al 

genoemde data integrity overwegingen. Echter, 1/3e van de respondenten geeft aan toch maar voor 

een MNO of beheer door een 3e partij te kiezen omdat het hem ontbreekt aan personeel, kennis, 

domeinkennis of vaardigheden. Voor met name MKB is dat argument zeer voorstelbaar. De 

complexiteit van het spectrum landschap – zeker internationaal - , de vereiste vakkennis, kennis van 

het 5G en radio eco systeem zal menig onderneming20 teveel gevraagd zijn.  

De de   ve  de be e dhe d v     O’   m d e   e    de    S      e b ede : 

Onderzoeksbureau Analysis Mason zegt in een studie over private LTE/5G over specifiek het 

onderwe   ‘operator readyness’ : 

                     Operators may find it challenging to deliver systems integration and expertise needed  

                    for private networks 

 
20 Marin Schwibach van BASF Duitsland gaf hier een inzichtelijk voorbeeld van tijdens zijn presentatie op de LS 
Telcom Spectrum Summit 2021 en in de sessie over (Duitse) Campus netwerken.  
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Consultancy firma Real Wireless stelt in een van haar rapporten het volgende mbt de leveranciers 

van de MNO-netwerken en daarmee de bereidheid van die operators tot maatwerk diensten: 

It is unrealistic to expect even the largest of OEMs like Nokia and Ericsson to provide the best 
in class of varied and specialist network functions that the plethora of enterprise customers 
need and demand 

 

Kortom, de kans dat operators alle vertical markets kunnen en willen bedienen wordt klein geacht. 

D   be eke   d   ve   c l   l  de           hu  e ge  ‘d  g’ m e e  kunnen doen, waarvoor private 

spectrum vereist is !   

EY heeft in haar studie naar motivaties bij private wireless gevraagd naar de eigenschappen die 

bedrijven zoeken in de partner waarmee ze een ICT traject aangaan: 

 

Duidelijk wordt dat de partner een grote focus op de eigen vertical geacht wordt te hebben. De 

vraag is gerechtvaardigd  f   O’ , me  m lj e e   de   eke c   ume  e  e  d   mee ee  

‘h   z     l’ aanbod, in staat zullen zijn vele en diverse verticals op maat te bedienen. Breed wordt 

aangenomen dat het meer voor de hand ligt dat hier allerlei niche specifieke Enterprise Service 

Providers zullen opstaan.  

In een white paper uit 2018 van de TCCA wordt de verwachting al gepresenteerd en onderbouwd 

dat zich tussen equipment vendor en mobiele operator nieuwe partijen zullen bevestigen, gebruik 

makend van private spectrum: 
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Feit is dat deze nieuwe spelers zich daadwerkelijk gemanifesteerd hebben en nog zich aandienen. In 

Nederland alleen al zagen we oa Priocom, Cellnex, SURF, BinnenBereik en Integrators Spie en KH 

voor dergelijke rollen opteren !  

Nb: Ofcom in wireless strategy 2022:  

some local services can be provided by national networks. However, we also believe it is important to 

support the provision of local and private networks that may offer additional services to local users, 

as well as increasing competition in the provision of those services. 

3.2.3 GSMA standpunten tav bereidheid mobiele operators 
Wereldwijd en al sinds de initiatie van mobiele netwerken met GSM is er een 

koepel van mobiele operators actief: de GSMA (GSM Association), die sindsdien en 

tot en met 5G de belangen van mobiele operators behartigt. Alle mobiele 

operators, ook de Nederlandse zijn lid van de GSMA en de GSMA staat aan de wieg 

van de internationale mobiele standaarden. De GSMA organiseert jaarlijks het 

grootste event ter wereld ogv mobiele netwerken: het Mobile World Congres in 

Barcelona waar 100.000 bezoekers komen. Standpunten en visies van de GSMA zijn daarom zeer 

veelzeggend.  

Die GSMA heeft recent white papers en studies uitgebracht mbt het onderwerp van deze briefing 

van de Mainports aan EZK: private netwerken en co-existentie. Meer in het bijzonder zijn volgende 

GSMA publicaties relevant: 

• Mobile networks for industry verticals: spectrum best practice,2021 

• 5G TDD synchronisation, recommendations for coexistence, 2020 

 

Wij hebben deze twee geheel gelezen en samengevat op aspecten die voor onze discussie met de 

beleidsmakers relevant zijn. Wij kwamen daarbij standpunten tegen die tamelijk realistisch en 

genuanceerd zijn tav de ‘ nde e’ optie te weten private netwerken; wij kwamen ook standpunten 
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tegen die nogal unilateraal voor het operator belang opkomen. Onderstaand vatten we ze samen, 

met groen en rood voo   e   ‘       v  e’ e  ‘ge e e vee d  ege  ve     v  e’. Uiteraard is de 

context sterk gecomprimeerd, maar de statements zijn van GSMA: 

GSMA statements* on private spectrum and – networks:
Postive inclination and openings Reservations and restrictions 

Regulators should make available 100 Mhz contiguous per 
operator.
Regul       h uld        h b     O’  f  m u   g  e -aside 
spectrum to service verticals 

Mobile operators have the experience, technologies and 
  ec  um     u      …   du   y ve   c l . Sl c  g fu  he  
supports these tailored services. 
GS A w      f (   v  e) ‘  ec  um h   d  g’   d       e    
‘u e       l  e   ’ 

S me ve   c l  m y ..   e   e    v  e  e w  k    d  hu  … 
access additional spectrum for broadband

Spectrum set aside for verticals may undermine 5G success 
/put wider mobile services at risk. Spectrum set aside for 
ve   c l     k  be  g u de u ed… The e   e   d c        h   
this is likely to be the case with 3.5 Ghz.

Operators should be allowed to agree on local 
arrangements of differing synchronisation structures. 
Verticals using set-   de   ec  um  h uld … w  k w  h 
  O’  (    y ch          )    c   d    e w  h  e ghb u   

Verticals that previously used dedicated private networks 
have started to outsource their network to 3rd party providers 

Cellular technologies have evolved to use unlicenced 
spectrum to allow verticals to build private networks 
(muLTEfire, 5G UL !) 

Surveys# show most verticals do not need dedicated private 
networks 
Research# shows Most verticals do not need dedicated 
networks and can make use of appropriately designed public 
networks

#: by GS A he  elf… !

TDD synchronisation mitigation techniques are amongst 
other antenna direction, power reduction, guard bands 
and filters, signal blanking in DL

Preferred slot structure is DDDDDDDSUU (5G) or 
DSUDDDSUDD (LTE); so DL = 3XUL, typical for public networks 

*: Mobile networks for industry verticals: spectrum best practice,2021
5G TDD synchronisation, recommendations for coexistence, 2020
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Opvallend is dat de GSMA zich be   wel ‘  le     ’    el    v  l e     eve e     v  e  e we ke  en 

ruimte laat voor deze alternatieven. Ook is de GSMA voor bilaterale afstemming mbt synchronisatie 

problemen tussen netwerken, waar EZK eerder de lijn kiest v   ‘   v    v lg  m b ele   e     ’ (: na 

’26) . We zullen verderop in par. 6.8.3 laten zien dat ook regulators in andere landen iets 

genuanceerder naar deze materie kijken.  

Verder zien we dat de GSMA een hele waaier aan mitigerende maatregelen bij synchronisatie 

problemen voorstelt; wij zullen daar verderop in hst 6 op voortborduren. Bij EZK zien wij een 

beperkter instrumentarium, voo  l be     d u   ‘   v    volgt   O  y ch        e’ en weinig 

gebruik makend van andere maatregelen (power, antennerichten, guard bands, signal blanking).  

   e    d    de GS A   k ‘v   ’ publieke mobiele netwerk oplossingen, dus propmoot zij voor 

verticals   O   l     ge  e  ‘ l c  g’ en trekt zij in twijfel of alle verticals nou wel private 

netwerken nodig hebben. Tenslotte betoogt zij dat private netwerken, zeker als die mat g ‘beze ’ 

zijn, leiden tot versnippering en onderbenutting van het spectrum. Dit zou een valide standpunt zijn 

als ooit zou blijken dat verticals het hun toegewezen spectrum helemaal niet volledig benutten, 

maar daar lijkt het niet op.  

Conclusies voor beleidsmakers: 

Samenvattend kan worden gesteld dat verticals en zeker ook mainports zeer specifieke behoeftes 

hebben qua wireless ser             K  ’ . Voorbeelden van netwerken op mainports in de 

omringende landen zijn legio; veel vergelijkbare mainports bedienen zich al van private netwerken. 
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Het is objectief onwaarschijnlijk d   MN ’    z  m   w               kunnen of willen leveren en 

de eisen van verticals en mainports rechtvaardigen veelal een private oplossing en daarmee -

spectrum. De koep       MN ’  – de GSMA – heeft een aantal genuanceerde standpunten tav 

private netwerken die het bestuderen waard zijn.    

4 Spectrum voor private netwerken in Europa 
Elk mobiel netwerk – privaat en publiek – bedient zich van radio spectrum voor het tot stand 

brengen van de verbindingen. Het beslag op spectrum is met de enorme toename van mobiele en 

draadloze verbindingen spectaculair toegenomen en 

spectrum is een schaarse grondstof geworden. De 

uitspraak van GSMA hiernaast articuleert die 

 ch     e    b j   b u  le w jze… Regulators zijn 

daarom in hun beleid gespitst op efficiënt gebruik 

ervan en allocaties die effectief maar niet 

overbemeten zijn.  

Private netwerken vergen eveneens spectrum. Dat 

spectrum kan licentievrij zijn – voorbeeld wifi – of 

kan van een licentiehouder worden betrokken, zoals een MNO. Een alternatief is het beschikbaar 

stellen van dedicated privaat spectrum voor private netwerken, iets wat in een aantal landen 

gebeurt maar niet in alle. Daar waar dit gebeurt, zijn de keuzes nogal verschillend, wat nadelen 

heef . De  ede l  d e keuze w jk  wel he  mee    f…. Hieronder lichten we toe. 

4.1 Europese spectrum situatie en -harmonisatie 
De situatie mbt privaat spectrum in Europa is erg gefragmenteerd. Ieder land heeft een ander stuk 

spectrum toegewezen voor private wireless; of er is nog helemaal geen shared spectrum voor 

private wireless. Als het er al is, is het per land telkens ander spectrum. De enige synergie die zich 

aftekent is 

• Duitsland, Zweden en Denemarken, met resp 100, 80 en 60 Mhz in 3.7 – 3.8 Ghz 

• UK en EU; die hebben resp onderzoeken de band 3.8-4.2 Ghz voor private wireless.  

Andere landen zoals Finland en Frankrijk hebben weliswaar privaat spectrum maar in weer hele 

andere banden. 

Ook de totaal beschikbare bandbreedte wijkt per land af; nog niet te spreken van de kosten en de 

licentievoorwaarden (die met name in Frankrijk afwijken).  
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Spectrum allocations pvt wireless:
(band in Ghz/bandwidth in Mhz)  

2Ghz 3Ghz 4Ghz

1.8GHz/5MHz 2.3/20 2.6/40 3.7/100 3.7/80 3.8-4.2/400
‘D  T gu  d b  d’ ‘b  d 43’ 3.7/60 3.8-4.0/100

apr'22 spectrum mainports 88

3.55/150

‘  RS’

 

De recent bekend geworden private spectrum allocaties in Denemarken en Frankrijk zijn hier 

opgenomen.  

Deze situatie heeft twee grote nadelen 

• Het eco systeem dreigt ernstig versnipperd te worden over tal van banden en landen, met 

als gevold per markt kleine hoeveelheden en gebrek aan apparatuur leveranciers en devices. 

Sommige banden, zoals 2.3 en 2.6 Ghz zijn onderdeel van het MNO eco systeem en kennen 

daardoor wel een groot aanbod 

• Pan Europese en internationale bedrijven moeten voor hun industry 4.0 of plant automation 

strategie per land op ander spectrum, ander eco systeem en andere regelgeving 

teruggrijpen. Zij kunnen daardoor in het geheel niet standaardiseren, wat hun innovatie 

remt en de ontwikkeling van de mark tegenwerkt. Dat laatste kan niet in het belang van 

regelgevers zijn.  

Met zijn recente 2 X 50 Mhz in banden 42 en 43 wijkt Nederland behoorlijk af van wat andere landen 

doen, isoleert zich qua ecosysteem – waarover in hst 6 meer – en remt de innovatie in het 

bedrijfsleven.  

4.1.1 Amerika en CBRS 
In Amerika is een afgewogen spectrum regime voor shared spectrum en lokaal spectrum in het leven 

geroepen: CBRS of Citizen Band Radio Service. Het kent een licentie regime in 3 niveaus, van 

  cumbe   e  ge       ee d     ‘PA ’ gelicenceerd voor bedrijven tot General Access met geen QoS. 

Het CBRS-regime vindt veel adoptie en heeft geleid tot een eigen alliantie, de CBRS Alliance, nu 
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OnGo Alliance gedoopt. De karakteristieken van het CBRS spectrum model zijn hier weergegeven: 

 

CBRS leidt tot een groot eco systeem van leveranciers en devices. De CBRS band – 3550 tot 3700 

Mhz of band 48 – kent al een eigen 3GPP spec en derhalve veel leveranciers. Het ware interessant 

voor landen als Nederland om privaat spectrum toe te kennen dat (deels) overlapt met CBRS – of er 

dicht tegenaan ligt - opdat het eco systeem voor CBRS ook hier deels toepasbaar is. 

                         
De       ek:
 70  hz v   PA  geb u k
  0  hz v   GAA geb u k
   ce  e  10  hz  e c u  y

( d     c ,   e      )

 250 l ce  eh ude  
 T    l 1 000 l c le l ce  e 

He  mech    me:
 3  l ge   v     eg  gme   f eme de       e  

 I cumbe   u e hee h  g  e     ; v l m    e   d  
 PA  geb u ke hee v      g    de GAA geb u ke  ; d e d     k   k be  le  

 SAS d   b  e deel f e ue  e   e e  behee     e fe e  e
 SAS k  d     e   g  j e      d    
 R d     m e e   RS e a led z j v      e  c eme  de SAS

    22   ec  um m        53
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   l  he   l   je l    z e  h d de ‘2   50’ toewijzing van privaat spectrum21 niet verder van de CBRS 

band vandaan kunnen zitten; de kans op enig eco systeem wordt daarmee kleiner. De kans dat 

dev ce  d e   RS c  f  m z j    k de 100 hz ‘b ve   ’ b  d 43 mee eme     g   e . Over de 

‘gu  d b  d ’ in het plaatje komen we in par 6.4 nog te spreken.  

Conclusie voor beleid:  

Het CBRS voorbeeld laat zien hoe sterk de tractie in de markt kan zijn als over 50 states - cq landen - 

een uniform en goed georkestreerd spectrum model wordt uitgerold   

4.1.2 Nederland en tractie in Europa 
Tot voor kort werd Nederland met zijn 5 Mhz in de 1800 guard band en al een paar jaar de 100 Mhz 

privaat spectrum in band 43 internationaal gepositioneerd als koploper. Helaas komen we dat nu 

niet meer tegen; in internationale gremia wordt nu meestal Duitsland genoemd als voorbeeldland 

en anders UK; Nederland is die positie geheel kwijt. Met de impasse rond de 3.5 Ghz 5G veiling en de 

onzekere situatie tussen 2022 eb 2026 is de kans groot dat Nederland nog verder achterop raakt in 

het beschikbaar stellen van privaat spectrum en het aanjagen van wireless innovatie. 

I  d ve  e l  de  e  b   e  e  el jke ‘verticals’ zijn branche verbanden of industrie associaties 

opgericht teneinde het gebruik van kritische wireless netwerken en dito spectrum te verdedigen en 

promoten. We noemen 

Land of vertical Naam Doelgroep 

 
21 Ten tijde van onze indiening in Mei ‘’21 is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 Mhz aaneengesloten 
voor.  
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Nederland KMBG Kritische Mobile Breedband 
gebruiikers 

Duitsland 5G-ACIA Industrie gebruikers en plant 
automation 

Frankrijk Agurre Grote landelijke spelers met kritische 
wireless netwerken 

Engeland Tech UK Spectrum Policy 
Forum 

Alle denkbare spectrum gebruikers22 

Utilities EUTC Telecom voor Europese Utilities  

Public safety TCCA Landelijke OOV en industriële 
toepassingen internationaal 

 

Recent is opgericht EUWENA, European Users of Wireless 

Enterprise Networks Association; bedoeld als een pan Europese 

vereniging van breedband en wireless gebruikers en als platform 

voor spectrum belangen. 

Samenvattend: 

Spectrum is het basismateriaal voor elke kritische wireless dienst en in het internationale speelveld 

loopt Nederland (steeds meer) uit de pas. Met diverse gebruikers associaties is het momentum 

zichtbaar en is het risico dat de stilstand in Nederland tot achterstelling internationaal leidt groot. De 

Inmarsat zaak en de ingestelde commissie hoeven ons land niet af te houden van een samenhangende, 

goed bruikbare allocatie van privaat spectrum teneinde de concurrentie positie van ons bedrijfsleven 

niet te verzwakken. CBRS in Amerika laat zien hoe een uniform spectrum regime tot tractie leidt. 

5 Wireless en verticals 

5.1 Design basis 5G en verticals  
Met de komst van release 15 in LTE is de basis gelegd voor 5G; vanaf R15 wordt de 3GPP wireless 

standaardisatie 5G genoemd. Inmiddels is ook R16 vrijgegeven en is R17 in de maak. Voor het eerst 

in de 3GPP is een standaard niet louter voor massamarkten geschreven maar ‘vo  be  emd’ voor 

verticals en ne we ke  me  m   we k KPI’ ; d   wel v     O’  d   wel v  u   bed  jve  zelf.  

Al vanaf relea e 13 z j  e  ‘PPDR’ of OOV en bedrijfsspecifieke features in de standaard verschenen, 

met de komst van 5G zijn deze verankerd in de bekende driehoek van 5 G feature clusters: 

 
22 Vergelijkbaar met ons NFO  
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Hiermee wordt 5G breed gezien als de enabler voor Industry 4.0 en bedrijfsautomatisering. Het is 

hier op zijn plaats te benoemen dat nog een 80% van de bedrijfsnetwerken23 worden uitgerust met 

4G  T , w        k  l veel bed  jf k     che KPI’  m gel jk z j .  

5.2 LTE en 5G voor bedrijfskritisch mobiel  
Zoals bovenstaand plaatje laat zien, is er geen 

harde overgang van 4 naar 5G maar is er eerder 

sprake van een doorontwikkeling, een evolutie. 

Om die reden is er ook geen harde demarcatie 

tussen toepassingen die 4 dan wel 5G vragen en 

zoals aangegeven kunnen veel bedrijfsnetwerken 

met LTE vo  z e      lle gev   gde KPI’ . 

Bijkomende voordelen van LTE zijn een uitgebreid 

eco systeem, stabiele standaarden en uitgerijpte toepassingen. Wel is het zo dat LTE van standaard 

spectrum blokken uitgaat die door de 3GPP gedefinieerd zijn, waarvan 20Mhz de meest gangbare is 

(maar er zijn er meer, van 1.8Mhz tot 100 Mhz). Die standaard blokgrootte heeft consequenties voor 

de spectrum allocatie en de praktische toepasbaarheid van blokken zoals die van 50Mhz, waarover 

meer in par. 6.2.  

Het wordt breed aanbevolen niet bij de keuze voor een standaard te beginnen maar bij de wensen 

en eisen van het operationeel proces bij de (bedrijfsmatige) gebruiker en vervolgens daar de 

prestaties en ten laatste de standaard bij te kiezen. 5G kent weliswaar spectaculaire specificaties die 

in de regel weer een factor 10 beter zijn dan die van 4G (data-rate, latency, device density etc); maar 

lang niet elke bedrijfstoepassing heeft dat nodig. Wat verticals vaak wel nodig heb en is een 

 
23 Bron: Nokia, de vooralsnog grootste leverancier aan de private netwerk markt  
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deterministische prestatie ofwel een die niet of weinig varieert, en waarvan de QoS vastgelegd en 

beheerd kan worden. Als voorbeeld kan latency genoemd worden: voor een bepaalde video control 

applicatie kan het belangrijker zijn dat de latency constant is dan dat hij potentieel extreem laag is 

maar veel fluctueert.  

5.3 Maatwerk prestaties en diensten (QoS) voor verticals  
Na LTE komt met release 15 5G in beeld. Release 15, de eerste release die tot 5G is bestempeld, 

bevat vooral sneller internet – met name voor consumenten - en de eerste features die 

bedrijfsnetwetwerken en QoS mogelijk maken: massive IoT en URLLC ( kritische prestaties). De 

daarop volgende releases 16 en 17 zijn helemaal op 5G gericht. De laatste releases bevatten met 

name al die features waar bedrijfsnetwerken en verticals op zitten te wachten, meer nog dan 

consumenten features.  

Met name 5G releases 
16 (2020) en 17 
(2022) zijn ‘gemaakt
voor          ’ 

- Positionering
- Device to device
- IoT
- Q      ‘vrij’         
- AR/VR
- Satelite backhaul
- Multicasting

apr'22 spectrum mainports 65

Bron: RCR wireless 

 

Met 5G is het mogelijk een dienst op maat te maken voor een industrie of sector; met op die sector 

toegesneden data rates, latencies, device density, bereik, evt power consumption, etc. Dat alles valt 

 e  e l  e e  b   e  ee  e ge  bed  jf  e we k, m      k m ddel  ee  ‘ l ce’ (       e)    he  

netwerk van een operator. Alles is in de standaarden voorzien.  

Bedacht moet worden dat het feit dat prestaties in een netwerk leverbaar zijn nog niet wil zeggen, 

d   ze   k    geb de  w  de …. I  de  egel k   he   e we k mee  d   de   e      e v      b ed ; 

om redenen van eenvoud, standaardisatie en operationele complicaties van maatwerk. In par. 3.2.3 

hebben we al derden partijen geciteerd over de (on)waarschijnlijkheid dat macro netwerk operators 

en leveranciers een grote waaier aan maatwerk diensten aan gaan bieden.  
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Voor Mainports bevatten LTE en met name 5G 

alle features die rijke en op maat gesneden 

service levels mogelijk maken! 

5.4 Overige wireless netwerken voor 

verticals 
Teneinde de indruk te vermijden dat alle 

bedrijfstoepassingen voor mobiel verkeer om 4 

dan wel 5G vragen en daarmee een beroep 

doen op spectrum vo   ve   c l   f ‘   v   ’ 

spectrum, benoemen we hier een aantal 

andere standaarden voor bedrijfskritisch 

wireless. Het onderstaande overzicht vat ze 

samen op twee assen: QoS zekerheid en mate van mobiliteit: 

 

Duidelijk is dat alle vormen van Enterprise wireless een rol te spelen hebben, dus onder 

 m    d ghede    k   e      d e   e  e   l c  g.      v    ‘  eg  g ’    de h  g  e   e     e     

Enterprise wireless netwerken is de puur private optie en dus privaat spectrum onontbeerlijk.  

Stationair – nomadisch – mobiel 

Deze as onderscheidt tussen standaarden die eigen een vaste lijn vervangen en dus stationair zijn 

(FWA, Fixed Wireless Access) en standaarden die nomadisch of ambulant zijn. Bij nomadisch gebruik 

is er wel mobiliteit maar de gebruikers verplaatst zich infrequent en tijdens zijn wireless sessie is hij 

op 1 plaats. Typisch voorbeeld is de laptop in kantoor gebruik. Hier is wifi DE bekende standaard. 
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Mobiele standaarden kenmerken zich doordat ze geheel ambulant zijn en de standaard een 

constante verplaatsing van de gebruiker en daarmee handover en roaming kan ondersteunen.  

Voor bedrijven en ook de mainports geldt dat al deze niveaus van mobiliteit voor kunnen komen. 

AGV’  z j  geheel m b el, ee   e        ee     duc  e   ce     geheel stationair en een 

verplaatsbare robot met automated steering is nomadisch.  

Mobiele varianten 

Binnen die volledig m b ele     d   de  z j  e  ‘ m ke ’. Genoemd zijn al 4 en 5G. Er zijn ook 

gradaties in de mate wa       O’  me  4  f 5G de verticals kunnen bedienen. Zij kunnen een 

strandaard dienst afleveren op simkaarten voor een bedrijf, met dito best effort en geen QoS. Zij 

kunnen ook met slicing een gegarandeerde dienst afleveren, nog steeds op hun eigen spectrum. Een 

versie die tussen wifi6 en ‘ech ’ LTE ligt is muLTEfire; ontworpen door de multefire alliance maar 

geen 3GPP standaard. Met 5G UL wordt 5G op UnLicened (UL) spectrum weer geïncorporeerd in de 

standaard. Multefire is door leveranciers uitgewerkt – Nokia voorop – om LTE -achtige prestaties te 

hebben maar op ongelicenceerd spectrum; met name 5 Ghz wifi spectrum. Qua positionering 

presteert multifire ‘b ve ’ wifi6, maar blijft net achter bij echt LTE op afgeschermd spectrum, MNO 

dan wel privaat. 

Sector-specifieke varianten 

Naast de genoemde wereldstandaarden die over alle sectoren toepasbaar zijn, zijn er ook nog een 

aantal sector specifieke draadloze standaarden. We noemen 

• Wireless HART, een van wifi afgeleide standaard die veel toepassing vindt in de 

procesindustrie, zoals op Pernis. 

• Fluidmesh, ook een wifi afgeleide die veel in de logistiek wordt toegepast voor 

voertuigbesturing, dus oa in de haven. Fluidmesh is ontsproten aan een start up maar is nu 

van Cisco.  

Typerend voor deze beide standaarden is dat ze onder IEEE – dus niet 3GPP - genormeerd zijn als 

 02.15     d   de  (w f     de  02.11  e  e ); w      me    me ‘me h  g’  ech  l g e w  d  

toegepast. (Bij meshing creëren nodes van een netwerk zelf en onderling verbindingen en -netwerk, 

onafhankelijk van een generieke infrastructuur. Dat kan oa handig zijn voor access points op slecht 

bereikbare plekken, bij uitval van nodes en om QoS te garanderen.  

Enterprise heeft de keuze 

Met deze smaken heeft de Enterprise een behoorlijke waaier aan opties, wat ertoe leidt dat 

• Voor veel verticals de waaier aan opties en technologieën - en spectrum – te groot is om zelf 

te behappen. Men zal vaak uitzien naar een 3e partij, een consultant of een full service 

provider (MNO of ESP) die de materie wel doorziet 

• Er grote behoefte is aan eenduidigheid binnen het wireless en spectrum landschap. Als we 

de geschilderde waaier aan opties combineren met de private spectrum opties van par. 4.1 

dan ontstaat een diffuus beeld waarin alleen nog experts de weg weten. De Mainports zijn 

relatief gezegend met veel en specialistische IT en Telecom functionarissen. Voor een 

gemiddelde ‘bew  e ’ in het havengebied echter - er zijn er 3000 ! – is dat niet evident.  
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Samenvattend: 

Voor verticals zijn er een brede waaier aan standaarden, types netwerken en oplossingsrichtingen 

beschikbaar; velen waarvan eigen spectrum vergen maar niet alle. Bij de Mainports zullen alle opties 

             , m    z           w        m   m   w    K  ’s op privaat spectrum een voorname rol 

innemen. Voor de hoogst denkbare prestaties is toegang tot private netwerken en daarmee 

spectrum onontbeerlijk.  

6 Geschiktheid spectrum voor verticals 
Onderstaand schema geeft de meest gangbare banden voor private wireless spectrum weer voor 

zowel LTE als 5G, met de 3GPP band nummers  

 

He  ‘  b  d’ ofwel 3.5 Ghz spectrum dat voor private netwerken en 5G mobiele netwerken gedacht 

is, is inherent TDD spectrum. Bij TDD spectrum zijn uplink (UL) en downlink (DL) achter elkaar in de 

tijd op dezelfde frequentie gezet: 

UL UL DL UL UL DL 

 

Dit voorbeeld is willekeurig gekozen en heeft een UL/DL ratio van 2:1. Die ratio kan bij TDD 

netwerken vrij worden gekozen en kan daarmee worden aangepast op het verkeer van de specifieke 

gebruiker; bv veel UL tov DL bij een bedrijf met veel sensor data en procesbesturing met video.  

TDD heeft dus grote voordelen voo  m   we k KPI’ , me    me doordat de Ul/DL ratio zelf kan 

worden gekozen. Daarmee komt echter ook het inherente nadeel van dit type spectrum: de UL en 

DL van aanpalende en aan elkaar rakende netwerken moeten gesynchroniseerd zijn, dwz gelijk 

lopen qua klok en tegelijk UL of DL uit zenden. Dit laatste is in de praktijk een grote inperking.  

L     N w      

b  d f e  b b  d f e  b

 42 3400 3600  77 3400 4200 w. . 3.  
4.2   K,
  

 43 3600 3 00  7 3400 3 00 Sub e  v  
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 4 3550 3700   RS  SA  79 4200 5000
    22   ec  um m        70
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6.1 Up- en Downlink asymmetrie  
Dit spectrum wordt gekenmerkt door zgn TDD of Time Division Duplexing methodiek. TDD is de 

tegenhanger van FDD. In FDD worden uplink (UL) en downlink (DL) op aparte zgn gepaarde 

frequenties afgewikkeld; bij TDD worden UL en DL in de tijd op dezelfde frequentie gesepareerd in 

zgn tijdsloten.  

 

TDD is inherent zeer geschikt voor bedrijfsnetwerken: het maakt het mogelijk de balans tussen UL en 

DL op maat voor een vertical te kiezen. Waar een MNO meestal behoefte heeft aan veel meer DL 

dan UL (: consumenten streamen en kijken vooral) heeft een bedrijf meestal behoefte aan veel Ul 

(:sensoren, camerabewaking etc stuurt veel meer maar het netwerk dan dat het ervan ontvangt). 

Binnen LTE zijn er zelfs     d   d  chem ’  v      D        e  gedef   ee d als onderstaand. Een 

typisch MNO en een typisch vertical profiel zijn als voorbeeld aangegeven. Merk op dat ze qua UL/DL 

verhouding sterk verschillen waarover hieronder meer  
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Ook tussen 4G en 5G moet 

gesynchroniseerd worden teneinde geen 

verstoorde of uitvallende signalen te 

krijgen; dus ook 4 en 5G tijdsloten 

moeten tegelijk UL of DL uitzenden; zo 

niet dan storen ze elkaar: 

Nb:  ’   e fe e   e’          g 

‘ R’   ew R d     5G 

 

UL/DL interferentie maakt dat hele 

resource blocks wegvallen – meestal het UL signaal omdat 

DL dominant is – wat op zijn beurt weer tot reductie van 

de capaciteit leidt EN tot een andere UL/DL ratio dan de 

voor een bedrijfsproces gewenste. De interfererende 

signalen kunnen worden geëlimineerd (signal blanking) 

zoals nevenstaand geïllustreerd als voorbeeld. Deze 

remedie is daarmee in theorie beschikbaar, maar 

spectraal verkwistend.  

 

6.2 Aaneengesloten spectrum blokken 
Spectrum voor een toepassing kan aaneengesloten of niet aaneengesloten (non contiguous) zijn.  

6.2.1 Inherente nadelen non contiguous spectrum 
Het is van voordeel om voor een toepassing over 1 aaneengesloten (‘c    gu u ’)   ec  um bl k  e 

beschikken. Dat komt door oa 
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• Verlies van spectrum als op de flanken van enige band als zgn guard bands moeten worden 

aangehouden om interferentie met naastgelegen banden te vermijden. Als er bij TDD-

spectrum synchronisatie issues spelen, dan geldt dit des te meer.  

• Als er tussen spectrum banden gewerkt wordt met Carrier Aggregation (CA) treedt weer 

verlies van spectrum efficiency op door de prestaties van de scheduler (Nokia). CA wordt 

toenemend ingezet om capaciteit e  KPI’   e  e l  e e . 

• Als voor een groot spectrum blok of – erger nog – twee stukken spectrum die ver uit elkaar 

l gge  ee  ‘  d  ’ (basis station of small cell) moet worden ontwikkeld is het zeer wel 

denkbaar dat deze niet binnen 1 radio gemaakt k   w  de . I  z ’  gev l z l he    ec  um 

blok dus do    wee   d  ’  m e e  w  de  bestreken, wat kosten en interferenties met zich 

mee brengt. Meerdere (!) leveranciers24 melden ons dat zij bv een radio die 400 Mhz van 

b42 en 43 bestrijkt dan wel niet hebben dan wel niet gaan maken vanwege de kleine markt. 

Dit maakt een allocatie van 2 x 50 MHz25 en ver uiteen gelegen zeer inefficiënt.  

Bepalend is hier niet zozeer de versterker in een radio alswel de filters die het ’m  ke ’ of de 

doorlaat en begrenzing van het spectrum van een radio moeten bepalen. Die filters zijn duurder en 

ingewikkelder om te maken dan een moderne full software defined radio die een base band signaal 

genereert. Het volgende plaatje geeft dat masker weer met daarnaast de mogelijkheden van een 

radio om een grote band dan wel 2 stukjes binnen die band te bedienen. 

Spectrum bereik      ’ :

        ’   
- filters bepalend voor bereik: 

- bereik inherent beperkt

=> in praktijk +/- 200 Mhz
 >  X   ‘uit       ’    in 1 radio 

te verenigen
=> nadeel bij migratie tussen- of 
CA* met meerdere frequentie
blokkken

=> in R18: enhanced CA 

* CA = Carrier Aggregation
apr'22 spectrum mainports 80

IBW =Instantaneous BandWidth
OBW = Occupied BandWidth
Operating frequency range > IBW > OBW

 

 Bij die te bedienen band wordt van Instantaneous Bandwidth (IBW) en Operational Bandwidth 

(OBW) gesproken. Meerde e leve   c e   ve  elle      d   z j v    he   ede l  d e ‘2 50’de   d   

 
24 Huawei, Nokia, Airspan, Anktiontech  
25 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
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die alles in 1 keer aankan niet kunnen leveren. Dit is een ernstig nadeel van de huidige niet 

aaneengesloten toewijzing van privaat spectrum van 2 X 50 Mhz26 en met name een nadeel als 

• Een gebruiker moet migreren van de onderste naar de bovenste 50Mhz of andersom 

• Een gebruiker CA moet toepassen om aan voldoende spectrum te geraken. Dat kan het geval 

zijn als hij bv 40Mhz nodig heeft en die niet aaneengesloten in 1 blok van 50Mhz kan krijgen; 

bijvoorbeeld door andere gebruikers of door guard band. Het gebruik van CA zal toenemen; 

in release 18 van de 5G standard gaat CA nadrukkelijk een rol krijgen.  

Zoals we hierna zullen aangeven, is een verder nadeel van kleine niet aaneengesloten banden dat er 

potentieel disproportioneel veel spectrum verloren gaat voor guard bands (zie par 6.4), waarvan 

leveranciers ons vertellen dat het minstens 10 en mogelijk 20 Mhz moet zijn als er tevens voor 

synchronisatie issues moeten worden gesepareerd.  

6.2.2. Aansluiting op- en verstoring van militaire radar onder 3400 Mhz27 
NA het uitkomen van rev 1.0 van de White  Paper van de Mainports is er een discussie ontstaan, 

aangezwengeld door een document van NL digitaal, over het gedrag op de flank van het 5G 

spectrum, over toe te passen filters, over evt energieverbruik, over het al-dan-niet bestaan van eco 

systeem en over kosten en fysieke consequenties van evt filters.  

De concrete aanleiding is het bestaan van militaire radarsystemen in de frequenties direct onder 

3400 MHz. Gebruikers van 5G spectrum net boven 3400 Mhz kunnen potentieel die militaire radar 

(hierna “mil radar”) onder 3400 MHz storen., Er is een norm28 die ziet op het vermijden daarvan; die 

norm vereist dat het signaal dat ‘lekt’ van 5G naar de ondergelegen band van mil radar een 

grenswaarde niet overschrijdt. Deze verstoring, formeel geheten BEM (Block Edge Mask) maar hier 

versimpeld aangeduid als ‘scherpte’ van het spectraal masker en als afgeleide de  spill over, van 5G 

op mil radar is een consequentie van het vermogen dat 5G net boven 3400 MHz uitzendt en de 

scherpte van het masker van die signaalbron,. Dat masker wordt in hoge mate bepaald door filters 

die de 5G radio al dan niet toepast of aan boord heeft.  

 
26 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
27 Deze paragraaf is nieuw in rev 1.1 en is toegevoegd nav discussie die NA rev 1.0 is ontstaan  
28 CEPT/EU 219/235 bepaalt een verstoring van minder dan -52 dBm/MHz in de aanpalende band  
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Daarbij treden in de praktijk verschillen op tussen radio’s: 

• De   d  ’  van de ‘tier 1’ vendors die aan de MNO’s leveren zijn uitgerust met hoge  kwaliteit 

filters die een tamelijk scherp masker dus begrenzing van hun uitgezonden vermogen en hun 

spill over opleveren (genoemd wordt vanaf 3450 MHZ) . De consequentie is dat die radio’s 

duur zijn en dat er potentieel zelfs additionele filters moeten worden toegepast. Bovendien 

voegen filters gewicht toe aan de mastopstelling en gebruiken mogelijk meer energie. 

• De radio’s van een breed scala aan nieuwe en kleine leveranciers hebben een breder, 

minder scherp masker (zie figuur: bruine vs groene radio karakteristiek) . Die radio’s zijn dan 

ook factoren goedkoper en daarmee de favoriet voor private bedrijfsnetwerken. Deze 

radio’s moeten daardoor grotere ‘afstand houden’ van het mil radar domein – tot naar 

verluid wel 50 MHz dus tot 3450 MHz – en daarmee treedt verspilling van spectrum op. 

Dit gegeven heeft twee consequenties voor privaat dan wel MNO gebruik onderin 3400 Mhz:  

• Gelet op de kwaliteit en het scherpe masker van MNO apparatuur ware het dus te 

prefereren een MNO vlak naast mil radar onderin 3400 te positioneren en - als logisch 

gevolg – de private gebruikers de aaneengesloten 100 Mhz bovenin te geven, dus 3700-3800 

MHz.  

• Het ligt voor de hand dat defensie voor deze mil radars zal moeten afstemmen met de 5G 

gebruiker in het spectrum pal naast haar. Als die gebruiker een MNO is, dan onderhandelt 

defensie met 1 partij die ogv spectrum en radio ter zake kundig is. Zijn die partijen evenwel 

diversie private partijen op tal van plekken in het land, dan onderhandelt defensie talloze 

keren en met partijen die niet  of nauwelijks thuis zullen zijn in details als spectraal masker, 

5G   d     O

         3   3                      
                   

    22   ec  um m         2

 e d ve m ge 

  l.   d  

3400 3420 3450  Hz

5G   d   
(   v  e)

 S  ll  ve   
ze dve m ge 

  O ve d   (  k  ,    c    , Hu we ); duu de m    me   che  
  ec    l m  ke 

Ve d   v   be   lb  e (!)   d    y  eme v      v  e  e we ke me  
m  de   che    ec    l m  ke 
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EIRP, spill over, guard band en demping etc. Voor defensie is dus privaat bovenin 3700 te 

prefereren ! 

Voorbeeld Duitsland 

Omdat Duitsland al 5G in 3,5 Ghz toepast en tegelijkertijd al langer 3.7-3.8 GHz toepast voor private 

netwerken (200 + gebruikers !) , ligt het voor de hand de Duitse ervaring op te vragen. De mil radar 

waar het hier om gaat wordt Europees toegepast, dus het ’spill over’ probleem tussen 5G en mil 

radar zou dan ook in (oa) Duistland op moeten treden. Een eerste verkenning  daarvan onzerzijds 

leert dat In Duitsland 

- Men deze eis mbt spill over niet landelijk maar alleen lokaal toepast en mogelijk ook minder 

streng dat de CEPT norm 

- Men volstaat met 10 MHz separatie tov de nabijgelegen MNO in 3400MHz. 

- De leveranciers tot nu toe met gangbare apparatuur kunnen volstaan.  

NB, het gaat om een MNO in het nabije spectrum, dus om leveranciers van carrier grade 

netwerk apparatuur; nog niet om de kleinere, goedkopere leveranciers.  

- Er desondanks nog geen verstoring van mil radar is opgetreden voor zover nu bekend  

Een en ander zou erop kunnen wijzen dat Nederland de CEPT norm en het effect op de flank van het 

spectrum zeer streng en principieel toepast of gaat toepassen, terwijl andere landen er relaxter mee 

omgaan zonder gebleken verstoring.  

Verder onderzoek in NFP consultatie 

Omdat dit onderwerp opgekomen is NA uitkomen van rev 1.0 van onze Mainports white paper en 

pas net voor publicatie van het NFP; volstaan wij hier met de bovenstaande voorlopige eerste 

bevindingen. Wij zullen in de repliek op het concept NFP en de lopende consultatie ronde, meer 

specifieke feedback geven en zullen ons inspannen nog beter vergelijkende feedback van 

leveranciers en regulators op te halen.  

 

6.2.3 Derden over niet aaneengesloten spectrum 
Een studie van LStelcom voor de UK SPF geeft ook aan dat gefragmenteerde inzet van spectrum tot 

efficiency verlies leidt cq aaneengesloten spectrum voordeliger is; tenslotte een speerpunt van 

regulators: 

The future-looking study – Study on UHF Band (694-960MHz) – by LS telcom UK was 

commissioned by the UK Spectrum Policy Forum (SPF)  to examine the practicality, feasibility 

and implications of defragmenting the UHF band 694 to 960 MHz.   

The study was initiated by the SPF in response to radical proposals to re-plan the 694 to 960 

MHz band to remove the current fragmentation – the proposals claimed that such re-planning 

could potentially deliver considerable benefits such as increased capacity, future proofed 

spectrum and securing access for Digital Terrestrial Television (DTT) services below 694 MHz.  

Eveneens in de UK na een 5G spectrum veiling vindt een herverkaveling van spectrum tussen MNO’s 

plaats, teneinde meer aaneengesloten blokken te verkrijgen. Dit geeft aan hoezeer een operator van 
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een netwerk – publiek of privaat – waarde hecht aan aaneengesloten spectrum. Na een veiling in 

2021 van spectrum in de 3.4 – 3,.8 Ghz band gingen operators zelf en vrijwillig over tot uitruilen van 

stukken spectrum opdat ze allemaal meer aaneengesloten blokken bemachtigden29.  

Een verder argument voor grote aaneengesloten spectrumblokken ipv kleinere en ver uiteen 

gelegen delen is te vinden in een studie van de Ofcom waaruit blijkt dat 40Mhz voor LTE een 

minimum blokgrootte is om efficiënt voldoende bandbreedte aan te kunnen bieden zonder onnodig 

veel verlies aan guard bands en interferenties. Hieronder nog wat derden bronnen mbt de 

wenselijkheid van aaneengesloten spectrum.  

Ook de Duitse regulator, BnetzA bepleit aaneengesloten spectrum voor bedrijfskritische 

toepassingen: 

Uit   e zA ‘O  e   e u g  u k e’: 

4. Zusammenhängendes Spektrum Die Frequenzen sollen soweit möglich als 

zusammenhängendes Spektrum zugeteilt werden. Hierzu können im Bereich 1.800 MHz 

Verlagerungen der derzeitigen Zuteilungen notwendig sein. • Die Bereitstellung und 

Zuteilung soll soweit möglich in zusammenhängenden Frequenzblöcken erfolgen, um 

insbesondere den effizienten Einsatz breitbandiger Funktechniken zu ermöglichen. • Im 

1.800-MHz-Band sind derzeit Frequenzen bis zum 31. Dezember 2025 und bis zum 31. 

Dezember 2033 befristet. Aufgrund der unterschiedlichen Befristungen könnte es 

erforderlich werden, dass die Frequenzen, die bis 2033 zugeteilt sind, vor dem Ende der 

Befristung verlagert werden müssen. Dies könnte zu Effizienzsteigerungen bei der Nutzung 

der Frequenzen führen, da hierdurch frühzeitig zusammenhängende Frequenzblöcke für 

breitbandige Anwendungen genut 

Verder hebben wij input verworven van gerenommeerde aanbieders van RAN-apparatuur in deze 

markt. In ieder geval drie30 daarvan bevestigen dat de radio met dit brede spectrale bereik en 2 X 50 

Mhz die 300 Mhz uit elkaar liggen dan wel niet te maken valt dan wel te duur is om te maken. 

Daarbij zijn vooral de filters het problematische punt. 

6.2.4 Aaneengesloten = problemen maar 1 ipv 2 keer 
Met aaneengesloten spectrum ipv 2 ver uiteen liggende deel-allocaties worden een aantal 

problemen en beperkingen opgeheven, zoals die van het genoemde eco systeem. Echter, de 

noodzaak tot mitigerende maatregelen zoals het synchroniseren van aanpalende netwerken dan wel 

(bij non synchronisatie) het toepassen van guard bands (w    ve  h e    mee ) bl jf .     …: me  1 

aaneengesloten allocatie van bv 100 MHZ aan de rand van b43 heb je die problemen maar 1 keer; 

me  de  u v   l gge de  ll c   e v   ‘2 50’ heb je ze T    kee   l     wee ‘fl  ke .  

Daarom moet sterk de voorkeur worden geven aan een aaneengesloten allocatie voor private 

  ec  um; w   b j de ‘Du   e’ v       v    de h  d l g  w     lech   1 ‘fl  k d e m   ge e de 

maatregelen vereist.  

Verdere redenen om de Duitse allocatie te willen volgen zijn: 

• Overeenkomst met de grote Duitse markt; dus grotere kans op eco systeem 

• Minder afstemmingsproblemen aan de grensstreken (zie ook par. 6.6) 

 
29 Zie https://the-mobile-network.com/2021/04/uk-operators-trade-5g-midband-spectrum  
30 Namen desgewenst bij ons bekend  

https://the-mobile-network.com/2021/04/uk-operators-trade-5g-midband-spectrum
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• Nabijheid tot de band 3.8 – 4.2 Ghz, de band die mogelijk later ook voor privaat gebruik 

wordt geoormerkt en al door EZK en de EU wordt overwogen. Dit geeft een grotere kans 

op apparatuur die van 3.7 Ghz tot in de nieuwe band spectrum afdekt. (Binnen de 

beperkingen van spectraal bereik van apparatuur, zie par. 6.2.1. 

• Het spectrale masker van radio apparatuur, de door leverancier s aangegeven beperkingen 

daarin en de ‘verspilling’ van kostbaar spectrum als private netwerken ‘onderin’ 3400MHz  

worden geplaatst. 

• De inherent ingewikkelde afstemming door defensie voor de ‘spill over’ naar satelliet 

spectrum met slechts 1 competente partij onderin 3400 (nl een MNO) ipv afstemming met 

tal van en ter zake weinig deskundige private gebruikers.   

 6.3 Synchronisatie 
Als al genoemd is het inherent aan TDD-spectrum d   e     de ‘fl  ke ’ gesynchroniseerd moet 

worden met belendende netwerken. Dat kunnen zijn aanpalende netwerken van andere bedrijven, 

maar voo  l  m   ge de l  del jke  e weke  v     O’  ! Vaak zal een bedrijfsnetwerk en campus, 

terrein of complex omvatten en zal er op tal van plaatsen aanraking zijn met de MNO netwerken die 

de omringende omgeving en massa markten bedienen.  

Dit geldt inherent voor de Mainport’  met grote open terreinen! 

Zoals aangegeven in par. 6.1. zal de UL/DL verhouding met die netwerken verschillen. Dit is een 

fundamenteel issue met TDD-netwerken! De weinige mogelijke mitigerende maatregelen zijn  

• Separatie: 

Grote fysieke afstanden of separaties tussen netweken middels zgn guard bands. Een 

leverancier spreekt hier van 10-20 Mhz wat een enorm spectrum verlies is (zeker bij blokken 

van 50 Mhz). De guard bands zijn afgebeeld in de figuur in par. 6.4. 

Met scherp ge-engineerde antennetechniek – downtilt, richtantennes, panel antennes – valt 

ook nog aan separatie van netwerken te winnen. 

• Signal blanking: 

He  ‘bl  de e ’ van bepaalde Ul en DL paden die niet synchroon zijn; wat op zijn beurt een 

enorm verlies aan capaciteit geeft. Deze zg  ‘  g  l bl  k  g’ is een bekende en zelfs 

ge    d   d  ee de   l     g; bed ch  m e  w  de  d   elk ge’bl  k ’   g   l ee    e  

geb u k   ukje   ec  um   . Al  je m    ge  eg ‘bl  k ’ h ud je helem  l gee       m    e 

over !  

• Gedwongen UL/DL synchronisatie: 

Het gedwongen afstemmen van UL en DL tijdsloten, wat bv tussen een vertical en een MNO 

tot sub optimalisatie voor beiden leidt. Als bedrijfsnetwerken de UL/DL ratio van een publiek 

netwerk moeten volgen, boeten ze enorm aan bruikbaarheid in doordat er veel ongebruikte 

DL capaciteit zal zijn en te weinig van de wel gewenste UL capaciteit.  

De behoefte aan synchronisatie zal alleen dan een beperkte rol spelen als het te synchroniseren 

bedrijfsnetwerk zich geheel inpandig bevindt en in een gebouw met grote radio isolatie (zoals een 

stalen loods). He  bed  jf  e we k z l d   he  m c   e we k   e  ‘z e ’ en niet beïnvloeden door de 

demping van het gebouw. Zie de figuur in par. 6.4.   

Vermoed wordt dat dit de reden is dat in Duitsland synchronisatie issue tussen de – al vele – 

bedrijfsnetwerken en de landelijke netwerken nog niet is opgetreden: de meeste bedrijfsnetwerken 

zijn die in fabrieken en dus binnen een gebouw 
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Inzake het synchroniseren tussen TDD netwerken heeft Ofcom uit het UK een opmerkelijk 

standpunt:  

Ofcom laat co-existentie tussen TDD netwerken in de ruimste zin – privaat en publiek – over aan de 

belanghebbenden en moedigt ze aan tot een vergelijk te komen, gebruik makend van alle ter 

beschikking staande middelen (synchronisatie, guard bands, antenne patronen etc). Pas als partijen 

er niet uitkomen houdt Ofcom zich het recht voor te interveniëren en een regime op te leggen, in 

hun geval een synchronisatie regime. Dan 

nog zal Ofcom daarbij kijken naar de 

gebruike  we  e  e  z ’   eg me d      

aanpassen (dus niet een simpel ‘   v    

v lg    O’ zoals in Nederland). We zullen in 

par 6.4 zien dat het Duitse BnetzA een 

vergelijkbaar beleid voert met als verschil 

dat zij bij interventie guard bands opleggen.  

Juist met de laatste allocatie van EZK met 2 X 50 Mhz31 zijn er veel ‘fl  ke ’ waar synchronisatie 

issues op kunnen treden en is er dus veel verlies of sub optimalisatie. Als er forse guard bands nodig 

blijken voor separatie van netwerken, kan er potentieel weinig over blijven van elk van de 50Mhz 

delen.  

Hierbij kan worden aangevoerd dat de noodgedwongen synchronisatie ook niet optimaal is voor de 

  O’ ; z j h ude  e  ee  m gel jk  ub    m  l    D   eg me      ve  en in ieder geval veel frictie 

me     v  e geb u ke  . Ju    d    de   O’  de 300  hz    he  m dde  v   b42 43  e geve  e  de 

verticals de onder- en bovenkanten , introduceert EZK twee keer zoveel v   d e ‘fl  ke ’  u  e  

netwerken waar gesynchroniseerd moet worden !  

6.4 Guard bands en geografische separatie  
Een aloude en vertrouwde manier om interfererende netwerken uit elkaar te houden is het 

toepassen van buffer frequenties of  guard bands. Omdat bij TDD netwerken de separatie tussen UL 

en DL signalen – zowel tussen 5G netwerken als tussen een 4 en een 5G netwerk ! - zo precair is, zijn 

er diverse meningen in omloop over toe te passen guard bands. Wij hebben oa opgevangen: 

ECC32:  5 Mhz minimaal vereist 

Nokia : 10 Mhz of meer  

Viavi33:  25 Mhz aanbevolen: 

 
31 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
 
32 ECC 296 
33 ‘The   le  f   b  d    5G’ 



KM Mainports NL wireless  Rev 1.1 
p. 67 Spectrum behoefte 26/7/22 

 

Viavi stelt:  
“Hence, if two 5G networks operating in adjacent channels are not synchronized, an additional guard 

band of 25MHz, as well as extra filters on the emitters may need to be provisioned” 

 

Ook het Duitse  BnetzA komt in haar regelgeving met guard bands als de finale oplossing, als andere 
middelen en met name UL/DL afstemming uitgeput zijn: 

 

Aan de mogelijkheid van guard bands voegen wij nog toe de mogelijkheid om netwerken geografisch 

te separeren met oa 

                                
                

                              
             

P  v  e     v  e:
 Ove ee k m   y ch       e   D  b l  e  l  u  e    e       
  v gu  d b  d   e  l   e v   l k  l   ec  um 
   j gee  ve ee k m    b    ge   e zA

P  v  e    O:
    m gel jk v lg    v    jd l  e   O     y ch    
 Al    e  y ch    gu  d b  d  be  d gdd    e  l   e
v      v     ec  um
 A   g me    bl ck     veelv ude v   10  hz, 
gu  d b  d  d    e  l   e v  

   e zA behee      l  del jke  e      ge , v l S   e 
 G e  geb ede (z z)
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• Richt- en panelantennes die het vermogen in slechts een beperkte richting uitstralen 

• Kleine cellen –   d   ‘DOTS’- en laag geplaatste opstelpunten met zeer lokale propagatie  

• Downtilt van antennes 

• Aangepast zendvermogen per opstelpunt. 

Deze vormen van separatie kunnen worden toegepast tussen 2 private netwerken en tussen een 

privaat en een publiek netwerk. Bij 2 private netwerken echter is de kans groot dat er een UL/DL 

ratio kan worden overeengekomen, tenslotte zijn beide bedrijfsnetwerken met UL>>DL. Moeilijker 

ligt dat met een macro netwerk; daar is het verschil in de UL/DL ratio een fundamenteel issue.  

Bescherming non synchronised 
netwerken door richtanennes en 
vermogen; guard bands

Open campus netwerk Overig mobiel netwerk

Uitgezonden
Vermogen:

En/of

Guard Band:

 

Deze optie van lokale vermogens- en antenne aanpassing z l  m   ul    z j  b j   O’  want vergt 

locatie specifiek maatwerk; iets waar zij bij massa markt deployments niet op zitten te wachten. Wij 

weten uit eigen ervaring in een andere niche markt – ook private netwerken, maar dan indoor of in 

building netwerken – dat operators zeer terughoudend zijn met enige vorm van maatwerk 

aangaande aanpassingen tbv private netwerken. Zelfs maatwerk signaalbronnen voor een indoor 

situatie met actief DAS blijken meermalen niet tot de mogelijkheden te behoren, zoals in par. 3.2.2. 

toegelicht. 

De kans dat MNO dan wel voor maatwerk rondom NPN/private netwerken bereid zullen blijken 

moet klein worden geacht  

Mainports = open omgevingen !  

Deze materie komt extra tot uitdrukking bij de Mainports omdat hun omgevingen inherent erg open 

zijn en dus extreem gevoelig voor penetratie van interfererend signaal van macro netwerken. Bij een 

privaat netwerk in een produktie omgeving in een fabriekshal is de kans daarop factoren kleiner: 
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Private LTE/5G & publieke mobiele
netwerken, campus vs indoor | 
Mainports extra kwetsbaar

Openbaar terrein; 
publieke mobiele netwerken
Geen gegarandeerde service levels

apr'22 84

Bedrijfsterrein; 
private LTE/5G netwerk
Gecontroleerde KPI’ 

spectrum mainports

‘I d   ’ netwerk; natuurlijke
bescherming tegen interferentie

 

Bronnen in Duitsland34 vertellen ons dat de privaat – MNO synchronisatie problematiek bij hen tot 

nu toe onopgemerkt is gebleven omdat het overgrote deel van de private 4/5 G netwerken plant 

automation betreft en zich indoor bevindt. De natuurlijke separatie die het gebouw verschaft – 

meestal 20 of meer dBM – maakt dat interferentie wordt onderdrukt. Naarmate meer private 

netwerken op campussen, in de petrochemie etc worden uitgerold is de verwachting dat 

synchronisatie ook in Duitsland een issue zal worden.  

Een gerenommeerd test en meethuis verwacht dat interferentie her en der al het geval 

moet zijn, ook in Duitsland, maar zolang ook na degradatie de gereduceerde prestaties nog 

niet opvallen blijft zoiets     geme k …  

Voorstel aan de beleidsmaker: 

De Mainports stellen aan EZK voor om met lokaal maatwerk, overeen te komen tussen partijen, 

coexistentie tussen netwerken mogelijk te maken (als in Duitsland en UK) en in die gevallen waarin 

tussen 2 netwerkoperators geen overeenstemming over coexistentie cq UL/DL scheduling kan worden 

bereikt, over te gaan tot het toepassen van guard bands en veldsterkte separatie; zulks op te leggen 

door AT bij vergunning verstrekking. Additioneel kunnen antennetechniek met richtpatronen aan de 

private of beide zijdes voor separatie, of signal blanking worden ingezet.  

Deze maatregelen mogen niet unilateraal aan enkel de private operator worden opgelegd; er zijn 

mogelijkheden dezelfde maatregelen aan de macro netwerk kant toe te passen. Het lijkt ons daarbij 

redelijk de toe te passen guard band 50/50 ten laste te laten komen van het spectrum van beide 

operators. Als we het gemiddelde nemen van de aanbevelingen van een vendor en een testhuis als 

genoemd in par 6.4, dan zou een 20 Mhz guard band toe te passen zijn; onder ons voorstel dus 10Mhz 

ten laste van beide gebruikers. He     ev de   d     O’    e  ge    ee d zulle  z j  van maatwerk 

aanpassingen in hun RAN al naar gelang locatie; maar met software defined netwerken en scripts kan 

 
34 Rohde en Schwartz, 5G-ACIA  
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het niet onmogelijk zijn. De CEPT analyse die hierna volgt bevestigt dat diverse en afgewogen 

maatregelen mogelijk zijn; ook aan de macro netwerk kant.      

6.5 Europees CEPT over synchronisatie en separatie 5G netwerken 
Het pan Europese Telecom Instituut CEPT heeft in 2019 uitvoerig gekeken naar de problematiek van 

TDD netwerken die naast elkaar moeten bestaan en de mogelijke remedies. Hun aanbeveling ECC296 

gaat uitgebreid in op de vele situaties en mitigerende opties voor tal van situaties. Het is een lijvig 

rapport; wij volstaan met deze als volgt samen te vatten: 

Mitigerende maatregelen# tav coexistentie en 
interferentie tussen 4/5 G netwerken

apr'22 spectrum mainports 76

Synchronisatie: Te coexisteren netwerken:

Privaat – mobiele operator Privaat - privaat

Synchronised
(geen guard bands, 
geen filters)

Geen interferentie, maar
• als private de operator UL/DL frame 

stuctuur moet volgen (groot) verlies aan
functionaliteit voor private

Geen interferentie; beide private netwerken
zelfde UL/DL  ratio want zelfde bedrijfsvoering

Synchronised maar 
afwijkende frame 
stuctuur

Potentieel interferentie en daardoor
• verlies van UL tijdsloten dus capaciteit en

latency private netwerk
• Of DL signal blanking, minder interferentie

maar ook verlies van capaciteit macro 
network, spectraal inefficient

• Of separatie met antenne techniek cq
afstand (>14km), zie hieronder

• Of guard bands, spectraal inefficient

Idem, maar 
• onwaarschijnlijk : privaat – privaat kan

makkelijker zelfde UL/DL ratio toepassen
• Zonodig separatie goed uitvoerbaar

Non-synchronised
(geen afspraken)

Separatie met operator; bijna onuitvoerbaar:
• Fysieke separatie (>14 of zelfs 60 km)
• Radiozijdige separatie met vermogen, 

antenne tilt en -richting etc (> .. Db) 
• Guard band tlv privaat, zeer ongewenst

Separatie tussen 2 privaten; wel uitvoerbaar:
• Fysieke separatie vaak al gegeven (>14km)
• Zo niet dan beide Radio netwerken separeren

met vermogen, antenne tilt en -richting, etc
• Evt guard band tlv beider spectra, soms

ongewenst

Wenselijkheid vanuit private optiek: wenselijk | onwenselijk | onuitvoerbaar
#: gebaseerd op CEPT ECC296, eigen interpretatie

 

Zonder in detail te treden valt meteen op dat CEPT diverse mitigerende maatregelen aanbeveelt al 

naar gelang situatie. Dat zijn oa antenne techniek en richtantennes, vermogen, separatie obv afstand 

of guard band, signal blanking. Wij voegen daar de dimensie private cq mobiel operator aan toe en 

komen tot bovenstaande opties bij twee types situaties: 

- Operator vs privaat dan wel privaat – privaat 

- Al dan niet gesynchroniseerde netwerken 

Vanuit de optiek van de private netwerk gebruikers is door ons hierboven tevens de wenselijkheid 

aangegeven. Al snel blijkt dat  

- Privaat – privaat co-existentie de simpeler van de twee smaken is; voornamelijk omdat 

bedrijfsnetwerken verder uit elkaar zullen ligge  e  he   f  emme   u  e  ’ve   c l ’   e  

fundamentele tegenstrijdigheden bevat 

- De grote co-existentie vraagstukken optreden bij het co-existeren van een privaat netwerk 

met dat van een operator. Hier speelt de fundamentele discrepantie tussen industrie en 

consumenten, tussen Uplink voor proces automation en data consumptie van consumenten  
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en de fundamenteel andere behoefte van industrieën met peer to peer communicatie 

beh ef e  e  h ge geg    dee de KPI’  .  

Wat ons met name opvalt is dat dat CEPT ruimte laat voor diverse opties bij het tegengaan van 

interferentie met – weer – een mandje aan maatregelen: power setting, antenne richting, guard 

b  d,  y ch        e,   g  l bl  k  g  f … he     v   de  v      e fe e   e e  ve l  e    jd l  e …  

Als we al die mogelijke maatregelen afzetten op de veroorzaker van de interferentie cq degene die 

z ’  m    egel m e  nemen dan komen wij tot volgende globale overzicht: 

 

Samengevat: er zijn tal van mogelijke maatregelen, een heel deel daarvan zal de private operator 

moeten treffen maar de MNO kan en moet ook iets doen. 

Conclusie voor beleidsmakers: 

Voor de co-existentie van 5G TDD netwerken, hanteert CEPT een brede waaier aan maatregelen, ook 

de v      O’  minder populaire zoals guard bands of richtantennes. Veel hiervan kan door de 

private netwerk partij worden ingezet, al dan niet tegen kosten; het nodige hiervan kan echter ook 

van operators gevraagd worden cq opgelegd worden bij vergunning verstrekking. 

Het instrumentarium bevat meer dan enkel de nogal simpele en eenzijdige oplos   g w   b j ‘   

2026    v    de   jd l  e  v    ubl ek v lg ’. Met name de co-existentie privaat – MNO is lastig maar 

kent in ieder geval enige opties me  ‘ ffe  ’     be de k   e . .  

6.6 interferentie privaat – publiek in de grensstreek 
Een bijzondere vorm van interferentie kan optreden in de grensstreek Nederland Duitsland vanwege 

het gebruik van b43 voor NPN in Duitsland en het - vooralsnog – geb u k v   ‘2 50’ in Nederland35. 

 
35 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
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Op TWEE plekken in het spectrum kan potentieel storing optreden tussen een NPN in Nederland en 

een macro netwerk in Duitsland of omgekeerd: 

 

 

Zulke gevallen zijn niet denkbeeldig gelet op de bedrijvigheid aan de grens; in de afbeelding zijn 

twee mogelijke gevallen van dergelijke interferentie genoemd. Met ons laten ook twee 

gerenommeerde Duitse partijen36 weten dat zij verbaasd zijn dat deze bedenking nog niet is 

voorgekomen. Deze overweging wijst eens te meer in de richting van harmonisatie van het NPN 

spectrum met Duitsland.  

6.7                           …             
Zeer recent is er een nieuw onderwerp opgedoken in de media rondom hoogtemeters in vliegtuigen. 

De impact ervan op 3.5 Ghz is nog niet te overzien; wel lijkt er een impact te gaan zijn op de band 

3.8-4.2 waar de EU naar kijkt voor private netwerken. Die band zit dicht tegen de altimeter band aan 

van 4.2-4.4 Ghz. Ook de 5G banden in n77 die in Amerika zijn toegekend zitten dichter tegen de 

altimeter frequenties aan dan de 3.5 Ghz banden in Europa; vandaar dat het issue in Amerika als 

eerste geadresseerd is. Het kan gebeuren dat de kandidaat band voor private spectrum beperkingen 

krijgt opgelegd of en guard band moet aanhouden van wege altimeters. Dat kan op zijn beurt de 

druk op b 42/43 weer verhogen.  

Het onderwerp is nog erg embryonaal. Uit voorzorg hebben in Amerika de MNO’  toegezegd tijdelijk 

hun base station vermogens rond airports te verlagen en de antennes een downtilt te geven om 

eventuele contaminatie voor te zijn.  

 
36 LStelcom, Rohde en Schwarz 
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6.8 Derden en derden regulators over geschiktheid spectrum voor kritische diensten  
We hebben gepoogd de objectiviteit van onze bevindingen mbt grootte en geschiktheid van 

spectrum allocaties voor verticals te staven met derden bronnen. Hieronder volgt een bloemlezing. 

6.8.1 Ofc m ‘S T’   ud e  ve  g     e v   k vel   

I  h    zg  ‘S T’ studie37 (single user throughput) heeft de Ofcom (UK) een poging gedaan de 

breedte van een spectrum kavel te relateren aan de prestaties voor specifieke diensten en daarvan 

met name de throughput ofwel bandbreedte. We tekenen hier al aan dat bandbreedte maar 1 en 

vaak niet de belangrijkste van de Enterprise KPI’    ; l  e cy,    D  b lancing, beschikbaarheid in ‘nr 

 f 9’ ’ zijn ook belangrijk of belangrijker. Maar de Ofcom studie geeft enige houvast mbt kavel 

grootte. In de eerste versie van de studie concludeerde Ofcom dat een kavel 80 of 120 MHz groot 

moest zijn voor de adequate levering van de meeste diensten door een MNO (…!). Uiteraard is een 

privaat netwerk wat anders, maar de MNO case geeft een indicatie en in de regel is een private 

network alleen maar veeleisender en kritischer.  

In een update van de studie komt Ofcom erop uit dat voor veel diensten met een minimum (!) kavel 

grootte van 40 MHz kan worden volstaan; alhoewel dan enkele van de door 3GPP gedefinieerde38 74 

d e   e    e   f  lech    de   eu d w  de .   e    ev ll g z j  d   de ‘ l     u  m     ’, ‘v de  

controlled veh cle’ ea, toepassingen die nou juist in verticals gevraagd zijn en het meest kritisch 

blijken om te leveren.  

In de studie laat Ofcom ook zien dat met 40 MHz en zeer afhankelijk v   de ‘SI R’ (signal to noise 

ratio, een maat voor de signaalkwaliteit) er throughputs van 40 Mb/s tot 300 Mb/s te behalen zijn, 

zeer afhankelijk van genoemde SINR. Hier laat de studie min of meer de theoretisch maximale 

throughput zien zoals ooit door de bekende w  ku d ge Sh      be eke d    z j  ‘Sh       l w’ d e 

geldt tot vandaag.  Later in hst 7 zullen we hem ook gebruiken.  

 
37 Ofcom, juni 2020 
38 3GPP TR 22.891: 5G use cases  
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Ofcom rekent voor39 dat met een beetje matige SINR en 40Mhz kavel er nog maar 40 tot 100 MB UL 

 e beh le  v l  b j ee     D        v   1:1, w   v      O’   l veel    m    v    ve   c l  ee de  

weinig 

Ofcom concludeert min of meer dat kavels van 80 en 120 MHz wenselijk zijn voor een 

redelijke single user prestatie – le  wel, v      O’  - en door haar ook aanbevolen zijn, 

maar dat 40 MHz kan volstaan maar dat dan een paar kritische diensten niet meer afdoende 

presteren (zijnde de bedrijfskritische). De Ofcom studie zet dus vraagtekens bij allocaties 

kleiner dan 40 MHz.  

De Nederlandse indeling zal al gauw tot kleinere allocaties dan 40 MHz moeten leiden met de 

geplande blokken van 50 en te verwachten guard bands. Zie hiervoor par. 6.4. en met name de 

aanbevelingen van leveranciers.  

6.8.2 Leveranciers over haalbaar spectrum bereik van apparatuur 

Diverse leveranciers40 hebben desgevraagd aan ons aangegeven dat een radio met een bereik van 

400 MHz die twee spectra van 50Mhz moet bedienen die 300 MHz uit elkaar liggen dan wel niet in 

hun portfolio voorkomt dan wel niet gemaakt gaat worden omdat de filters heel duur worden en de 

markt ervoor beperkt is – mogelijk alleen NL . Dit gegeven zou zwaar moeten wegen; EZK loopt een 

risico met de huidige voorstellen een band te alloceren waarvoor de private gebruiker uiteindelijk 

geen eco systeem kan vinden. 

Als eerder genoemd: als de NPN gebruiker zich om welke reden dan ook moet bedienen van stukken 

spectrum uit beide delen van 50 MHz en er met CA er een adequate allocatie van moet proberen te 

maken, dan zal hij zich v   T      d  ’  m e e  bed e e . Tech   ch k   d  , maar het leidt tot 

hoge kosten en complexe CA over aparte   d  ’ .  

6.8.3 Derden regulators over UL/DL synchronisatie tussen netwerken 

We hebben in par. 6.3 al laten zien hoe Ofcom UK genuanceerd omgaat met privaat – publiek co-

existentie van netwerken.  

Ofcom herhaalt hier over in haar 2022 spectrum strategy41: However, it remains the responsibility of 

spectrum users and equipment manufacturers to manage the remaining risk of interference resulting 

from these technical conditions. 

In par 6.4 zagen we dat het Duitse BnetzA eenzelfde beleid voert als UK Ofcom, met als verschil dat 

zij het middel van guard bands inzet (ipv opgelegde synchronisatie zoals UK/Ofcom) als zij 

intervenieert. 

Samenvattend: 

Beide buitenlandse regulators kiezen dus voor een adaptiever en genuanceerder beleid qua co-

existentie dan het door EZK voorgestelde unilaterale ‘he     v  e  e we k v lg  de  y ch        e 

v   he   ubl eke’…. Gele     he  geheel   de  geb u k v      e  D        v  e  e we ke  be eke   

z ’  d  ec  eve als van EZK dat het private spectrum heel inefficiënt gebruikt wordt  

 

 
39 Fig 3 van genoemde studie  
40 Nokia, Huawei, Airspan, Anktiontek via CapX; eigen contacten, MWC 

41 ‘Su       g  he  K’  w  ele   fu u e’ 
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6.8.4 Plum in een studie voor de UK SPF (Spectrum Policy Forum) 

Plum heeft met gebruikers onderzocht hoe shared spectrum het beste kan worden toebedeeld voor 

optimaal gebruik. Onder shared spectrum in de UK valt op dit moment oa de band 3.8-4.2 Ghz, die 

voor private toepassingen wordt vergeven. Plum geeft aan dat de UK voor (oa) band 3.8-4.2 twee 

vormen van SAL (Shared Access Licence) kent: een low power en een medium power versie. De 

medium power variant wordt per opstelpunt vergeven, net als in NL, maar de low power variant 

wordt voor small cells vergeven voor en gebied met een radius van 50 m, ongeacht aantal cellen.  

Deze low power variant achten wij interessant voor NL: omdat de huidige licenties met 25 km radius 

ertoe leiden dat spectrum heel gauw op is; zoals het dat nu al is in en om de beide Mainports42.   

De Plum studie concludeert verder dat de drie voornaamste barrières voor de uitrol van private 

wireless zijn resp. de onbereikbaarheid van geschikt spectrum, gebrek aan eco systeem (zie hiervoor 

en later   de  ‘GSA’    par. 6.9) en gebrek aan business case. Ve de    el  P    v    d   he  “  e  

m gel jk    gebleke ” (..)    b     v   he    de z ek  m vast te stellen wat de vraag voor shared 

spectrum g    z j ,  l    he  “h  g   w    ch j l jk” dat deze zal groeien.  

Over het proces merkt PLUM op dat in tenders soms de indientermijn korter is dan de 

aanvraagtermijn voor spectrum, wat responderen onmogelijk maakt. We zien gelijkenis met de 

uitvraag van Schiphol voor private wireless waarbij de kandidaat geacht we d zelf   ec  um ‘mee  e 

brengen’ omdat de uitvragende partij de spectrum situatie zelf niet kan overzien.  

6.9 Eco systeem apparatuur en devices 
Van groot belang bij het kiezen v     ec  um e  he      ch e  v    e we ke     he  ‘; ec   y  eem’ 

oftewel het totale aanbod van apparatuur en devices voor de gekozen band. Typisch werken 

leveranciers niet voor 1 markt of niche maar voor globale markten; wat betekent dat een ‘exotisch’ 

product voor een land of vertical met afwijkende specificaties niet gauw gemaakt zal worden tenzij 

er grote aantallen tegenover staan. Grote aantallen is al gauw 10.000en of meer. Het is daarom zeer 

onpraktisch om een spectrum band te kiezen die afwijkt van wat veel andere landen of verticals 

doen cq waarvoor hardware speciaal gemaakt zou moeten worden. 

De Nederlandse ‘2 50  hz’ allocatie43 is daarom ongelukkig, dat meerdere producenten 

aangeven dat een radio die tot 400 Mhz bereik heeft moeilijk te maken valt cq niet gemaakt 

gaat worden voor alleen Nederland. Zie ook par. 6.2.1.   

De GSA (Global Suppliers Association) geeft statistiek mbt het gebruik van de diverse banden en de 

ingebruikname van private netwerken. 

De GSA meet een 656-tal private netwerken: 

 
42 AT 
43 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
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Duidelijk wordt hoezeer het gebruik van private wireless over alle industrieën heen plaatsvindt en 

dat (main)ports niet eens de grootste gebruikers zijn (in aantallen netwerken). Productie, delfstoffen 

en utilities zijn grotere gebruikers. Sowieso zijn de aantallen nog bescheiden in vergelijking met de 

aantallen landelijke netwerken; maar de groei zal met plm 50%/jr explosief zijn (zie grafiek par. 

3.2.1.)   

Het is waarschijnlijk dat het er 

meer zijn, niet alle roll outs worden 

bekend gesteld. Bijvoorbeeld de 

vele maar vaak kleine private 

netwerken in de guard band zijn 

zelden bekend want licentievrij; in 

de UK en Nederland gaat het al om 

resp >1000 en > 500 registraties.  

De GSA constateert dat het hierbij 

voor plm 75% nog altijd om LTE 

gaat:  

Dat is consistent met meerdere 

uitingen van Nokia dat plm 80% 

van haar private networks LTE zijn. 

Dit wijst erop dat de vereis e KPI’  

met LTE gehaald kunnen worden 

en dat de stabiliteit en het 
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uitgebreide eco systeem van LTE devices een rol speelt. 

Voor wat betreft spectrum banden constateert GSA een grote overmacht44     ‘ -    ’ gebruik 

voor private networks, dat zijn de banden van 3.4 tot 4.2 Ghz ook wel b 42,43 genoemd (LTE) dan 

wel n77 en n78 (5G): 

GSA: private spectrum deployed 

1.8Ghz due to rail in China

C band = 3.5 Ghz !

B48 = CBRS USA ! 

 

Het gebruik van enige andere band leidt onmiddellijk tot fragmentatie en klein eco systeem. Band 48 

is het Amerikaanse CBRS regime45; waarvoor leveranciers speciaal hardware maken omdat er een 

groot eco systeem achter zit met – nu al – veel licenties: 

• 20.6325 lokale licenties in alle 50 staten 

• Aparte zgn PAL (Primary Access Licence) licenties: tot 7 per elk van 3200 counties 

• Náást gelicenceerd zgn GAA (General Access) gebruik  

CBRS is een schoolvoorbeeld van wat harmonisatie, volume, en eco systeem kan doen voor de 

beschikbaarheid van hardware.   

6.10 Samenvatting bedenkingen en voorstellen spectrum allocatie verticals 

  

6.10.1 Samenvatting en voorstel voor alternatief beleid allocatie verticals 
In hoofdstuk 6 hebben we tal van aspecten van spectrum en bruikbaarheid ervan belicht. Hier vatten 

we de situatie samen en doen we een voorstel voor een bruikbare allocatie  

Samenvatting voor beleidsmakers: 

 
44 Het beeld wordt vervorm door het vele gebruik van 1800 M hz spectrum voor rail in uitsluitend China  
45 Een getrapt spectrum en licentie model met 3 lagen van toegang; meer in par. 4.1.1 (pyramide)  
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Voor bedrijfsnetwerken is vooralsnog en om goede redenen gekozen voor midband spectrum met 

TDD multiplexing. Bij de nu voorliggende keuze van EZK voor 2 X 50 Mhz46 privaat spectrum vallen 

diverse serieuze bedenkingen op te voeren die de bruikbaarheid ervan schaden. Met een 

                             ‘2X 0’ worden een aantal problemen – synchronisatie, guard bands – 

in ieder geval beheersbaarder want    1     2 ‘f      ’ in het spectrum.  Een allocatie van 100 Mhz 

       ‘         ’      43 – zoals Duitsland – zou een hoop van deze bezwaren mitigeren: 

• Geen of zo min mogelijk afstemmingsproblemen privaat – MNO op de grens NL -D 

• Grotere kans op ontstaan eco systeem netwerk apparatuur door overeenkomst met 

Duitsland (en Zweden en Denemarken)  

• Optie op carrier aggregation met toekomstige private band 3.8-4.2 Mhz 

• Afstemming ‘ nderin’ 3400 Mhz door defensie niet met tal van- en minder ter zake kundige 

private partijen maar met 1 materie deskundige MNO 

• Toegang tot betaalbaar ‘ ier2’ eco systeem van radio’s en netwerken; terwijl ‘       ’ dan 

wel met duurdere carrier grade leveranciers gewerkt moet worden dan wel spectrum 

verloren gaat  

Er zijn een aantal mitigerende matregelen igv interfererende netwerken, die enkel of in combinatie 

door aanpalende netwerk operators kunnen worden ingezet; waarbij voor de private gebruikers 

met name de situatie met al-dan-niet gesynchroniseerde netwerken     MN ’  bepalend is. 

Sowieso zijn er meer opties dan de       ZK      ‘               ’ en nogal beperkte optie waarbij 

‘       ’     ‘MN ’    w    m    m           qua UL/DL slot keuze.   

Voor grote gebieden met veel bedrijven – zoals de Mainports - en daarmee potentieel grote 

dichtheid van private netwerk gebruikers dringt zich de vraag van congestie en spectrum schaarste 

op. Daarvoor is een gebied autoriteit de aangewezen oplossing, waarover meer in hst 7.   

 

 
46 Inmiddels is EZK teruggekomen op ‘2X50’en stelt zelf 100 MHz aaneengesloten voor 
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Suggestie voor de beleidsmaker: 

In aanvulling op de door ons al aangehaalde feedback van apparatuur leveranciers raden wij EZK ten 

stelligste aan zich ook door leveranciers over de haalbaarheid en wenselijkheid van de niet 

aaneengesloten optie te laten adviseren. Een uitvraag EZK aan marktpartijen aangaande haalbaarheid 

van het gekozen spectrum en spill over effecten naar de ondergelegen mil radar band kan 

substantiëring geven.  

6.10.2 Alternatieve spectrum banden private netwerken 
Tot nu toe hebben wij ons gericht op het 3.5 Ghz spectrum (banden 42 en 43 in LTE resp n77 in 5G), 

omdat de hele consulatie van EZK en de situatie met Inmarsat en de adviescommissie allemaal 

getriggerd is door de huidige beleidsvorming in het 3.5  Ghz spectrum.  

Dit zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat wij de Mainports uitsluitend op 3.5 Ghz spectrum 

gericht zijn. Dat is niet zo; de Mainports maken aanspraak op geschikt en voldoende spectrum voor 

de strategische procesinnovaties waar wij voor staan en de facilitering daarvan met 

bedrijfsspecifieke wireless netwerken en -diensten. Dat is niet uniek voorbehouden aan 1 spectrum 

band. Wel blijven alle randvoorwaarden van deze notitie overeind, van het bestaan van eco systeem 

tot de beschikbaarheid van voldoende bandbreedte en van maatwerk UL/DL ratio tot vrijheid van 

interferentie.  

Als evenwel deze condities geboden kunnen worden in ander, gelijkwaardig spectrum dan staan wij 

daar uiteraard voor open. Te denken valt daarbij aan  

- 2.6 GHz TDD spectrum. Dit wordt ook al in Frankrijk gebruikt voor bedrijfsnetwerken, heeft 

gunstige propagatie, kent een eco systeem en is bij de operators nog beperkt in gebruik. 

- 3.8 – 4.2 Ghz spectrum. Dit spectrum wordt al in het UK gebruikt en is onder studie bij de 

EU. Er is veel bandbreedte beschikbaar. Evenwel zitten er satelliet operators in dit spectrum 

waarvoor dan een oplossing moet worden gevonden, zoals inperken van het sat gebruik, 

TDD en shared acces regimes of guard bands. Hierover gaat AT binnenkort een pilot 

beginnen.  

- Een eventuele combinatie van privaat spectrum in het deel 3.7-3.8 Ghz van band 43 met de 

later toe te kennen (delen van) 3.8-4.2 Ghz zou kunnen leiden tot apparatuur voordeel als er 

apparatuur komt die grotere delen van beide banden beslaat. Met niet aaneengesloten 

spectra – dus allocatie in b42,43 maar dan onder 3.7 Ghz - is die kans sowieso verkeken.  

Uiteraard gaan wij hier niet op de stoel van EZK zitten en verkennen wij graag met EZK eventuele 

andere banden.  

7 Prestatie              K  ’                           
 

Het blijkt bijzonder m e l jk v   d  dwe kel jke geb u k c  e  de e  c e KPI’   e  ch e h le ; d e 

evenwel relevant zijn voor de vraag welk netwerk, welk spectrum en welke hoeveelheid ervan 

gewenst is. In par. 3.1.5. lieten we zien met welke gearticuleerde KPI’   uf h     Tech  k      bu  e  

is getreden; met name latency < 7 ms en throughput 1,2 Gb/s. Hieronder nog enige zij het 

fragmentarische en casuïstische input mb  KPI’ . 

7 1 K  ’               
In de literatuur en bij de media die zich op de niches wireless en IoT concentreren vonden we 

  de     d  ve z ch  v   gewe   e KPI’   
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De prangende vraag b j de gel jke dw  ge de KPI’     welk  e we k ze k   leve e  e   f ee    O 

ge e gd e  be e d    de gel jke KPI’  aan te bieden aan meerdere en diverse verticals onder een 

S A… De u       k v   A  ly          in par. 3.2.3. d e  ve m ede  d   de   O’    e   lle 

marktvraag zullen willen beantwoorden.  

7.2 Schiphol en haven Rotterdam use cases 
In par.2.2.2 werd al melding gemaakt van een enquête onder gebruikers van het Havenbedrijf 

Rotterdam. Die resultaten geven enige houvast maar betreffen een klein aantal respondenten. Als 

we die steekproef extrapoleren naar de hele havengemeenschap (3000 bedrijven) en er een 

aannemelijke groei op los laten, dan krijgen we een beeld van de toekomstige behoefte en gewenste 

KPI’  v     ve  2 j    in het Havengebied : 

                                
                       

    : 
e  e     e 
I T     gh  

    elk  e we k k  d  leve ee   
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Zou obv Shannons law 

10b/Hz haalbaar zijn bij 

nagenoeg perfecte 1024 

QAM modulatie; dan zou 

deze toepassing 500 Mhz aan 

spectrum vergen.  

Een dergelijke ruwe analyse 

maakt duidelijk dat er 

sowieso toekomstig gebrek 

aan private spectrum – en 

operator spectrum – zal 

ontstaan; waar bij de 

publieke operators de 

toekomstige mm-wave 

banden dan nog te hulp 

komen. Een 100 Mhz (aaneengesloten) spectrum allocatie voor private netwerken zal in een 

geconcentreerd areaal zoals een Mainport alleen kunnen volstaan als er 1 of meer van de 

onderstaande maatregelen plaatsvinden 

• Regie gevoerd wordt op het gebruik van spectrum en de partijen die het verwerven alsmede 

de co-existentie vereisten 

• Er spectrum wordt hergebruikt met slimme keuze van geografie en bezettingsgraad 

o He  hu d ge ‘fir   c me f      e ve’ mechanisme werkt hier desastreus: spectrum 

wordt mogelijk aangevraagd door enkele partijen met beperkte behoeftes en 

K                                                 

         K              
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I d c  e
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daardoor niet efficiënt gebruikt en een later opkomende strategische behoefte kan 

niet meer worden bediend.  

• Een centrale partij opstaat of wordt ingericht die het spectrum gebruikt en naar behoefte 

  ze  e   m    geb u k m  k  v   he geb u k e   e      e.   ’       j k   ee  3e partij als 

een Enterprise Service Provider of Neutral Host zijn, niet noodzakelijk de Mainport zelf.  

o Zonodig moeten spectrum allocaties na enige tijd beoordeeld worden op hun 

gebruik ervan en zonodig worden ingeperkt 

• Dynamic Spectrum Sharing plaats vindt op gedeelde banden met regie over gelijktijdigheid 

e  KPI’  

• Een of enkele netwerken wordt uitgerold en met slicing partities worden gecreëerd voor 

diverse soorten gebruikers  

Voor al deze rollen is een gebied specifieke autoriteit nodig die samen met AT de allocatie en inzet 

van spectrum bewaakt. Die autoriteit kan de Mainport zelf zijn maar ook – onder haar regie – een 3e 

partij. Voor beide Mainports geldt dat die centrale autoriteit er al is: 

- Het HavenBedrijf in het geval van de haven Rotterdam 

- De functie Ethercontrol van de Schiphol groep op de luchthaven  

7.3 Derden mainports met wireless netwerk 
De behoefte aan wireless diensten met hoge prestaties wordt voldoende geïllustreerd door de 

Mainports in de ons omringende landen waar al private  e we ke       l v   v  me  ‘d    e ’ om 

de operationele processen te ondersteunen. We hebben alle (main)ports met private netwerken al 

benoemd in par. 2.6 en een paar specifieke gevallen in de ons omringende landen uitgewerkt in hst. 

3. Vele Mainports zijn ons dus al voorgegaan en demonstreren de markt voor en behoefte aan 

kritische mobile netwerken en diensten.  

Conclusie voor beleidsmakers: 

De behoefte aan mobiele diensten voor operationele processen op Mainports is evident en sterk 

groeiende. Analyse van toekomstige behoefte laat zien dat 100 MHz zeker nodig zal zijn en dat er in 

concentratiegebieden een regiefunctie of lokale service provider daarnaast gewenst is. Mobiele 

operationele diensten vinden al hun weg in tal van andere Mainports 

7.4 Literatuur en studies 
In deze rapportage is 

veelvuldig gerefereerd 

aan derden bronnen. 

Voor de lezer die een 

paar makkelijk leesbare 

bronnen zoekt met veel 

praktijkvoorbeelden 

bevelen wij 

onderstaande white 

papers47 aan.  

 

 
47 www.enterpriseiotinsights.com/channels/reports ; www.rcrwireless.com/fundamentals  

http://www.enterpriseiotinsights.com/channels/reports
http://www.rcrwireless.com/fundamentals

