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“Gebruikers van mobiele diensten en eigen 

netwerken worden zich toenemend bewust 

dat hun mobiele verkeer bedrijfskritisch is en 

dat communicatie een nutsfactor is gewor-

den; dat daar ooit schaarste aan kan zijn 

moet men zich bewust worden. Je zal in de 

toekomst onder andere  primaire en secundai-

re gebruikers krijgen.”

Koen Mioulet is al jaren actief in het draad-

loze domein. Voor vragen over spectrum en 

telecominfrastructuur wordt hij ingehuurd 

door grote bedrijven en instellingen door het 

hele land. Zijn bedrijf Ulwimo, wat staat voor 

ultimate wireless mobility, kijkt vooral naar 

draadloos binnen de bebouwde omgeving. 

Tijdens de PMR Expo in Keulen (een belang-

rijke beurs op het gebied van professionele 

mobiele radio en control rooms) afgelopen 

november viel hij op vanwege een presentatie 

over spectrum. Hij hield een pleidooi voor 

bedrijven en instellingen voor wie mobiele 

communicatie bedrijfskritisch is, om zich te 

verenigen en meer aandacht te besteden 

aan spectrum. Voor het te laat is, want de 

vraag naar spectrum stijgt snel en er zijn vele 

kapers op de kust. 

Is de situatie rond spectrum nij-
pend?
“Er vallen geen netwerken uit; dus de vraag 

naar spectrum is nog niet nijpend. Maar je 

ziet wel dat de vraag naar draadloos data-

verkeer sterk toeneemt. Uit een onderzoek 

van Cisco blijkt dat jaarlijks de vraag naar 

draadloos dataverkeer met 66 procent groeit. 

Dat mag niet indrukwekkend lijken, maar 

in negen jaar tijd betekent dat er een factor 

honderd meer vraag is dan vandaag. Dat is 

enorm. De schaarste zal ontstaan als er niets 

gebeurt aan de creatie van meer beschikbaar 

spectrum en efficiënter gebruik ervan.”

Kunnen we dit zien als het eerde-
re IP-probleem. De IP-nummers 
waren op?
“Dat is een interessante analogie. De vraag 

naar IP werd nijpend, dat is gesignaleerd 

en er is wat aan gedaan. Er is een migratie 

van Ipv4 naar Ipv6 gemaakt. Met spectrum 

is hetzelfde aan de hand: we signaleren het 

probleem en willen er wat aan gaan doen. 

Er is echter een groot verschil: het aantal 

IP-adressen is digitaal, dus eindig. Spectrum 

is echter analoog. De ether blijft analoog. Er 

is natuurkundig gezien geen einde aan; we 

kunnen het fijner verkavelen en er is geen 

grens naar ‘boven’, dus hoge frequenties. 

Daarom zijn we nu bezig spectrum beter te 

alloceren of in het tijdsdomein met tijdsloten 

het meervoudig te gebruiken. 

Spectrum is inderdaad ‘oneindig’. 
Dus er is geen probleem?
“Spectrum beter gebruiken gaat niet zonder 

slag of stoot. Er zijn tal van oplossingsrichtin-

gen; ik noem er een paar. Je kan cellen kleiner 

maken en spectrum beter hergebruiken, 

vandaar de opkomst van small cells. Je kan 

beter modulaties toepassen of meer antennes 

( MiMo); je kan meerdere kanalen bundelen 

(carrier aggregation), je kan ongebruikte 

stukjes spectrum ( white spaces) bij elkaar 

harken. Je kan spectrum niet voor één maar 

voor meerdere gebruikers tegelijk inzetten, 

de zogenaamde Shared Access.  We moeten 

nog meer technieken ontwikkelen in het 

frequentie- en tijdsdomein en efficiënter 

worden. Netwerken moeten veel spectrumef-

ficiënter worden door bijvoorbeeld kleinere 

cellen; vandaar de zogenaamde small cells. 

Die helpen heel goed spectrum te hergebrui-

ken. En cruciaal voor de komende jaren is 

Licensed Shared Acces en Dynamic Shared 

Acces, LSA en DSA.”

Wat houdt dat laatste in?
“Toezichthouders zetten zwaar in op LSA en 

DSA. Het gaat om nieuwe verdelingsmecha-

nismes waarbij je het mogelijk maakt dat 

meerdere gebruikers eenzelfde spectrum 

benutten, met afspraken over servicegraad 

en voorrang. Dat is voor hen op dit moment 

een reddingsboei bij toenemende schaarste. 

Vergelijk spectrum met een snelweg. Die snel-

weg heeft vier banen. De eerste twee banen 

zijn voor gewoon autoverkeer, de derde baan 

is voor vrachtverkeer en de vluchtstrook is 

voor nood- en hulpdiensten. Die vluchtstrook  

is vaak leeg. Baan drie kent pieken, maar in 

het weekeinde rijdt daar weinig. En baan één 

en twee hebben vooral in de spits te maken 

met een groot aanbod van verkeer. Kan je 

soms banen delen? Als het druk is in de spits, 

waarom open je dan baan vier niet voor het 
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Wireless- en Spectrum-consultant Koen Mioulet over spectrum en sharing

Ruimte in de ether
In een Leids etablissement spreekt Koen Mioulet zich ferm uit over spectrumschaarste. 
“Onafwendbaar”, zegt de zelfstandig consultant op draadloze technieken. Maar Mioulet is 
een positivist. Ondanks de nakende schaarste aan spectrum ziet hij kansen en mogelijkhe-
den. Mits de markt zelf zich realiseert dat er aandacht voor spectrum moet komen. 

“We moeten leren denken welk 
verkeer missiekritisch is en welk 
verkeer nice to have.”
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“Connecting you, is what we do”

Deskspace wordt steeds belangrijker en als dat 
ook nog gecombineerd kan worden met een 
verbeterde ergonomie en bediening, kan het niet 
anders, dan dat u kiest voor het inzetten van de 
nieuwe C-FACE 2.

Minimaal gelijke functionaliteit in een moderne  
uitvoering, standaard in twee kleuren verkrijg-
baar, maar past een andere kleur en logo u beter, 
is ook dat natuurlijk te regelen.

“Save space, your keyboard and
C-FACE  in the same place”

Hierbij introduceert EAL (Apeldoorn) BV
de C-FACE 2 als opvolger voor de C-FACE.

●	 Eén	op	één	vervanging	van	de	C-FACE	zonder
 aanpassingen in infra of F-Box
●	 Geen	slijtage	door	gebruikmaking	"Touch"	vlakken
 (capacitieve principe) i.p.v. schakelaars
●	 Geen	potmeters	voor	het	instellen	van	het
 volume maar op een digitale wijze.
●	 Twee	luidsprekers	voor	een	helder	ontvangst
 geluid
●	 Behuizing	achter	een	toetsenbord	te	plaatsen
●	 Geheel	staat	stevig	op	de	desk,	zonder	te
 schuiven
●	 Behuizing	in	principe	in	een	andere	kleurstelling
 mogelijk

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

●	 Luidsprekers	voor	selected	/	unselected	audio
●	 Volume	regeling	voor	selected	/	unselected
 (monitoring) audio.
●	 Zendtoets	PTT	(Push	To	Talk)
●	 Zwanenhalsmicrofoon	met
 microfoonvoorversterker en LED indicatie
●	 RJ45	connector	t.b.v.	aansluiting	F-Box
●	 In	basis	compatible	met	de	bestaande	C-FACE

Doordat het gehele portfolio bestaat uit “eigen” producten onderscheidt EAL zich van andere leveranciers. Zowel soft- en hard-
ware ontwikkeling als productie, wordt geheel in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor kan EAL zich volledig onafhankelijk in de 
markt op blijven stellen en kunnen wij ook altijd nakomen wat we met een klant afspreken. In tegenstelling tot anderen hoeven 
wij immers geen extra afspraken te maken met de uiteindelijke leverancier. Door deze opstelling en uitgangspunten is onze ont-
wikkeling ook zeer laagdrempelig en eenvoudig te benaderen.

“In Brussel werd daarom veelvuldig 
gehint op het spectrum hoger dan 6 
GHz voor een stukje lucht.”

verkeer? Mits er geen ambulance of politie-

wagen op hoeft natuurlijk, want die moet dan 

voorrang krijgen. En zo zijn er genoeg tijden 

waarbinnen je dynamisch de weg kan delen. 

Dat kan dus ook met spectrum door primair 

en secundair gebruik te benoemen en onder-

linge afspraken te maken.”

Op de snelweg is het zo nu en dan 
oorlog. Willen mensen spectrum 
wel delen?
“Dat is wel een groot stuk van de  oplossing. 

Een prominent iemand in de radiowereld 

noemt veel frequenties die wel zijn toebe-

deeld, maar niet in gebruik zijn gekscherend 

‘de eeuwige ruisvelden’ oftewel veelal 

nauwelijks signaal maar vooral ruis. Dat is 

eeuwig zonde. Die ruimte delen vereist wel 

een mentaliteitsverandering. Je zal primaire 

gebruikers en secundaire gebruikers krijgen. 

Accepteert een primaire gebruiker, met wel-

licht meer of andere rechten, een secundaire 

gebruiker? En vice versa.”

Is er wel keus?
“De snelweg is knap vol. Veel organisaties 

– naast de mobiele operators bijvoorbeeld 

C2000, de NS, Schiphol en noem maar op, 

willen allemaal bij voorkeur hun eigen stukje 

spectrum. Dat gaat wringen; accepteert de 

secundaire (LSA) gebruiker, dat zijn verkeer 

soms vertraagt of zelfs deels wegvalt ten 

faveure van de primaire gebruiker, en voor 

welk deel van zijn verkeer dan? Dan zul je 

met z’n allen een ander mechanisme in het 

leven moeten roepen. Op termijn zal een toe-

zichthouder een partij kunnen opleggen als 

onderdeel van zijn licentie, dat hij spectrum 

moet delen en dat onder voorwaarden maar 

heeft te accepteren.”

Dan zullen er wel goede afspraken 
moeten komen. 
Stel – als voorbeeld – dat Rijkswaterstaat 

een spectrum deelt met grote transporteurs. 

Rijkswaterstaat zal soms tijdelijk zijn prioriteit 

opeisen bij een calamiteit en dat zal ten koste 

gaan van anderen, in dit voorbeeld die trans-

porteurs. Die hebben dan even tijdelijk en 

plaatselijk minder bandbreedte ter beschik-

king of een iets hogere dropped call rate; niet 

meteen een drama.

“Service level agreements, zogenoemde 

SLA’s, worden in zo’n toekomstbeeld cruciaal. 

Primaire en secundaire gebruikers moeten 

goede afspraken maken van wie wat mag 

in welk spectrum. En wie mag wie op welk 

moment verdringen, bijvoorbeeld. Garanties 

kan je hierin niet geven, maar misschien 

moeten we ook een bepaalde mate van risico 

toelaten. Honderd procent beschikbaarheid is 

onmogelijk.”

Ook de overheid moet er aan 
geloven?
“Natuurlijk blijft een dienst als C2000 cruci-

aal. Maar ook bij C2000 is vast  niet alle infor-

matie over  het netwerk  missiekritisch. Daar 

mogen we ook naar kijken. Ruwweg de helft 

van het spectrum in Nederland wordt gereser-

veerd voor diensten door  tal van overheden. 

Maar de stress op spectrum zit nu voorname-

lijk in de lagere regionen. De banden onder 

de 1 GHz hebben prettige propagatie en 

zijn daardoor populair. Hogere frequenties 

blijven minder overbezet en daar zit ook veel 

overheidsgebruik in. Bij het 5G-seminar eind 

november in Brussel werd daarom veelvuldig 

gehint op het spectrum hoger dan 6 GHz 

voor een stukje ‘lucht’. Letterlijk. De release 

van het 3.6 – 3.8 GHz spectrum in Nederland 

eerder dit jaar is een hint in die richting, dit is 

al wat ‘hoger’ spectrum.”

Eerlijk zullen we alles delen, dus?
“We blijven radio nodig hebben. Maar 

ontwikkelingen als Cognitieve Radio gaan 

ons helpen. Bij Cognitive Radio ‘kijkt een 

apparaat constant om zich heen naar vrije 

ruimte in het spectrum, dus spectrum dat 

op enige plaats of tijd ongebruikt is. Die 

Cognitieve Radio vraagt zich daarbij telkens 

af, als er een stukje spectrum vrij komt, kan 

ik dat gebruiken?’. Noem het smart spectrum 

access. Deze trend is al ingezet. Operators 

werken bijvoorbeeld aan Carrier Aggregati-

on. Stel: binnen je eigen spectrum gebruik 

je de 800 band voor uplink en de 2100 band 

die je wellicht ook hebt voor een downlink. 

Dan ben je al hybride. Fantaseer nou verder 

en gebruik bijvoorbeeld de 1800 band van 

een andere provider eens als je die tijdelijk 

of plaatselijk kan inzetten. Natuurlijk onder 

voorwaarden en voor een fee, maar het is 

in principe  mogelijk. Kijk naar een ruimere 

context; denk na over slim medegebruik van 

netwerk van derden en over white spaces op 

eigen of andermans netwerk. Er is daarbij 

veel sentiment over eigendom, maar zet waar 

mogelijk een mix van WiFi, 5G, UMTS, PMR 

en netwerken van meerdere operators in. Een 

Cognitieve Radio die een quality of service 

biedt; uiteindelijk wil de gebruiker een dienst 

met een bepaald service niveau, of dat op 

eigen of derden netwerk wordt bereikt zal in 

veel gevallen de gebruiker een zorg zijn. Dat 

helpt ons om de groei en de spectrumschaars-

te het hoofd te bieden.”

Waar liggen de valkuilen?
“Soms denken we nog teveel in oude 

modellen: eigen netwerk, eigen spectrum. 

Mijn versus dijn, eigen tuintjes. Stap daar 

uit en denk onder andere in Licensed Shared 

Acces en Cognitieve Radio. Een gedeelte van 

jouw dienst over je eigen spectrum en een 

gedeelte over dat  van een ander. Een deel 

bedrijfskritisch onder hoge beschikbaarheids-

eisen, een deel onder een lichtere SLA. Als er 

maar een goede SLA onder ligt. We moeten 

leren denken welk verkeer echt missiekritisch 

is en welk verkeer eigenlijk nice to have. Zelfs 

C2000 zal vast niet honderd procent missie-

kritisch verkeer afwikkelen. Denk daarom in 

class of service en verklaar niet alles missie-

kritisch of bedrijfskritisch.” 


