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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Verwondering aan de hand van een bijzondere ervaring is het 
begin van menig carrière in de wetenschap. De wetenschap waar ik 
een groot deel van mijn studie- en promotietijd in heb doorgebracht, 
de mathematische fysica, heeft een aantal verhalen die aan haar wieg 
staan. Misschien wel wat geromantiseerd, maar toch: het verhaal van 
John Scott Russell, rijdend op een paard in Schotland, langs het kanaal 
van Edinburgh naar Glasgow. Het is 1844 en de trekboot is nog volop in 
gebruik. Op zijn tocht komt Russell langs een boot die plotseling stopt 
door één of andere obstructie en een boeggolf veroorzaakt. De golf is 
bijzonder, zowel in vorm als in de tijd dat ze, onvervormd, als het ware 
door het kanaal heen ‘loopt’, vele mijlen lang, achtervolgd door Russell 
op z’n paard. De bijzondere ervaring én de verwondering erover leidden, 
niet zonder slag of stoot, tot de theorie van solitonen , waarbij o.a. de 
wiskundige hulp van Lord Rayleigh werd ingeroepen door Russell [1].

Ook draadloze communicatie heeft tot verwondering geleid, en 
doet dat nog steeds. Het antwoord van Albert Einstein op een vraag 
ter verheldering van radiocommunicatie is om een aantal redenen 
bijzonder: “Kijk, gewone (draadgebonden) telegrafie kun je beschouwen 
als een heel lange kat. Je trekt aan z’n staart in New York en ze gaat 
mauwen in Los Angeles. Begrijp je dit? Welnu, radio werkt net zo; 
je verzendt signalen hier, en ze ontvangen ze verderop. Het enige 
verschil is dat er geen kat is.” Wetenschappers willen nogal eens 
precies uitleggen hoe iets in elkaar zit en daarmee een groot deel van 
de verwondering wegnemen. Het is knap om, indien gevraagd(!), met 
eenvoudige voorbeelden zowel iets te verhelderen, de verbeelding 
op te roepen, als de verwondering ten aanzien van de opgedane 
ervaring te laten bestaan.
In de hedendaagse mobiele telecommunicatie heeft de ‘nature driven’ 
verwondering, zoals in de mathematische fysica, voor een deel haar 
tegenhanger in de ervaring; de positieve ervaring hoe technologie voor 
een deel je alledaagse bestaan veraangenaamt en vereenvoudigt: 

Van verwondering naar ervaring
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• Een proef met nieuwe radiotechnologie in een Europees project in 
 de thuiszorg leverde zoveel positieve ervaringen op bij ouderen in
 Portugal dat ze na afloop van de proef de geleverde apparatuur niet  
 terug wilden geven.
• Een proef met RFID-technologie, zeg maar draadloze streepjescodes,
 in Oulu, Finland, bracht zoveel enthousiasme te weeg over de   
 mogelijkheden ervan dat ook hier de betrokken eindgebruikers 
 met moeite weer terug gingen naar de oorspronkelijke situatie.
• Tot slot een wat saillanter voorbeeld van een topmanager die, in   
 dienst van een zeker, niet nader te noemen bedrijf, de uitrol van   
 UMTS als geldverspilling beschouwt. Ongeveer een jaar later, bij 
 een proef in Kenniswijk, mag hij een tijd lang met een UMTS-toestel  
 en bijbehorende diensten kennismaken met deze technologie. 
 Na afloop van de proef is hij enigszins aangedaan wanneer hij 
 afstand doet van het toestel.

Maar technologie heeft ook nadrukkelijk een andere kant; het werkt 
vaak niet, in ieder geval niet op de manier waarop wij het willen, en 
het is soms(?) onbetrouwbaar. Dit is deels te wijten aan de groeiende 
invloed van technologie op onze samenleving en de daarmee groeiende 
verwachtingen ten aanzien van technologie. “Na elektriciteit en riolering 
is de beschikbaarheid van internet dé toets der beschaving geworden 
voor de moderne Nederlandse gemeente” zo was onlangs te lezen in 
een landelijk dagblad. De vraag is of ‘internet’ of, specifieker, mobiele 
technologie, hier klaar voor is. Of moeten de gebruikers van al deze 
zegeningen, wij als ‘consumenten’, misschien wat ‘robuuster’ worden, 
d.w.z. minder afhankelijk wíllen worden van technologie?  
De opmerking van een collega van me op de Universiteit Twente, jaren 
geleden, staat me nog goed bij. Op het moment dat de stroom uitviel, 
of het computernetwerk niet te gebruiken was, liep een groot deel van 
de vakgroep doelloos rond, waarbij hij dan opmerkte: “Zo, nu kan er 
weer nagedacht worden!”

Opvallend aan de genoemde positieve ervaringen met draadloze 
technologie zijn de begrippen ‘ervaring’ en ‘confrontatie’. De opkomst 
en het hedendaagse succes van mobiele spraak zijn deels te verklaren 
uit het feit dat de dienst (spraak) die werd geboden vrijwel identiek 
was met een bestaande dienst, namelijk draadgebonden spraak, en 
dat hierbovenop een premium werd geboden: mobiliteit, vrijheid van 

bewegen. Mobiele operators merken dat het lastiger is om nieuwe, 
meer data/beeldgerichte, draadloze diensten echt geïntegreerd te 
krijgen in het dagelijkse leven van bijvoorbeeld de zakelijke gebruiker. 
Dit wezenlijk veranderen van het alledaagse leven van mensen wil ik 
innovatie noemen, en net zoals ik verwondering een belangrijke drijfveer 
voor (natuur)wetenschap noemde, zou ik ‘ervaring’ en ‘confrontatie’ 
belangrijke drijfveren voor innovatie willen noemen. Met ‘confrontatie’ 
bedoel ik de confrontatie van IT- en communicatietechnologie met echte 
mensen, zoals de thuiszorg en bejaarden in het ‘Portugal’ voorbeeld. 
Het vroegere KPN Research, nu TNO Telecom, is een bijzondere 
plaats waar zowel de technologie zelf een belangrijke plaats heeft, als 
wel de toepassing ervan in de communicatiecontext van verschillende 
gebruikersgroepen. Dit gebeurt op verschillende manieren, waarvan ik u 
er een paar niet wil onthouden.
• Binnen het project Broadband Radio@Hand, gericht op het
 ontwikkelen en toepassen van geavanceerde antenne- en signaal  
 processingtechnologie voor UMTS en next generation WLAN, werd 
 begonnen met een scenariostudie. Het doel van deze studie was om
 zicht te krijgen op de typische communicatiecontext van toekomstige
 gebruikers; de technologie die we ontwikkelden binnen het project  
 was bedoeld om deze gebruikers in staat te stellen hun alledaagse
 leven en werkzaamheden te veraangenamen. In jargon: de techno- 
 logie als enabler. Om de resultaten te presenteren kozen we bewust  
 voor een interactieve manier: via de verkooporganisatie van KPN   
 benaderden we verschillende zakelijke gebruikers van bedrijven 
 om deel te nemen in een ‘Market meets Technology’ seminar. 
Tijdens   dit seminar verdiepten zowel de ‘techneuten’ als de 
‘digibeten’ zich
 in ‘een dag in het leven van …’, waarbij een vlotte VUT-ter, een   
 werkende moeder en een veldwerker als uitgangspunten werden
 genomen. De onderliggende trends die werden verbonden aan de   
 personen, zoals mobiliteit, flexibilisering en experience-cultuur,   
 zorgden voor een bruggetje naar de technologie.
• Een ander voorbeeld betreft het B4U project binnen Freeband
 Kennisimpuls, waarin onder andere aan ICT-technologie in de
 thuiszorg is gewerkt. Het concept dat werd aangeboden heette Evita,
 een mooie samentrekking van ‘e’, zoals in ‘email’ en ‘vita’ – leven.
 Doelstelling was om zorgvragers (chronisch zieken) zo lang mogelijk
 te laten functioneren in de eigen sociale, vertrouwde omgeving.
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figuur 1

De Bono’s model 

voor creativiteit / 

lateraal denken, 

met specifieke 

aandacht voor 

patroonwisseling5

 Naast deze groep van zorgvragers was de ICT-oplossing echter   
 bedoeld voor een groot aantal andere belanghebbenden, namelijk de
 zorgverleners en de bijbehorende dienstaanbieders, zoals taxi-  
 centrales. Om de confrontatie met technologie vorm te geven werd er 
 niet eerst ‘gesleuteld’ aan prototypes, maar werd er gezocht naar   
 andere manieren van verbeelding. Aan de hand van een aantal foto- 
 verhalen werden de deelnemers geprikkeld om hun voorkeuren aan  
 te geven. De confrontatie met de prototypes kon zich daarna richten  
 op de meer precieze vormgeving. 

Bij het confronteren van technologie met de gebruiker is een aantal 
aspecten van groot belang. Allereerst moeten de twee gelijkwaardig zijn, 
dat wil zeggen: de technologie kan niet dominant zijn en als gegeven 
beschouwd worden, maar kan aangepast worden aan de specifieke 
wensen van de gebruiker. Denk hierbij ook aan het ‘anders’ gebruiken 
van een bepaalde applicatie dan was voorzien door de experts [2]. 
Andersom moet de gebruiker ook de mogelijkheden laten bezinken 
die de technologie hem biedt, en zich een voorstelling maken van hoe 
een en ander zijn dagelijkse praktijk kan verbeteren. Let wel, het gaat 
hier om een ontwikkelfase en niet om een reeds gekocht product uit 
de winkel! Deze wisselwerking tussen technologie en gebruiker is voor 
een specifieke keuze van technologie (‘ERP’-pakketten [3]) en gebruiker 
(middelgrote en grote bedrijven) beschreven door Masini [4]. Hij laat 
zien dat de technologie als zodanig – in zijn geval dus ERP-pakketten 
– niet de beperkende factor is, maar de visie van het bedrijf op hoe de 
technologie te implementeren. Wanneer een bedrijf overtuigd is van het 
ontwerp van z’n bedrijfsprocessen, zal de geboden ICT-oplossing aan de 
bedrijfsvoering moeten worden aangepast. Anderzijds kan de mogelijke 
investering in zo’n pakket een reden zijn om eens wat langer na te 
denken over of die bedrijfsprocessen en het bestaande businessmodel 
wellicht aangepast kunnen worden, zodat de ICT-oplossing niet alleen 
leidt tot een kostenverlaging maar ook tot de mogelijkheid om omzet 
te vergroten en eventueel nieuwe diensten te ontwikkelen. Kortom: er 
wordt zowel van het bedrijf als gebruiker, als van de consument gevraagd 
om, bijvoorbeeld in een proef, een serieuze interactie aan te gaan met 
technologie. Dit creatief omgaan met de geboden mogelijkheden wil 
ik graag bestempelen als een voorbeeld van lateraal denken, een term 
die door Edward de Bono [5] in 1967 is bedacht om het creatieve proces 
rondom bijvoorbeeld innovatie van een gepaste naam te voorzien.

Wanneer De Bono praat over vooruitgang (‘progress’) (onderscheidt 
hij twee soorten. De snelle voortgang is de vooruitgang die we zoveel 
zien in technologie, en waar we haast een blind vertrouwen in hebben, 
getuige benamingen als Moore s law, welke de vooruitgang in de 
ontwikkeling van halfgeleidercomponenten beschrijft. De langzame 
vooruitgang heeft te maken met de wijze waarop we als persoon, groep, 
bedrijf en samenleving onze concepten en denkpatronen veranderen 
en aanpassen, en daarin langzaam voortgang maken. Ik moest aan 
dit onderscheid denken bij een recente workshop rondom ‘ICT in de 
Zorg’, toen een van de deelnemers uit de zorgsector verzuchtte dat de 
technische vooruitgang de afgelopen 15 jaar ontzettend groot was, maar 
dat de organisaties in de zorgsector nauwelijks vooruitgang hebben 
geboekt in termen van beter c.q. meer patiÊntgericht werken. Een 
interview [6] met psycholoog Edgar Schein laat zien wat de redenen zijn 
waarom zo weinig organisaties te boek staan als ‘lerende organisaties’. 
Heel anders dan de veel gebruikte slogan: ‘leren is fun’ bestempelt 
hij leren als pijnlijk en benadrukt schuldgevoelens en een gevoel van 
ongerustheid bij mensen in geval van radicale relearning of, meer 
eigentijds, cultuuromslagen.
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De Bono stelt dat het denken in bestaande patronen niet leidt tot nieuwe 
patronen. Om tot (radicale) innovaties te komen zal er toch sprake 
moeten zijn van een patroonwisseling. Als analogie voor dit proces 
gebruikt De Bono de humor, waarin vaak, bij het vertellen van de clue, 
een opvallende en onverwachte nieuwe blik op het voorgaande wordt 
geworpen. Om tot dit soort nieuwe inzichten te komen heeft het geen 
zin om logica te gebruiken. De Bono reikt een aantal mechanismen aan 
(lateral thinking) om bewust tot nieuwe associaties te komen of, in de 
context waarin ik de term heb gebruikt, om tot nieuw en onverwacht 
gebruik van mobiele technologie te komen.

Voordat ik verder wil ingaan op radiotechnologie nog een laatste 
effect van de genoemde confrontatie. Dit heeft te maken met het 
zichtbaar maken van technologie tijdens deze confrontatie, iets wat 
in het uiteindelijke ontwerp wellicht niet meer het geval is. In de veel 
gepropageerde visie van een ambient intelligent environment is 
de technologie naar de achtergrond gedrongen, fysiek in ieder geval. 
Met name dit zichtbaar maken van technologie in het onderwijs is van 
groot belang, en dan bedoel ik niet zozeer het universitair onderwijs, 
maar veeleer het middelbaar en zelfs basisonderwijs.De bewust 
opgewekte verwondering over schijnbaar ‘gewone zaken’ als een 
GSM-telefoon kunnen als inleiding gelden voor een stuk verdieping 
ten aanzien van technologie en bijvoorbeeld de fysica daarachter.

In het volgende deel van mijn rede zal ik mij meer specifiek richten 
op de radiocommunicatienetwerken. Na een beknopte beschrijving 
van de historie van radiocommunicatie en de opkomst van de 
telecommunicatie-operators belanden we bij een kantelpunt in de 
ontwikkelingen op dit gebied. Het betreft de huidige strijd tussen 
standaarden op het gebied van draadloze datanetwerken en mobiele 
spraaknetwerken. Met het loskoppelen van netwerk en dienst ligt de 
markt ogenschijnlijk open en kan men spraak bieden over WLAN en 
breedbanddata en multimedia over UMTS.
Het beschrijven van een stuk historie is niet slechts bedoeld om 
informatie sec over te dragen. Door specifieke aspecten naar voren 
te halen en met elkaar in verband te brengen wil ik een aantal, mijns 
inziens, belangrijke processen benadrukken:
• De interactie tussen praktijk en theorie, en de wijze waarop nog 
 steeds, in instituten als TNO Telecom, fundamentele kennis wordt  
 omgezet in kennis en expertise die direct toepasbaar is.
• De mate waarin het ontwerp van radiocommunicatienetwerken   
 steeds meer integraal wordt, dat wil zeggen, er is een veelheid aan
 disciplines (zoals mixed integer programming, propagatiekanaal 
 modellering, en traffic engineering) tegelijkertijd nodig om dergelijke  
 netwerken te kunnen ontwikkelen, te engineeren en uiteindelijk   
 te bouwen. Bij dit ontwerp gaat het steeds om een optimaal netwerk,  
 bijvoorbeeld gekarakteriseerd door minimale netwerkinvesteringen,  
 gegeven een set te leveren diensten, een aantal te bedienen gebrui- 
 kers en beschikbare locaties voor zendmasten. 

De geschiedenis van radio
Maxwell formuleerde in 1864 de theorie van elektromagnetische 
golven in de vorm van een stelsel partiële differentiaalvergelijkingen. 
De theorie fungeerde als kader waarbinnen een aantal eerder ontdekte 
eigenschappen van elektriciteit en magnetisme verklaard kon worden op 
een uniforme manier. Het bijzondere van de theorie was echter het feit 
dat ze het bestaan van een entiteit voorspelde die tot dan toe niet bekend 
was, laat staan gemeten: radiogolven. De bevestiging van het bestaan van 

Op de grens van theorie en prakijk
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figuur 3

Mobiele’ radio in 

de jaren ‘30/’40; 

links als ‘rugzak’, 

rechts voor op de 

fiets (bron: Museum 

Waalsdorp)

figuur 2

Marconi’s 

ontvangststation 

op New Foundland 

(bron: Nature, 1902)

deze golven werd verzorgd door Herz in 1887 [7].

Het praktisch gebruik van radiogolven liet nog een paar jaar wachten, 
tot 1895, toen Marconi in een aantal experimenten Morsecode over 
grote afstanden wist te versturen. De frequenties [8] van de gebruikte 
radio- of draaggolven lagen een aantal ordes van grootte beneden de 
frequenties die heden ten dage worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
GSM. Toch was het opwekken van deze golven met enig vermogen, met 
behulp van vonk- en machinezenders, één de grootste problemen waar 
men tegenaan liep. Verder kwamen de operators van het eerste uur die 
deze nieuwe technologie wilden gebruiken voor telegrafie er snel achter 
dat de natuur nog veel verrassingen had. De betrouwbaarheid van de 
verbindingen was slecht, en onvoorspelbaar. De betrokken ingenieurs 
zochten naar patronen, en hoewel er op basis van metingen wel iets kon 
worden geconcludeerd, bleef men zich verwonderen over het gedrag 
van de radiogolven. Ondertussen werden de klanten van de operators 
ongeduldig en zocht men naar een praktische oplossing van grotere 
antennes en meer vermogen in de zenders [9].
Vanuit de theorie van de Maxwell-vergelijkingen probeerden 
verschillende mathematisch-fysici tot meer inzicht te komen. De 
geometrische optica, welke een vereenvoudiging van de partiële differen-
tiaalvergelijkingen betrof voor (oneindig) hoge frequenties, bleek niet 
toereikend. Het werk van Sommerfeld in 1896 en Watson in 1918 zorgde 
echter voor een doorbraak; zij wisten voor een aantal specifieke situaties 
de Maxwell-vergelijkingen op te lossen en gaven daarmee inzicht in 
wat er in de praktijk gebeurde: naast een, directe, radiogolf langs de 
aarde is er ook een reflectie in de (instabiele!) ionosfeer. Deze zorgen 
samen voor een radioverbinding. De resultaten werden na een analyse 
vereenvoudigd tot een formule (Austin-Cohen, circa 1905) die in de 
praktijk van alle dag kon worden gebruikt.

We gaan mobiel bellen!
Naast telegrafie ontstond er een groei aan diensten die gebruik maakten 
van radiocommunicatie. AM radio bestond al sinds 1906, terwijl in 
1927 het beroemde Bell Labs televisie broadcast demonstreerde in en 
rondom New York. In 1921 was de politie van Detroit een van de eerste 
gebruikers van AM radio voor communicatie over grote afstanden.

Met de toenemende vraag naar al deze diensten werd de noodzaak om 
hogere frequenties te gaan gebruiken groter: hierdoor konden kleinere 
antennes worden gebruikt maar ook de hoeveelheid man made noise 
was kleiner. Door deze hogere frequenties werden andere delen van 
de omgeving belangrijk voor de voortplanting van radiogolven. Ook de 
reeds bestaande geometrische optica kwam weer in beeld, zeker toen 
in de jaren ’50 van de vorige eeuw werd begonnen met een uitbreiding 
van de theorie om de diffractie en verstrooiing aan oppervlakken en 
hoeken van gebouwen beter te beschrijven. Het waren Keller en Ufimtsev 
in 1962 die de geometrische theorie van diffractie (GTD) ontwikkelden, 
terwijl Kouyoumjian en Pathak in 1974 de theorie verbeterden tot de 
uniforme theorie van diffractie (UTD), welke de basis is geworden van 
veel hedendaagse propagatiemodellen. In de praktijk bleek het echter 
zeer moeilijk om alle benodigde data ten aanzien van materiaal en 
gebouweigenschappen beschikbaar te hebben, en was het bovendien 
te rekenintensief om aan de hand van deze theorie een netwerk te 
ontwerpen. Onderzoekers zochten hun toevlucht tot empirische 
modellering, zodat aan de hand van metingen zowel de gemiddelde 
veldsterkte als de statistische verdeling van variaties ten gevolge van 
schaduwwerking en reflecties kon worden bepaald. Met name de 
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modellen die de Japanners Okumura en Hata opstelden in de jaren ’60 
worden nog steeds gebruikt wanneer grote precisie niet nodig is en om 
een eerste indruk te verkrijgen van het ontwerp van het netwerk. Het 
model stelde een operator in staat om over een groot frequentiebereik 
(150 MHz – 2 GHz) een voorspelling te doen over het verlies aan 
uitgezonden vermogen in zowel stedelijke als minder dichtbebouwde 
gebieden. 
Daarnaast was de karakterisering van het tijdsafhankelijke 
propagatiekanaal van groot belang voor het ontwerp van hoogwaardige 
radio-ontvangers. De Amerikanen liepen hier behoorlijk voor, met 
in 1946 het eerste analoge cellulaire radiosysteem (Improved Mobile 
Telephone System – IMTS), en in 1982 een verbeterd systeem 
(Advanced Mobile Phone System – AMPS). De Nederlandse PTT kende 
vanaf 1952 een openbaar landelijk dekkend radionetwerk op 80 MHz, 
en in 1980 ging men over op een radionetwerk op basis van cellulaire 
uitgangspunten. In de loop van de tachtiger jaren werd in Europa 
begonnen met het ontwerp van de eerste digitale standaard: GSM. 
Een belangrijke drijfveer was het spectrumgebrek en het gebrek aan 
standaardisatie in randapparatuur. Een belangrijke rol werd gespeeld 
door een CEPT [10] werkgroep waarin de Nederlandse PTT zeer actief
in was, en later in de werkgroep COST207 [11]. 

Het eerste GSM pilot-systeem werd succesvol gedemonstreerd op de 
Telecom ’91 conferentie, georganiseerd door de ITU. Later in dat jaar 
kwamen verschillende netwerken gereed [12], in 1993 ook in Nederland. 
Het systeem was bedoeld om de verschillende analoge standaarden 
die bestonden in Europa te vervangen door één systeem. In Amerika 
en Japan kwamen al snel aparte standaarden; D-AMPS (IS-54/136) 
en CDMA (IS-95) in de VS, en PDC in Japan. Interworking tussen de 
standaarden was niet mogelijk; de terminals waren ‘eenkennig’, en de 
achterliggende netwerken waren niet verbonden.
Bij het ontwerp van deze netwerken kwam, naast een goed 
propagatiemodel, een aantal andere disciplines samen: 
• Het ontwikkelen van een verkeerstoewijzing methodiek, waarmee  
 gemeten verkeer verklaard kon worden op basis van demografische  
 gegevens en waarmee eventueel ook de impact van trends in de groei  
 van het gebruik van mobiele telefonie gekwantificeerd kon worden.
• Het ontwikkelen van een methodiek voor frequentieplanning, die   
 op basis van een interferentiematrix tot een frequentietoewijzing

 

komt welke een minimum hoeveelheid geïnterfereerd verkeer oplevert.
Als voorbeeld om te illustreren hoe deze disciplines interacteren neem 
ik de invloed van de kwaliteit van de voorspelling van de veldsterkte, 
en dus de kwaliteit van het propagatiemodel, op de kwaliteit van de 
frequentietoewijzing. Dit was onderwerp van Werkgroep 3 ‘Network 
Aspects’ van COST259 [13]. Door drie verschillende propagatiemodellen 
te kiezen, te weten free space, Modified Okumura-Hata [14] en een model 
gebruikt door de Duitse mobiele operator E-Plus [15], kan voor elke 
voorspelling een frequentietoewijzing worden bepaald. Het lastige van 
het vergelijken van deze toewijzingen is dat ze niet in een life netwerk 
konden worden geïmplementeerd! Door op basis van elk model tot 
een frequentietoewijzing te komen en daarna voor elke toewijzing de 
resulterende interferentie te laten berekenen door elk model afzonderlijk 
kon toch tot een vergelijk worden gekomen. De resultaten lieten 
duidelijk zien dat toewijzing op basis van het meest geavanceerde model 
tot verreweg het beste resultaat (weinig interferentie) leidt [16].
De interactie tussen propagatiemodellering en verkeerstoewijzing is voor 
GSM ontwikkeld in Gamst et al. [17] en voor UMTS door TNO Telecom.
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tabel 1

Groei van GSM,

wereldwijd

De verbondenheid van veel beginnende mobiele operators met 
organisaties zoals COST was in de beginjaren van GSM groot. Het was 
opnieuw pionieren en veel PTT’s hadden een R&D afdeling. In het 
begin van de jaren ’90 kwamen echter ook de eerste initiatieven om de 
telecommarkt te reguleren, en om naast de PTT’s andere operators toe te 
laten. Zo kreeg MT2 (later Libertel en nog later Vodafone) in Nederland 
in 1995 een GSM-licentie, en 5 jaar later Dutchtone, Ben en Telfort. Het 
gebruik van mobiele telefonie bleek danig aan te slaan, zoals ook Tabel 1 
laat zien.

jaar # netwerken # abonnees # landen

1992 13 250.000 7

1993 32 1.000.000 18

1994 69 4.000.000 43

1995 117 12.000.000 69

1996 167 30.000.000 94

1997 178 73.000.000 107

1998 320 135.000.000 118

1999 355 255.000.000 130

2000 376 397.000.000 142

De rol van het R&D-instituut van KPN veranderde behoorlijk in 
die jaren. Er kwam een toenemende nadruk op het toepassen van 
onderzoeksresultaten, het waarde creëren voor de opdrachtgever. 
Daarmee kwam risicovol onderzoek onder druk, iets wat in mindere 
mate ook al zichtbaar was bij universiteiten. De relaties die we als 
onderzoeksinstituut hadden met bijvoorbeeld de TU Eindhoven 
werden verder aangehaald.KPN Research beschouwde het een absolute 
noodzaak om voortdurend gevoed en geprikkeld te worden met nieuwe 
inzichten. Vanuit de universiteit was dit ook van belang om richting 
subsidieverstrekker de praktische relevantie van haar onderzoek aan te 
tonen. Een mooi voorbeeld uit die jaren is het project van Yvo de Jong, 
die onderzoek deed op het gebied van propagatie van radiogolven in 

steden en de ruimtelijke karakterisering van interferentie; zijn AiO-
project werd gefinancierd door KPN Research. 

De opkomst van mobiele data
De telecomindustrie had inmiddels z’n zinnen gezet op datadiensten; 
de groei van het gebruik van draadgebonden internet en intranet, en 
het toenemend gebruik van o.a. e-mail leidde tot het beeld dat, bij het 
versmelten van de beide werelden, leidend tot zoiets als mobiel internet, 
we wel iets heel moois zouden krijgen. Binnen de GSM-standaard was 
het gebruik van data al mogelijk, met SMS als meest eenvoudige maar 
wel zeer succesvolle voorbeeld. Maar internet was meer dan data. 
De IP [18] filosofie betekende (oorspronkelijk) ook dat het idee van 
reserveren van verbinding of capaciteit moest worden losgelaten. 
Data over mobiel zou daarmee van kwaliteitsgaranties af moeten zien, 
het zou best effort worden [19]. De telecomwereld was echter grotendeels 
kwaliteitsgedreven; mobiele spraak benaderde de kwaliteit van diezelfde 
dienst over een vaste lijn. De ontwikkeling en uitrol van GPRS [20] 
zou een test case zijn voor zowel operators als het publiek. De operators 
konden hun investeringen faseren en gaan wennen aan wat het leveren 
van mobiele datadiensten in hun bedrijfsvoering zou veranderen, en 
de consument kon gaan ervaren hoe het zou zijn om internet-achtige 
diensten op z’n mobiele telefoon te ontvangen. 
Maar internet was meer dan alleen een ‘drager’ van informatie; 
het was ook een heel andere manier van zakendoen. Het aanbieden 
en uitwisselen van informatie gebeurt grotendeels los van de 
partijen die voor een verbinding zorgen – dit is een voorbeeld van 
ontbundeling [21].Wanneer operators dit model van zakendoen volledig 
zouden omarmen, zouden ze kunnen profiteren van de ontwikkelingen 
op het vaste net. De vraag was echter of dit model op dat moment paste 
bij de kostenstructuur van het onderliggende netwerk. Ter illustratie, 
wanneer u gaat winkelen en u gaat met de auto naar het centrum, zult 
u veelal parkeergeld moeten betalen. Wanneer dit laag is, bijvoorbeeld 
15 eurocent per uur, dan zal het winkelen al snel overgaan in rustig 
rondkijken, hier en daar iets passen, even ergens nog wat drinken… 
Maar wanneer dit 15 euro per uur is zult u zo snel mogelijk ter zake 
willen komen en wellicht naar een zaak of winkelcentrum toe gaan 
waar alles netjes voorgesorteerd ligt en u precies weet waar u moet 
zijn. Dit was en is het dilemma van mobiele operators die datadiensten 
willen aanbieden. Tot nu toe komt u via i-mode en v-live in een 
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‘winkelcentrum’ terecht, met uw favoriete stekjes, zodat u snel klaar 
bent. Maar deze situatie kan veranderen wanneer de kostenstructuur of 
het afrekenschema voor datadiensten gaat veranderen [22].

Voor operators was GPRS ook een opstap naar de standaard die als 
opvolger van GSM al jaren op de tekentafel lag; de ontwikkeling van 
UMTS was al begonnen in 1988, waarbij Europese onderzoeksprojecten 
zoals FRAMES [23] een belangrijke rol speelden. De hype rondom 
mobiel internet bereikte z’n hoogtepunt in 2000, toen verschillende 
overheden het benodigde spectrum voor UMTS gingen veilen. 
Vele miljarden Euro’s werden uitgegeven, bedragen die het 
voorstellingsvermogen van velen te boven gingen, en bedragen die veel 
operators op het randje van de afgrond brachten. 
KPN Research werd in verschillende fases van het tot stand komen 
van een UMTS-netwerk gevraagd om advies uit te brengen. UMTS is 
gebaseerd op een radiotechnologie, CDMA [24], waarbij gebruikers 
niet onderscheiden worden door op een andere frequentie of een ander 
tijdstip te zenden, maar door een karakteristiek mee te sturen die er voor 
zorgt dat de ontvanger de verschillende informatiestromen uit elkaar 
kan houden, net zoals u zo meteen tijdens de receptie door elkaar kunt 
praten en elkaar toch kunt blijven verstaan. Deze techniek werd al in de 
’40-er jaren van de vorige eeuw door het Amerikaanse leger gebruikt, en 
ze was ingevoerd door het bedrijf Qualcomm in commerciële systemen 
(IS-95) in 1993 in Amerika. Belangrijk verschil met GSM is dat het 
ontwerp van UMTS-radionetwerken een stuk ingewikkelder wordt. Een 
anekdote die veel rondging eind jaren ’90 ging over een Zuid-Koreaanse 
operator die het eerder genoemde IS-95 wilde invoeren en na een paar 
proefritten besloten had dat de bedekking in orde was, d.w.z. er kon 
gebeld worden. Tot zijn schrik ontstonden er echter grote ‘gaten’ in z’n 
netwerk toen het aantal gebruikers toenam; er kon zelfs niet meer gebeld 
worden op plekken waar tot voor kort proefritten hadden uitgewezen 
dat de bedekking prima was! Dit fenomeen werd cell breathing genoemd, 
en het liet zien dat het goed kunnen voorspellen waar consumenten 
gebruik willen maken van mobiele (data) diensten van nog groter belang 
is bij het ontwerp van een UMTS netwerk dan bij GSM. Omdat die 
zekerheid lastig te verkrijgen is, werd er eigenlijk direct gekeken naar 
andere mogelijkheden om, real-time, de kwaliteit van de dienstverlening 
te managen. Al deze observaties stonden centraal bij het opstellen van 
het Europees onderzoeksproject Momentum, waar KPN Research/TNO 

Telecom van 2001-2003 nauw bij betrokken was. Samen met operators, 
onderzoeksinstituten, universiteiten en leveranciers in Duitsland en 
Portugal werd naar nieuwe methodieken gezocht om de kwaliteit van 
UMTS-netwerken te evalueren en te plannen. De bruikbaarheid van 
deze methodieken in de praktijk stond steeds bovenaan, en in een aantal 
gevallen zijn we er in geslaagd om de complexiteit danig in te perken 
zodat ontwikkelde prototypes vlot tot commerciële software konden 
worden omgesmeed.

Ontwikkelingen vanuit de datanetwerken
De opkomst van de PC in de bedrijfsomgeving zorgde voor een 
toename van bedrijfs-datacommunicatienetwerken om PC’s met elkaar 
te verbinden, en met de wereld daarbuiten. Toen in 1989 wereldwijd 
radiospectrum beschikbaar werd gesteld voor ongelicenseerd gebruik, 
ofwel iedereen kan er gebruik van maken onder milde voorwaarden, 
ontstond veel interesse in het draadloos maken van deze datacommuni
catienetwerken. Het gemak van installeren, de flexibiliteit en (beperkte) 
mobiliteit werden als belangrijkste drijfveren genoemd. Verschillende 
zogenaamde wireless LAN- (WLAN [25]) technologieën die niet 
interoperabel waren werden op de markt gebracht, hetgeen de IEEE [26] 
er toe bracht om in 1990 met de standaardisatie van WLAN te beginnen. 
In 1997 werd de 802.11 WLAN-standaard geratificeerd, waarbij met 
name geconcentreerd werd op datasnelheid (tot 2 Mbps) en veel minder 
op het garanderen van kwaliteit. Veel mensen weten niet dat met name 
een aantal Nederlanders heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 
deze standaard, namelijk de Wireless Communications and Networking 
divisie van Agere Systems in Nieuwegein. 
De ontwikkelingen op WLAN-gebied werden nauwlettend gevolgd door 
andere standaardisatie-organen, zoals ETSI [27], dat veel meer telecom-
georiënteerd was. ETSI kwam met plannen voor HiPerLAN, waarbij 
kwaliteit centraal stond, maar HiPerLAN I kwam niet verder dan de 
tekentafel. 
Het succes van de 802.11 standaard in met name de Amerikaanse 
markt had tot gevolg dat er in 1999 een vervolg kwam: de 802.11b 
kon snelheden tot 11 Mbps ondersteunen, meer dan 100 keer sneller 
dan GPRS. Ten tijde van de UMTS-spectrumveiling leidde dit o.a. tot 
presentaties waarin de operators werd voorgerekend dat voor een fractie 
van de spectrumkosten zij een landelijk dekkend WLAN-netwerk konden 
uitrollen. Sterker nog, in verschillende steden, zoals Leiden, 
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figuur 4

Vier situaties met 

gebruikers en hun 

(toekomstige) 

communicatiecontext

ontstonden groepen die deze filosofie zoveel mogelijk wilden realiseren. 
Via zogenaamde meshed networks wordt met draadloze routers internet 
access geboden waarbij de consument in principe een nomadisch 
gebruiker is, d.w.z. er is sprake van portabiliteit. 

De filosofie van een landelijk dekkend WLAN-netwerk als vervanger van 
bijvoorbeeld UMTS gaat voorbij aan een aantal aspecten waarin de twee 
systemen van elkaar verschillen. 

Allereerst is dat de grootte van het bedekkingsgebied van een WLAN-
basisstation. Doordat dit een stuk kleiner is dan dat van bijvoorbeeld 
een UMTS-cel zal er ook een zeer fijnmazig netwerk moeten worden 
aangelegd om de WLAN-basisstations zelf te bedienen. Nu is dat in 
kantoren en eventueel dichtbebouwde steden nog wel aanwezig in 
de vorm van een kabel, ADSL of optisch netwerk, maar voor minder 
dichtbebouwde gebieden wordt dat toch wat problematischer.
Een tweede aspect is de te leveren kwaliteit, welke met name voor tijd-
kritische toepassingen vanouds geleverd wordt door telecommunicatie-

netwerken. In een recent afstudeerwerk werd voor de dienst ‘telefonie’ 
becijferd dat wanneer een operator dit over WLAN wil bieden met 
dezelfde kwaliteit als van een vast of GSM netwerk, hij rekening moet 
houden met 6-12 terminals per basisstation; dat valt in het niet bij het 
aantal telefoniegebruikers van een UMTS-basisstation (circa 40).
Tot slot is er het mobility of roaming aspect: bij het ontwerp van cellulaire 
standaarden wordt veel aandacht besteed aan zowel de ondersteuning 
van snel bewegende gebruikers als aan de mogelijkheid van handovers, 
welke snel en bijna zonder dat de consument het merkt van cel naar cel 
worden uitgevoerd. Gezien het gebruiksscenario van WLAN is dit aspect 
lange tijd onderbelicht gebleven.

De gebruiker als bron van informatie
Dit laatste gezichtspunt, het gebruiksscenario, beschrijft feitelijk waar 
de gebruikers van de mobiele diensten zich bevinden.
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Zolang deze mobiele diensten niet specifiek worden gemaakt, is het 
natuurlijk ontzettend moeilijk om op een specifieke gebruikersgroep 
te focussen. De ‘diensten’ over vaste netwerken boden enig houvast, 
maar om het mobiele aspect uit te buiten bleek het van belang om 
niet zozeer naar dé dienst [28] te zoeken, maar veel meer naar die 
communicatiecontext die herkenbaar is voor de bedoelde gebruiker, 
en waarin mobiele communicatie (spraak, data, multimedia) een 
grote meerwaarde heeft. In een volgend stadium komen de nieuwe 
toepassingen waar ‘niemand’ nog aan denkt, en waarbij de rol van 
lateraal denken, dat is: creatief omgaan met de geboden mogelijkheden, 
een belangrijke rol speelt.Wanneer een aantal van die contexten naast 
elkaar wordt gezet en we kijken door de oogharen naar de voorbeelden, 
dan is het beeld dat naar boven komt het volgende:
• Je beweegt een groot deel van de tijd door een omgeving die

 informatie kan absorberen of die informatie wil vrijgeven. De   
 chauffeur die rondrijdt en een aanbieding van een truckerscafé 
 krijgt, de EHBO-medewerker die een snelle notitie maakt op zijn
 elektronisch kladblok, of de treinpassagier die het anonieme   
 beeldscherm in de rugleuning van de stoel voor zich personaliseert  
 en een spelletje kan gaan spelen. In dit deel van de context speelt   
 connectiviteit een belangrijke rol, dat wil zeggen dat de afstanden
 relatief kort zijn en dat er in principe los van een achterliggend   
 netwerk gecommuniceerd kan worden.
• Tegelijkertijd kan je personal area zich ver uitstrekken; je belt met 
 je tante in een ander werelddeel, je laat het bad alvast vollopen na   
 een lange vermoeiende dag, of je hebt contact met een expert in het  
 ziekenhuis om te overleggen hoe je het best met een slachtoffer 
 in de ambulance om kunt gaan. In dit deel van de context speelt
 mobiliteit een belangrijke rol. Dat wil zeggen dat het leggen van 
 het contact via het meest geschikte netwerk verloopt en dat er, 
 bij beweging, in principe continu maar onmerkbaar kan worden   
 geschakeld tussen netwerken.

Hiermee verschuift dus de vraag hoe om te gaan met de onzekerheid 
rondom verschillende radionetwerken naar het zoeken naar die 
combinatie van netwerken die bovenstaande context zo goed mogelijk 
kan bedienen. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor de partij 
die de mobiliteit tot stand brengt, een mobility provider. De invulling 
van dit soort rollen in een competitieve situatie gebeurt niet in overleg, 
zo’n rol wordt ‘gegrepen’ wanneer een partij daar brood in ziet. In 
een land als Zweden wordt deze rol ingenomen door TeliaSonera, 
vanouds een telecomoperator. Als klant van TeliaSonera kun je 
gebruik maken van de aangeboden diensten. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid van netwerken gaat dat via GSM, GPRS, EDGE, 
UMTS of WLAN. TeliaSonera is niet eigenaar van al deze netwerken, 
maar via afspraken is er een business case ontstaan die in de ogen 
van alle betrokkenen aantrekkelijk is, of kan worden. Ook in dit geval 
gaat het om confrontatie, ervaring én verbeelding; wat is de visie op je 
bedrijfsvoering en in hoeverre kunnen de aangeboden middelen, al dan 
niet in aangepaste vorm, je daarbij helpen. Technologie kan je daarbij 
uitdagen om, bijvoorbeeld via lateraal denken, tot nieuwe vormen van 
werken te komen [29].
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Vooruitblik op een bloeiende samenwerking

Het laatste deel van de rede gaat over de toekomst. Hoe zetten de 
ontwikkelingen uit het vorige deel zich voort? 

Allereerst de vraag hoe de communicatiebehoeftes van die gebruiker 
zich ontwikkelen. Om al je muziek mee te dragen in bijvoorbeeld een 
iPod is strikt genomen geen radiotechnologie nodig. De voorbeelden die 
ik zojuist liet zien illustreren echter wel dat zo’n doosje met een flink 
geheugen, én voorzien van een communicatie interface, past in het beeld 
van een zich vrijelijk bewegende gebruiker van radiotechnologie. In een 
aantal situaties is de bandbreedte van de gebruikte radiotechnologie de 
beperkende factor, maar net zo vaak betreft het andere factoren zoals de 
stabiliteit bij handovers, de gebruikersvriendelijkheid van de apparatuur, 
of de prijs.

Binnen de telecom-standaardisatie is er een push vanuit de leveranciers 
en een pull vanuit een aantal operators om te komen met vernieuwingen 
die hogere bandbreedtes per gebruiker toestaan en die de vertraging in 
het netwerk, die storend is bij interactieve toepassingen, verkleinen [30]. 
Vanuit de IEEE wordt gewerkt aan het verbeteren van standaarden die 
oorspronkelijk bedoeld waren als fixed-wireless access, of wireless local 
loop (WLL), welke in principe [31] altijd al een concurrent waren voor 
operators met slechts een vaste infrastructuur, maar die nu geschikt 
worden gemaakt voor het ondersteunen van hoge bandbreedtes bij 
snelbewegende gebruikers. Deze laatste ontwikkeling leidt mogelijk tot 
het ontstaan van een nieuwe verzameling van operators. Op dit moment 
geldt vanuit de Nederlandse regelgeving nog dat bij het gebruik van deze 
WLL-systemen de eindgebruiker ook daadwerkelijk ‘statisch’ moet zijn, 
dat wil zeggen: de ontvanger van het signaal moet een vaste plek hebben. 
Met de druk van het toenemende aantal mogelijkheden van de gebruikte 
technologie is het echter afwachten hoe de regelgever en de OPTA als 
toezichthouder hiermee zullen omgaan, hetgeen het bijzonder lastig 
maakt om keuzes te maken.
Tegen deze achtergrond wil ik kort twee lijnen van onderzoek schetsen 
die de komende jaren in de samenwerking tussen de ECR-groep en de 

radiogroep van TNO Telecom centraal staan. De uitnodiging meldde dat 
deeltijd hoogleraren de intermediair vormen tussen wetenschap en de 
toepassing ervan. Ook in die zin bevinden zij zich tussen een plek waar 
vanouds de verwondering leidt tot baanbrekend onderzoek en de proof of 
the pudding, dat wil zeggen, de plek waar de resultaten van dit onderzoek 
kritisch worden beschouwd op hun toepasbaarheid en waar praktische 
ervaring veelal een rol speelt. Dit aspect zal voortdurend terugkomen in 
de plannen voor de toekomst. 

Antenne- en kanaalmodellering
In het vorige deel van de rede heb ik geprobeerd om te laten zien hoe 
groot het belang is van goede modellen voor de propagatie-omgeving 
voor het zorgvuldig ontwerpen van draadloze netwerken; een zorgvuldig 
ontwerp haalt het maximale rendement uit een gegeven investering, of 
stelt je in staat een bepaalde performance voor minder investeringen 
te realiseren. Goede modellen vormen een belangrijk deel van de ‘bril’ 
waarmee je naar de performance van een netwerk kijkt. De combinatie 
van dit onderzoek in samenhang met het antenne-ontwerp en de 
bijbehorende signaalprocessing zal met de komst van toekomstige 
radiosystemen alleen maar belangrijker worden. De toenemende 
adaptiviteit van de zender en ontvanger op basis van de veranderende 
radiocondities vereist dat voor een efficiënt ontwerp van radionetwerken 
deze radiocondities tot een noodzakelijk detail gespecificeerd zijn, 
inclusief de relatie met de omgeving, zoals bebouwing, begroeiing. 
Juist de toevoeging ‘noodzakelijk’ laat zien dat het onderzoek niet 
in splendid isolation kan plaatsvinden, maar dat in combinatie met 
andere disciplines, zoals stochastiek t.b.v. verkeersmodellering en 
verkeersvoorspelling, en in combinatie met de rekencomplexiteit een 
afweging moet worden gemaakt waar een doorbraak vereist is. Het 
onderzoek kan ook worden gebruikt om tot bepaalde investeringen in 
nauwkeurige databases te komen, want bij het verlagen van de hoogte 
van de ontvanger wint de interactie met die directe omgeving aan belang. 

Net als bij het combineren van verschillende netwerken die elk hun 
sterke punten hebben, geldt ook bij propagatiemodellen dat een slimme 
combinatie van modules een optimaal resultaat geeft: de gewenste 
balans tussen nauwkeurigheid en rekentijd. Dit was onderwerp van het 
eerder genoemde Europese project Momentum, waarbij een begin werd 
gemaakt met dit aan elkaar ‘plakken’ van modules en het automatiseren 
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van de bijbehorende berekening [32]. Binnen de samenwerking tussen 
TNO Telecom en de TU Eindhoven wordt nu ook de balans tussen 
stochastische modellen en ray-tracing modellen onderzocht, waarbij 
recent de overeenkomst met matched layers werd opgemerkt [33].

Daarnaast is het van belang te weten in hoeverre met outdoor systemen 
ook dienstverlening in de thuis- en kantoorsituatie kan plaatsvinden; dit 
vereist het verbeteren van outdoor-to-indoor modellen. Deze thema’s zijn 
met name gericht op netwerken die voor mobiliteit van groot belang zijn, 
dus cellulaire netwerken en WLL-netwerken.

Voor connectiviteit en ad hoc networking in thuis- en kantoorsituaties 
zal het belang van hogere frequenties groter worden, om enerzijds de 
interferentie op grotere afstand te beperken (absorptie van energie in 
de atmosfeer) en anderzijds vanwege de beschikbare spectrale ruimte. 
De kennis van het 60 GHz kanaal en de mate waarin het kanaal en 
z’n karakteristieken voorspelbaar zijn, zijn onderwerp van onderzoek 
binnen de ECR-groep. Dit komt meer en meer in de belangstelling 
van domoticaleveranciers, belangstelling die – als het goed is! – 
aangezwengeld wordt door de behoefte van gebruikers die thuis op 
elke plek die het hen uitkomt willen communiceren.

Planning en simulatie van mobiele netwerken
Een belangrijk thema bij toekomstig onderzoek op het gebied van 
radionetwerkplanning is het verminderen van de complexiteit 
van het planningsproces. Dit proces is in toenemende mate een 
integratie van verschillende disciplines die niet langer sequentieel 
kunnen worden aangeroepen. Daarbij komt dat het niet langer gaat 
om één enkel netwerk, maar een multi-radionetwerk. De integratie 
van real-time mechanismes om resources toe te wijzen in een min 
of meer statisch model dat ook nog eens betrouwbaar én snel moet 
zijn, vormt een uitdaging op zichzelf. Samen met Alexander Martin 
(TU Darmstadt) wordt een PhD project opgezet waar een deel van 
die integratie en de vermindering van complexiteit aan bod komen. 
Naast de wetenschappelijke uitdaging is dit ook een bijzondere mix 
van wiskundig en technisch onderzoek, waarbij mijn achtergrond als 
(toegepast) wiskundige bijzonder goed helpt! 

Tegelijkertijd worden binnen TNO Telecom initiatieven genomen om 
de bestaande simulatie-omgeving van UMTS- en WLAN-netwerken 
verder uit te breiden. Op deze manier kunnen al in een vroeg stadium 
vereenvoudigde modellen vergeleken worden met een gesimuleerde 
werkelijkheid, op basis van deelmodules die weer aan de hand van 
metingen zijn geverifieerd. Met behulp van zo’n simulatie-omgeving 
kunnen operators ‘what if…’ scenario’s doorrekenen, waarbij het (deels 
onvoorspelbare) communicatie-gedrag van gebruikers gevarieerd kan 
worden en onderzocht kan worden hoe het netwerk hier op reageert.

Tot slot heb ik laten zien dat de betrokkenheid van mobiele operators 
bij onderzoek op het gebied van propagatiemodellering en planning 
van mobiele netwerken altijd groot is geweest. Dit lag grotendeels in 
het feit dat kennis van deze onderwerpen de basis was (en is) van een 
kwalitatief goed netwerk. Ten gevolge van een veranderende financiële 
situatie bij veel operators is deze betrokkenheid tanende, en met name 
gericht op kortetermijnvragen. De contacten met onderzoeksinstituten 
en universiteiten staan ofwel onder druk, of zijn gericht op quick wins. 
Tegelijkertijd is de kennismarkt al lange tijd aan het internationaliseren. 
Samen met een aantal andere kennisinstituten in Duitsland, 
Denemarken en Zwitserland [34] willen we de komende tijd een Virtueel 
Research Centrum oprichten, in de eerste fase gericht op mobiele 
operators. Via een ticket-systeem kunnen ze met een geringe investering 
als groep in samenwerking met de onderzoeksinstituten het raamwerk 
van een onderzoeksprogramma definiëren waarbinnen een aantal 
PhDs kan worden aangenomen, en waarbinnen het onderzoek op het 
grensvlak van fundamenteel en toegepast zal plaatsvinden. Op deze 
manier wordt een brug geslagen tussen de behoeften van de operators 
en de wetenschap, en op hun beurt zullen operators beter in staat zijn 
om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten. Twee bruggen 
die bij uitstek geslagen kunnen worden door een deeltijd hoogleraar 
vanuit TNO.
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, ik ben bijna aan het 
eind gekomen van deze rede. De beelden, ideeën en meningen erin 
zijn gevormd in een voortdurende wisselwerking met een bijzondere 
omgeving van zowel ‘vakbroeders en -zusters’, als wel ‘psychologen en 
industrieel ontwerpers’; de gesprekken die we hadden over het vakgebied 
en aanpalende onderwerpen heb ik zeer gewaardeerd. 

Mijn dank gaat allereerst naar mijn promotor, prof. Brenny van Groesen; 
zijn brede interesse en energieke betrokkenheid hebben mij voor een 
groot deel gevormd tijdens mijn promotieperiode. Op de vraag van mijn 
vader tijdens het diner na afloop van de verdediging van proefschrift 
“wat die jongen nou moest gaan doen met een doctorstitel” was hij 
vol vertrouwen dat het wel goed zou komen. Ook tijdens de afgelopen 
jaren zijn we elkaar niet uit het oog verloren, en vorig jaar rond deze 
tijd mocht ik als hoogleraar opponeren tijdens de verdediging van 
Agus Suryanto, met Brenny als promotor, in dezelfde zaal waar ik zes 
jaar daarvoor mijn proefschrift verdedigde; een bijzondere ervaring. 
Enkele jaren nadat ik bij KPN Research begon te werken, besprak ik 
met mijn toenmalige manager Paul Tilanus mijn ideeën om als deltijd 
hoogleraar op een universiteit te werken. Met Mark de Jong als coach en 
het vertrouwen van Victor Elsendoorn als directeur van KPN Research is 
het sneller gegaan dan ik zelf had durven voorspellen. Victor, ik wil je in 
het bijzonder bedanken voor de niet aflatende steun en het vertrouwen 
in de afgelopen jaren, en niet in het laatst voor de opbouwende kritische 
kanttekeningen bij mijn werk. 
Aan de kant van TU Eindhoven wil ik allereerst prof. Gert Brussaard 
noemen; samen met hem, Willem Mulder van Agere en Guido Dolmans 
van Philips Research is een nauwe samenwerking tussen de vier partijen 
tot stand gebracht in de vorm van het project Broadband Radio@Hand. 
Ik heb zowel de tijd met hem in het project, als wel met hem als collega 
op de universiteit als zeer waardevol ervaren. Een schat aan ervaring 
en intuïtie, humor en een behoorlijke dosis nuchterheid – ondanks je 
vertrek treffen we elkaar gelukkig nog regelmatig bij de begeleiding van 
Marija Jevrosimovic.

Na het vertrek van Gert was het Ton Koonen die in korte tijd de 
procedure weer nieuw leven in blies, en binnen een half jaar een 
benoemingsadviescommissie bij elkaar wist te roepen; Ton, dankzij je 
gedrevenheid heb je continu oog voor kansen, om je groep te versterken, 
om samenwerking aan te gaan. Ik wil je danken voor het vertrouwen dat 
je in me hebt gesteld. 
De huidige radiogroep ECR heeft een kleine bezetting, maar wel eentje 
die er mag wezen; met Matti Herben en Peter Smulders heb ik zeer 
goede collega’s, die ondanks de personele beperkingen topprestaties 
neerzetten. Ik hoop dat we die stijgende lijn de komende tijd door 
kunnen zetten. 
Van mijn directe collega’s bij TNO Telecom wil ik in het bijzonder Rob 
Kooij noemen, voor zijn review van mijn verhaal, en Marc Steen en 
Hans Stavleu; de belangstelling die ik al had voor de ideeën van De Bono 
kreeg weerklank in de gesprekken met hen, en de recente samenwerking 
met Hans ervaar ik als zeer stimulerend. 

Tot slot wil ik Gretha, Tom en Amarins bedanken voor al het plezier, de 
variatie en broodnodige afleiding.

Ik heb gezegd.

Dankwoord
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Prof.dr.ir. E.R. Fledderus is per 1 maart 2003 benoemd tot deeltijd 
hoogleraar Wireless Communication Networks aan de faculteit 
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
  
Erik Fledderus (1970) promoveerde in 1997 aan de TU Twente 
in de mathematische fysica, op het gebied van verstoorde Poisson 
systemen, toegepast op roterende stromingen in buizen met variabele 
diameter. Eind 1997 begon hij te werken bij KPN Research, in de 
groep radiocommunicatie, op projecten rondom radiopropagatie in 
microcellen en multi-user/joint detection in CDMA/UMTS-systemen. 
Als programmamanager GSM radio-onderzoek ontwikkelde hij er 
samen met dr. Bi Mawira de basis voor UMTS radionetwerkplanning. 
In 2000 initieerde hij een Europees onderzoeksvoorstel op het gebied 
van UMTS radioplanning en -simulatie, met 7 partners uit Duitsland 
en Portugal. Dit project, Momentum, leidde hij van 2001-2003. Een 
belangrijk resultaat was de ontwikkeling en implementatie van een 
parallelle simulatiemethode voor het near-real time doorrekenen van 
UMTS radionetwerken. De methode wordt gebruikt voor radioresource 
managementoptimalisatie. Tegelijkertijd ontwikkelde hij Broadband 
Radio@Hand, een samenwerkingsproject op het gebied van antenna 
arrays/MIMO in UMTS/WLAN. Eén van de resultaten van dit project 
is de basis voor het 802.11n-voorstel van Agere/Philips.
Binnen TNO Telecom is hij senior scientist/adviseur, leidend in het 
kennismanagement rondom radio- en mobiele netwerktechnologie, 
en strateeg mobiele technologie in het algemeen. 
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