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HEUMENSOORD 2013 – WIFI ALS COMMODITY

CD&E door iVenT, 101 CISbn en TELE2

101 CIS-bataljon is verantwoordelijk voor 
de ICT-ondersteuning en in samenwerking 
met personeel van iVenT worden telefoon-
lijnen en Mulan-werkplekken geïnstalleerd. 
Vanuit diverse landen werd gevraagd om 
internet-toegang en tot vorig jaar werd die 
behoefte ingevuld door geschakelde ISDN-
lijnen. Vorig jaar ontstond het plan om in-
ternet via wifi-toegang aan te gaan bieden, 
maar iVenT heeft die dienst niet beschikbaar 
op zijn bestelportaal en 101 CIS-bataljon 
heeft daar organiek geen middelen voor. 
Daarom heeft het Research en Innovatie 
Centrum  (RIC) vorig jaar een experiment 
uitgevoerd, waarbij met een 9-tal Xirrus ar-
rays een groot deel van het kamp van wifi 
werd voorzien. Een van de belangrijkste 
bevindingen vorig jaar was dat dit heel veel 
installatiewerk met zich meebracht. 101 
CIS-bataljon heeft hiervoor toen een Titaan-
glasvezelring uitgerold en via small router-
boxen - die eigenlijk switchboxen hadden 
moeten zijn- de arrays ontsloten.

Dat kan veel efficiënter, werd toen ge-
dacht bij het RIC en het plan om alles 
draadloos te ondersteunen was geboren.

Vanwege de bezuiningen bij Defensie is beslo-
ten om met ingang van 2013 de ondersteuning 
van de vierdaagse in het algemeen en de onder-
steuning van Heumensoord in het bijzonder 
aan te merken als een oefening. C-LAS heeft 
daarvoor dit jaar de oefening Blister Phoenix in 
het leven geroepen en C-OOCL de opdracht 
gegeven om deze oefening uit te voeren. In de 
bevelsuitgifte werd de opdracht ‘installeer, be-
dien en onderhoud wifi-netwerk op Heumens-
oord’ aan C-101 CISbn gegeven, maar niet de 
daarbij behorende middelen. Om een lang 
verhaal kort te maken: de draadloze oplossing 
van het RIC werd daarmee weer actueel!
Via officier nationale operaties van staf CLAS 
is vervolgens deze behoefte als aanvraag inge-

diend bij iVenT en heeft het RIC een voorstel 
gedaan om een volledige draadloze oplossing 
als proef uit te voeren.

HET PLAN
TELE2 is ingehuurd om internettoegang en 
LTE-dekking te verzorgen op Heumens-
oord. Hiervoor hebben zij op Heumensoord 
een mast geïnstalleerd met een straalverbin-
ding naar hun eigen netwerk voor de aan-
sluiting met internet. 
In deze mast zijn ook de sector-antennes 
gehangen die zorgen voor LTE-dekking op 
het hele kamp. De LTE-core had TELE2 
nog niet beschikbaar in Nederland, vandaar 
dat via dezelfde internetverbinding contact 
werd gemaakt met een LTE-core in Stock-
holm. Of de geleverde internetcapaciteit van 

300 MB voldoende is voor de potentieel 
6000 gebruikers, zal duidelijk moeten wor-
den tijdens de vierdaagse week.
TELE2 maakt voor de LTE-dekking gebruik 
van de volledige 20 MHz die zij beschikbaar 
hebben in de 2,6 GHz-band.
Door middel van LTE-wifi routers wordt 
gezorgd voor wifi-dekking op het gehele 
kamp. TELE2 heeft daarvoor 150 B593-
routers van de firma Huawei geleverd. In 
de eindsituatie zullen er 130 daadwerkelijk 
over het hele kamp verdeeld zijn, met als 
SSID iVenT_internet_access. Om ervoor te 
zorgen dat deze routers elkaar niet gaan 
storen worden ze ingesteld op een vast ka-
naal, de kanalen 1, 6 en 11. Op een deel 
van het kamp zijn de routers echter inge-
steld op automatisch, om zo te kunnen 

De Nijmeegse vierdaagse- van origine een militair eve-
nement- is het grootste wandelevenement ter wereld. 
45.000 wandelaars uit zo’n 60 verschillende landen 
lopen 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer per dag. 
De hele regio Nijmegen wordt hier elk jaar weer voor 
ingericht; schoolgebouwen, sportaccommodaties en 
gastgezinnen  herbergen het wandellegioen. Voor de 
militaire deelnemers wordt elk jaar kamp Heumens-
oord opgebouwd op een open vlakte in de bossen van 
Malden, onder de rook van Nijmegen. Dit kamp her-
bergt tijdens de vierdaagse zo’n 5.500-6.000 militairen 
van 32 nationaliteiten. Van slaaptenten tot catering, 
van biertent tot veldhospitaal; in een paar weken tijd 
wordt een compleet dorp uit de grond gestampt.

Heumensoord, ingang Beukenlaan

Heumensoord vanuit TELE2-mast
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Opbouwen van TELE2-installatie

Routers

vergelijken welke optie het beste werkt. 
Elke router kan 253 IP-adressen toewijzen 
en maximaal 32 gebruikers tegelijkertijd 
verbinden. 

DE UITVOERING
Bij het configureren van de routers door 
iVenT is de zogenaamde lease-time inge-
steld op 1 minuut, zodat kanalen die niet 
meer gebruikt worden snel weer beschik-
baar komen voor andere gebruikers. Stan-
daard stond deze lease-time ingesteld op 
48 uur.
Daarnaast is in een aantal bureau-containers 
een router neergezet, waarbij wifi uitgezet 
is. In deze containers bij –met name– liai-
sonofficieren en admin-ondersteuning zijn 
werkplekken via de ethernetaansluitingen 
op de routers aangesloten.

Voor de handscanners van de vierdaagse 
organisatie voor het scannen van de deta-
chementen bij vertrek en aankomst zijn de-
zelfde routers gebruikt, maar met een apart 
beveiligd SSID.
Tot slot is het natuurlijk ook mogelijk ge-
bleken om via de telestick te werken! 

In de praktijk blijkt dat bijna iedereen stan-
daard wifi aan heeft staan op zijn smartpho-
ne. Dus ook als wifi niet in gebruik is, wordt 
een IP-adres toegewezen. Bij grote concen-
traties mensen, zoals in de eettent of de 
slaaptenten, lopen de routers al snel vol, 
zonder dat er überhaupt gebruik gemaakt 
wordt van het netwerk. Ook bij een wande-
ling van de slaaptent naar de biertent, met 
de smartphone in de broekzak, wordt bij alle 
gepasseerde routers een IP-adres geblok-
keerd. Om dit enigszins te sturen, is via de 
liaison officieren, het info-scherm in de eet-
zaal en de Heumensoord facebook-pagina 
gevraagd aan iedereen om wifi op de smart-

phone uit te zetten, als er geen gebruik van 
wordt gemaakt. De belangrijkste stimulans 
hierbij is dat het de batterijduur ten goede 
komt…..

Voor het installeren van de routers is per-
soneel van het 2e C2commspeloton van 
de C-Cie van 101 CISbn ingezet. 
Dit past ook mooi in de opdracht voor het 
peloton zoals in de FRAGO van C-OOCL 
aangegeven:
 (1)  Ost C-CVM bij inrichting en in bedrijf 

houden BASE HEUMENSOORD.
 (2)  Draag zorg voor het verbindingsplan. 
 (3)  Richt draadloos internet in op BASE 

HEUMENSOORD.

ENERGIEVOORZIENING
Ook de eltroploeg van de vierdaagse-stich-
ting wordt ondersteund door personeel van 
101 CISbn. Met name de stroompunten 
voor de routers zorgen voor extra instal-
latiewerk. Deze stroompunten moeten na-
melijk op een dusdanige plek geïnstalleerd 
worden, dat de tijdelijke bewoners van 
Heumensoord er niet makkelijk bij kunnen 
voor bijvoorbeeld het opladen van hun  
telefoon. 

Dit was vorig jaar ook al een probleem: in 
het kader van de brandveiligheid worden er 
geen stopcontacten voor algemeen gebruik 
in de tenten gemaakt. Bij de verschillende 
nationaliteiten worden daarom centrale 
laadpunten voor elektronische apparaten 
geplaatst. Draadloos is uiteindelijk toch niet 
helemaal draadloos!
Voor de stroomvoorziening zijn de routers 
aangesloten op het noodstroomnet. Dit 
werd door de brandweer gedoogd, omdat 
het noodstroomnet niet onderbroken werd 
door de router-aansluitingen, maar deze 
werden parallel geschakeld. Vanuit de eltro-

Router aan de noodstroom

Metingen te velde

iVenT configureert
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ploeg werd wel de zorg geuit over het ge-
bruik van huis-tuin-en-keuken apparatuur, 
die natuurlijk niet beschermd is tegen bij-
voorbeeld condensvorming. Bij eventuele 
kortsluiting zou het noodstroomnet uitval-
len! Dit jaar was het droog en warm, maar 
voor de volgende jaren zal hier goed naar 
gekeken moeten worden.

METINGEN
Tijdens de 4-daagse week zijn een aantal 
metingen uitgevoerd, om te leren over de 

geïnstalleerde oplossing en te bezien hoe 
internet via wifi de komende jaren het beste 
gerealiseerd kan worden. 
Het was al heel snel duidelijk dat de LTE-
dekking prima in orde was.
Met behulp van een App (Wolf Heatpro) is 
de wifi-dekking op het hele kamp gemeten. 

Hieruit bleek dat het hele kamp inderdaad 
goed afgedekt was met wifi. Verbinden met 
het wifi-netwerk gaat probleemloos, zolang 
er niet teveel gebruikers in de buurt zijn. In 
de slaaptenten bijvoorbeeld, zijn per tent 3 
routers geïnstalleerd, dus met een aansluit-
capaciteit van 3 x 32 = 96 devices. Met zo’n 
300 bewoners per tent komt het toch regel-
matig voor dat er even geen verbinding ge-
maakt kan worden. Dit zou zich vanzelf op 
moeten lossen als er weer kanalen vrij komen. 
Helaas bleek dat de routers blokkeerden, als 

zij eenmaal het maximaal aantal gebruikers 
hadden bereikt en geen kanalen meer vrij 
gaven. De enige oplossing bleek een harde 
reset (stekker uit stopcontact) van de routers; 
niet echt werkbaar met stopcontacten die 
bewust moeilijk bereikbaar zijn! Dit pro-
bleem was niet bekend bij TELE2. Zij heb-

ben nog wel contact gezocht met Huawei, 
de leverancier van de routers, maar op zo’n 
korte termijn bleek het niet meer mogelijk 
om dit probleem in de routers op te lossen. 
De gebruikte bandbreedte die door TELE2 
is gemeten (piek van 70MB/s) kwam bij 
lange na niet in de buurt van de beschik-
bare 300 MB/s, maar dit zegt dus vrij wei-
nig, omdat veel gebruikers regelmatig geen 
connectie konden maken.
Doordat het internet via Zweden werd  
‘gebackhauld’ was het niet mogelijk om een 
eigen proxy-server zoals vorig jaar te instal-
leren. Hierdoor was het niet mogelijk om 
metingen uit te voeren op het internet- 
gebruik, om sites of diensten te blokkeren 
of om prioriteiten in te stellen op diensten.

EVALUATIE
De beste manier om erachter te komen of 
een technische implementatie geslaagd is, is 
om dit te vragen aan de gebruikers. Daarvoor 
is een online-enquête gemaakt. Via deze 
enquête kunnen gebruikerservaringen ver-
zameld en geëvalueerd worden. Vorig jaar 
bleek dat het vrijblijvend invullen van zo’n 
enquête nauwelijks leidt tot respons en om 
dat dit jaar te verbeteren, heeft een aantal 
medewerkers van iVenT op Heumensoord 
zoveel mogelijk mensen aangesproken en 
gevraagd om hun bevindingen. 

In grote lijnen bleek de helft van de –met 
name buitenlandse- wandelaars enthousiast 
over de dienstverlening. Met name de vier-
daagse organisatie zelf en de liaisons en 
admin-ondersteuning en gebruikers die hun 
smartphone of tablet gebruikten op minder 
drukke plekken of tijdens rustige periodes. 
Voor de andere helft bleek het nauwelijks 
mogelijk om verbinding te maken met het 
wifi-netwerk, door de eerder beschreven 
problemen met de routers.

In de komende periode zal door iVenT uit-
voerig geëvalueerd worden met TELE2 en 
vervolgens ook intern Defensie. Belangrijk-
ste conclusies zijn:
-  Heumensoord is met één LTE-zendmast 

af te dekken,
-  Routers zijn bruikbaar, maar zullen eerst 

aantoonbaar verbeterd moeten zijn en
-  Plan nodig voor veilige stroomvoor-

ziening.

Dit alles zal moeten leiden tot een toekomst-
vaste ondersteuning van Heumensoord met 
internet via wifi. De bewoners van Heumens-
oord gaan daar wel van uit: wifi is een com-
modity!

Wifi-dekking

Bandbreedtegebruik


