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Een HD film downloaden op je telefoon 
terwijl je met je ogen knippert… art-
sen die op afstand, maar ‘real time’ de 
bloedwaarden van hun patiënten kunnen 
monitoren… zelfrijdende auto’s en land-
bouwmachines….een duizendvoud aan 
apparaten en sensors dat met elkaar 
verbonden is om nog meer, nog beter te 
meten en regelen.

Dit alles en meer wordt straks mogelijk 
met de nieuwe generatie draadloos inter-
net: 5G.

Voor consumenten is dit nog toekomst-
muziek en we zullen nog minstens 5 jaar 
moeten wachten voordat 5G op de markt 
komt. In de tussentijd werken bedrijven 
en kennisinstellingen keihard om deze 
nieuwe vorm van razendsnel mobiel 
internet mogelijk te maken. Dat doen ze 
uiteraard achter computers, maar ook in 
testgebieden buiten hun laboratoria, in 
zogenaamde fieldlabs.

Tot op heden gebeurt dat uitsluitend in 
grote steden, waar veel gebruikers dicht 
op elkaar wonen. Maar het is ook belang-
rijk dat 5G getest wordt in een landelijk 
gebied, en waar kan dat nu beter dan in 
Noord-Groningen.

Deze regio is strategisch gelegen tussen 
een internationaal bekende onderwijs-
stad en een ambitieuze haven waar een 
enorme trans-Atlantische glasvezelka-
bel uit de VS aan land komt. Noord-Gro-
ningen heeft een grote hoeveelheid top-
talent en een uitstekende infrastructuur. 
In het bijzonder omdat de Economic 
Board de hele regio gaat ontsluiten met 
glasvezel, waarmee de provincie de eer-
ste in heel Nederland wordt die is aan-
gesloten met breedbandinternet. Dit is 

een voorwaarde voor economische groei, 
maar we kijken ook naar de toekomst, 
en die ligt bij 5G.

Private en publieke partijen hebben zich 
verenigd in een internationaal uniek 
experiment, waarbij in een groot landelijk 
gebied 5G kan worden doorontwikkeld en 
waar de nieuwste toepassingen kunnen 
worden uitgeprobeerd. Niet alleen heb-
ben bedrijven in Groningen hierdoor de 
kans om als eerste te profiteren van de 
economische voordelen die 5G ons gaat 
bieden, maar dit fieldlab zal ook nieuwe 
bedrijvigheid aantrekken.

Dit boekje is het startsein voor het 5G 
field-lab in Noord-Groningen. Alle initia-
tiefnemers geven hier een blik in de toe-
komst en de kansen die 5G voor ons alle-
maal kan brengen. Van 2G en GSM in de 
jaren ’90 kregen we 3G in het begin van 
de 21ste eeuw. Weer 10 jaar later kwam 
4G en nu werken we aan 5G, de toekomst 
voor Noord-Groningen!

Sieger Dijkstra,
Voorzitter Economic Board Groningen

Voorwoord
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SNELLER, SLIMMER, 
BETROUWBAARDER 
EN VEELZIJDIGER

We hebben het al over 5G. Terwijl lang nog niet iedereen 4G  

tot zijn beschikking heeft. Wat kunnen we van de toekomstige 

generatie van mobiele communicatie verwachten? En wat heeft 

dat eigenlijk met Noordoost-Groningen te maken? 5G-expert 

Toon Norp van onderzoeksinstituut TNO legt uit.
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||||  Factor 1000

De simpelste reden waarom er zo rond 2020 weer een nieuwe versie van 
de standaard voor mobiele telecommunicatie klaar moet staan, is dat we 
het  met 3G en 4G dan niet meer redden. “Je ziet overal dat we steeds 
meer gebruik maken van mobiel datacommunicatie. De verwachting is 
dat de hoeveelheid in 2020 zo’n 1000 keer zo groot is als nu. Vergelijk het 
maar met een concert: dan redden 3G en 4G het ook niet meer als dui-
zenden mensen tegelijk een videoverbinding op willen zetten om iemand 
anders mee te laten genieten.”

Duizend keer meer verkeer dus. Laat het even inwerken. Hoe meer MB’s 
we door de ether willen laten gaan, des te duurder wordt ons telefoon-
abonnement. Maar geen mens gaat straks zo veel meer willen betalen. 
“We werken daarom aan een geheel nieuwe techniek, die de groei aankan 
zonder dat zij duurder wordt. Dat gaan we voor een deel bereiken door te 
besparen op de energie die het kost om al dat dataverkeer te laten ver-
zenden. En energiebesparing is sowieso een doel op zich in verband met 
het milieu.”
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||||  Internet of things

Hoe de wereld er in 2020 en de jaren daarna precies uitziet, weet niemand. 
Zeker is wel, dat we steeds meer apparaten in huis hebben die aangeslo-
ten zijn op internet. De thermostaat, zonnepanelen, de televisie, horloges, 
schoenen, gloeilampen, auto’s. Maar ook allerlei onderdelen van de maak-
industrie en in de landbouw. “De verwachting nu, is dat zo’n 1000 keer 
meer apparaten dagelijks contact met het internet zoeken dan nu.”

En ook dat lukt eigenlijk niet met de huidige generatie in het mobiele 
dataverkeer. Een van de problemen is dat batterijconsumptie nu nog te 
groot is om bijvoorbeeld meetsensors in de landbouw goed te kunnen 
gebruiken. “Met 5G gaan batterijen van dat soort apparaatjes 1000 keer 
langer mee. Sensors moeten 10 jaar meekunnen.”

||||  Nieuwe toepassingen

Waar 3G werd ontwikkeld om mobiel dataverkeer voor veel mensen 
bereikbaar te maken en 4G vooral tot doel heeft de snelheid daarvan flink 
te verhogen, maakt 5G compleet nieuwe toepassingen mogelijk. Boeren 
kunnen ermee bijvoorbeeld veel beter gebruik maken van sensortech-
nieken. Je kunt ook denken aan sensors voor dijkbewaking, of aardbe-
vingsmeters. “Dat brengt kansen voor ondernemers die nieuwe markten 
kunnen aanboren.”

 . . . . . . Met het 5G- Fieldlab willen we bedrijven en kennisinstellingen in staat stellen om met de aller-
laatste technologieën te kunnen testen in dit landelijke gebied. Noord-Groningen is een relatief 
klein gebied dat ligt tussen een moderne haven, waar een enorme trans-Atlantische glasve-
zelkabel aan land komt, en een grote universiteitsstad, met veel ICT-studenten en nieuwe 
start-ups. Noord-Groningen is een plat en landelijk gebied met relatief weinig gebouwen 
en bebossing. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op de reeds bestaande verstedelijkte 
testgebieden voor 5G. 

Alle huizen en gebouwen die als gevolg van de aardbevingen verstevigd en gemoderniseerd 
gaan worden, kunnen met de juiste apparatuur geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld 
energieneutraal en levensloopbestendig wonen. Dit betekent dat de huizen in permanente 
en 100% betrouwbare verbinding moet staan met bijvoorbeeld het energienet en met art-
sen en ziekenhuizen. Daarnaast kent noord-Groningen een moderne agri-sector, en boeren 
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Realtime communicatie  wordt met 5G ook echt real-
time. “Nu nog zit er vertraging in het overbrengen van 
data. Dat wordt straks heel veel minder. Dat heeft niets 
met de snelheid van het internet te maken. Dat is een 
technische vooruitgang die in 5G zit opgesloten. Denk 
aan hoe belangrijk dat is voor bijvoorbeeld zelfrijdende 
auto’s, waarvoor vertraging in de communicatie funest 
is. Een chirurg die op afstand met robothanden werkt, 
kan dan veel beter uit de voeten. Besturing van machines in de industrie 
is nog zo’n voorbeeld. Maar ook gaming wordt ermee aantrekkelijker.”

||||  Betere betrouwbaarheid

“5G zorgt voor een betere dekking van het mobiele netwerk. Zonder 
dat er extra zendmasten voor nodig zijn. Bij de huidige technieken is de 
snelheid dichtbij een zendmast het hoogst. Met 5G wordt de capaciteit 
gelijkmatiger verdeeld.” Dat brengt een grote sprong in de betrouwbaar-
heid van het netwerk met zich mee. Hulpdiensten maken straks massaal 
gebruik van 5G. 

De nieuwe techniek haalt ook de mobiele netwerken overhoop. Nu nog 
zijn die netwerken heel centralistisch ingericht; in feite gaat al het inter-
netverkeer via de Amsterdam Exchange. Dat hoeft met 5G niet meer. “We 
krijgen lokale servertjes die het mogelijk maken data lokaal op te slaan 

in het gebied willen graag kunnen testen met 5G, om bijvoorbeeld met zelf-
sturende landbouwmachines nog optimaler gebruik te kunnen maken van 
het land, met minder bestrijdingsmiddelen en een hogere opbrengst.

De Economic Board Groningen is opgericht om de bedrijvigheid 
en werkgelegenheid in het aardbevingsgebied aan te jagen. Dat 
gebeurt onder meer door bedrijven te helpen met financiering van 
hun plannen, maar ook door te werken aan de verbetering van de 
digitale infrastructuur van Noord-Groningen.

Marco Smit is directeur van Economic Board Groningen
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en te verwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens van aardbevings-
sensors snel op een interface getoond worden, omdat ze al bij elkaar 
opgeslagen liggen. De af te leggen afstanden voor de data zijn simpelweg 
korter.”

||||  Fieldlab Noordoost-Groningen

Met 5G wordt al veel getest, over de hele wereld. Maar die testlocaties 
bevinden zich bijna uitsluitend in stedelijk gebied. “De meeste proeven nu 
zijn gericht op bandbreedte in stadscentra en kantoren, terwijl het bij 5G 
ook gaat om betrouwbaarheid en toegankelijkheid. De mogelijkheden in 
de agri-industrie zijn groot. Denk aan slimme sensors, aan precisieland-
bouw. Dat kan perfect uitgetest worden in Noordoost-Groningen.”

“Als er een Fieldlab komt in het gebied, kunnen er tal van nieuwe toepas-
singen uitgeprobeerd worden. Denk aan zelfrijdende auto’s, aan proeven 
met lage vertragingen van videobeelden voor de e-health, aan tests met 
heel veel aan elkaar geknoopte sensors, aan toepassingen met com-
municerende machines. Er kan zo maar compleet nieuwe bedrijvigheid 
ontstaan rond 5G. Innovatieve bedrijven kunnen Noordoost-Groningen 
gebruiken als testlocatie.”

Toon Norp is voorzitter van de standaardisatiegroep die bezig is vast te leggen 
welke diensten 5G allemaal moet bieden. Daarnaast geeft hij in Europese 
context vorm aan het onderzoeksprogramma rond 5G.
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5G BRENGT NIEUWE
MOGELIJKHEDEN 
VOOR E-HEALTH

Contact met de arts in haarscherpe beelden via de laptop. 

Waarschuwingssystemen voor gezondheidsrisico’s via sen-

sors. Mantelzorgen vanuit huis. 5G brengt nieuwe mogelijk-

heden om de zorg efficiënter in te richten. In het Fieldlab in 

Noordoost-Groningen kunnen tal van nieuwe toepassingen 

worden uitgeprobeerd. Peter Boonstra, manager van het Cen-

tre of Expertise Healthy Ageing, en lector New Business en ICT 

Hugo Velthuijsen, kijken ernaar uit.
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 . . . . . . 

||||  Betrouwbaarheid

Wat is echt belangrijk voor een beter functioneren van e-health? 
Betrouwbaarheid van het netwerk. Boonstra en Velthuijsen zijn 
het daarover eens. Steeds meer ouderen blijven tot op steeds 
hogere leeftijd thuis wonen. Dat gaat alleen lukken als de zorg op 
afstand goed geregeld is. Velthuijsen: “Met telemonitoring is veel 
te doen. Thuiswonende cliënten van zorginstellingen krijgen via 
hun beeldscherm hulp, of ze maken gewoon een praatje.”

“Kijk eens naar al die autootjes van thuiszorgers die kriskras door de 
provincie rijden. Dat wordt nog een probleem. Met zorg op afstand kan 
dat deels worden opgelost. Maar alleen als er een topdekking is.” Boon-
stra: “We werken van alle kanten aan levensloopbestendig wonen. Dat 
lukt alleen als de verbindingen optimaal zijn. Dat is essentieel.” En dat is 
precies wat 5G gaat bieden.

||||  E-health

Het begrip raakt steeds meer in zwang. Maar wat is e-health nou eigen-
lijk? Kortgezegd is het technologie ter ondersteuning en verbetering van 
zorgactiviteiten. Velthuijsen: “Daar horen in mijn ogen de ICT-systemen 
van ziekenhuizen ook bij. Het elektronisch patiëntdossier ook. 

Ericsson, the world’s largest provider of mobile network solutions, has a large number of 
5G activities and engagements around the world, and would like to expand this with 5G 
presence in the Netherlands. Ericsson was involved in pre-studies and research projects in 
the area of 5G. In many ways Ericsson has been involved in innovative developments in the 
Netherlands and the 5G fieldlab is for Ericsson a perfect platform to now also demonstrate 
its capabilities and leadership in 5G.
  
A digital transformation brought about through the power of connectivity is taking place in 
almost every industry. This transformation sets the scene for the next generation of wireless 
access – 5G – systems. Future networks need to cope with massively varied demands and a 
business landscape that will be significantly different from today’s. Networks will need to 
provide connectivity in a way that is both highly scalable and programmable – in terms of 
speed, capacity, security, reliability, availability, latency and impact on battery life. 
  

Peter Boonstra



9

Maar het begrip doelt meestal op activiteiten die direct met patiënten en 
gezondheid te maken hebben. Zorg op afstand via een beeldtelefoon bij-
voorbeeld. Het ouderwetse alarmknopje dat ouderen om hun hals dragen 
is eigenlijk e-health avant la lettre.”

Groningen has rural characteristics, and the requirements in the sectors of 
agriculture, healthcare and remote education can create a good basis for 
the development of various industry-specific applications that may serve as 
references for the further development of 5G.

Het Zweedse Ericsson is fabricant van telecommunicate-appara-
tuur . Zij houdt zich al een hele tijd bezig met het testen en verbe-
teren van 5G. Vorige maand nog opende Ericsson 5G-tesstlabs in 
Stockholm en Texas.
 

Rob Wolters is managing director van Ericsson Nederland

Peter Boonstra
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Maar het gaat ook om het digitale verwerken van bloedbeelden, van 
DNA-analyses. Boonstra: “Er is al een Wc-pot op de markt die direct je 
urine analyseert en in de toekomst ook de ontlasting van de gebruiker 
kan analyseren. Die data kunnen zo naar de specialist gestuurd worden. 
Op afstand opereren is ook zo’n voorbeeld. In het Amerikaanse leger 
wordt er al flink mee geëxperimenteerd. En zelfmanagement. Banken en 
reisbureaus doen niet anders, de zorg gaat deels ook die kant op. Patiën-
ten regelen zelf hun herhaalrecepten, checken hun uitslagen. Allemaal 
online. 5G biedt de mogelijkheid om die snel uitdijende datastroom in 
goede banen te leiden.

||||  Preventie

Monitoren, op grote schaal. Het is iets waar we met zijn allen aan gaan 
wennen. Voorkomen is beter dan genezen. In de toekomt kan het zo maar 
eens zijn dat allerlei sensors en andere meetapparatuur onze gezond-
heid in de gaten houden. Al die data kan dankzij 5G tegen laag energie-
verbruik over het net flitsen, of op bepaalde plekken worden opgeslagen. 
Dat kan ervoor zorgen dat minder mensen uiteindelijk in het ziekenhuis 
terecht komen.

Velthuijsen: “Denk ook aan ouderen. Met een beeldverbinding 
kan vanuit een zorgkantoor bijvoorbeeld ’s ochtends contact 
gelegd worden. Gewoon, om te kijken hoe het gaat. Maar als die 
verbinding heel goed is, zonder schokken en vertragingen, dan 
kan meteen gecontroleerd worden of de patiënt zijn pillen wel 
inneemt. Die vertragingen moeten met 5G zo goed als tot het 
verleden horen.”

||||  Mantelzorg

De eenzaamheid in het rurale gebied zal als gevolg van de vergrijzing 
toenemen. Velthuijsen: “De eenzaamheid kan ook bestreden worden 
met een beter telecommunicatiesysteem. Niet alleen kun je via je 
beeldscherm of tablet met iemand praten, de techniek maakt het ook 
makkelijker om mensen fysiek samen te brengen. Een meerijdservice 
bijvoorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de techniek en de soft-
ware simpeler worden, er meer mensen zijn die iets voor buren of dorps-
genoten willen betekenen.”

5G kan sowieso een kleine aardverschuiving betekenen in de mantelzorg. 
Een online dagboekje voor verschillende mantelzorgers die dezelfde pati-

Hugo Velthuijsen
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ent bezoeken; zorg op afstand via tablet of smartphone; digitale 
overdracht van en naar zorgprofessionals. Het bestaat allemaal, 
maar straks zit het allemaal misschien wel in één app. Met nog 
een hele trits andere vindingen die mantelzorgen gemakkelijker 
maakt. Boonstra: “Op dat gebied wordt veel software ontwikkeld. 
Ik kan me goed voorstellen dat door 5G heel nieuwe en andere 
digitale producten het licht zien. Die moeten nog gemaakt wor-
den, maar de randvoorwaarde is er met 5G.”

||||  Fieldlab Noordoost-Groningen

Kansen en mogelijkheden te over. Maar wat hebben we eraan dat die 
specifiek in Noordoost-Groningen geëxploreerd worden? Boonstra en 
Velthuijsen van de Hanzehogeschool wrijven al in hun handen. De col-
lega’s van de Rijksuniversiteit vergaat het ongetwijfeld weinig anders. 
Velthuijsen: “Stel dat we hier in de provincie 5G al ter beschikking hebben 
voordat het overal uitgerold wordt. Dat zou fantastisch zijn. Ik zou van 
alles willen laten onderzoeken. Wat is 5G nou eigenlijk? Hoe kunnen we 
die nieuwe mogelijkheden inpassen? We kunnen allerlei interessante 
projecten verzinnen, waar we ook het bedrijfsleven bij betrekken.”

Voor Peter Boonstra zou zo’n Fieldlab betekenen dat hij er een complete 
Innovatiewerkplaats gaat inrichten. “Daar hebben we er al meer van. 
Bedrijven en kennisinstellingen werken erin samen om manieren te vin-
den om gezonder oud te worden. Ik ben constant bezig met het aantrek-
ken van bedrijven en het verbinden met de kennisinstellingen. Mijn idee 
zou zijn dat we midden in het Fieldlab zo’n innovatiewerkplaats oprichten 
en er gericht onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden in combinatie 
met gezonder oud worden.”
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TECHNOBOER 
WACHT MET SMART 
OP KOMST 5G

Datastromen in ongekende hoeveelheden haalt de boer van de 

toekomst constant binnen. Van elke vierkante meter van zijn 

grond houdt hij bij hoe het zit met de vruchtbaarheid, met de 

humiditeit. Hij ontdekt ziektes en de meest gunstige meststof-

fentoevoer. Intussen rijden zijn voertuigen uit zichzelf de opti-

male route over zijn land. Het kan allemaal, zegt agrariër Derk 

Gesink uit Mensingeweer, zodra 5G beschikbaar is.
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||||  Meten is weten

“Kijk, hier breng ik misschien wel de meeste werktijd door”, zegt Derk 
Gesink. Hij wijst op zijn kantoortje in de oude herenboerderij in Mensin-
geweer, met een computer en een printer. Gesink heeft ongeveer 200 
hectare grond in Noord-Groningen te beboeren. En in Denemarken ook 
nog een lapje. Pootaardappelen zijn zijn core business. 

“Die groeien steeds op maximaal een derde van mijn areaal. Zo blijft de 
grond het gezondst. De Romeinen wisten dat al. Zij vonden het drieslag-
stelsel uit. Nu is het gewoon te meten. Elke keer ontdek ik nieuwe din-
gen. Aaltjes, andere beestjes die de oogst en de grond aantasten. Ik laat 
de pootaardappelen onderzoeken bij instanties als HZPC en NAC. Daar 
wordt naar de DNA gekeken. Zo ontdekken we ziektes en kunnen we 
de beste aardappelen selecteren als pootgewassen. We creëren nieuwe 
rassen met de best mogelijke eigenschappen.

||||  AGroFuture

Gesink stuurt zijn monsters op, maar hij onderzoekt ook zelf. Samen 
met vier andere boeren uit de omgeving richtte hij twee jaar geleden 
AGroFuture op. “Wij zijn allemaal vooruitstrevende boeren, die de laat-
ste technologische ontwikkelen bijhouden en die proberen toe te pas-
sen in ons vak. Zo zijn we nu bezig met een proef rond bemesting. We 
meten welke hoeveelheid meststof op welk moment voor welk gewas de 
beste uitkomsten geeft. Doel is een maximale opbrengst te halen en de 
aardappelen zo rijp mogelijk te oogsten. Zo krijgt de afnemer ook een 
maximale opbrengst.”

De groep kocht samen een drone om opnames van de velden te maken. 
Zo zijn vroegtijdig onregelmatigheden in het gewas te constateren. “De 
volgende stap is een drone met een spectrale camera. Daarmee kunnen 
we nog veel meer gegevens verzamelen en nog beter zien wat er met de 
gewassen gebeurt.”

||||  Data

Ongelooflijke hoeveelheden data verzamelen vooruitstrevende boeren als 
Gesink. Over de temperatuur, de regen, de luchtvochtigheid in de opslag-
schuur, de gesteldheid van de grond, de weerstand van de trekker, het 
brandstofverbruik, en nog een hele trits. Op zijn machines krijgt hij aan 
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de lopende band gegevens binnen over de opbrengst, het verbruik en wat 
dies meer zij.

“Data zijn essentieel. Hoe meer je weet, hoe beter je werkt. Nu nog laad 
ik de data die ik verzamel onderweg allemaal op een USB-stick die ik 
mee naar huis neem en in de computer druk. Stel dat het allemaal live in 
te zien is, dan kun je pas echt snel handelen. Onderweg de mesttoevoer 
aanpassen, of iets minder of meer spuiten waar dat volgens de metingen 
nodig is. De computer die me vertelt dat ik een perceel extra in de gaten 
moet houden, zoiets zie ik voor me.”

||||  Sensors

Een witte bak bovenop de tractor van Gesink is het duidelijkste voorbeeld. 
Het is een grote sensor waarmee hij gegevens over de oppervlakte van 
zijn land binnenhaalt. Maar sensors zijn overal in het moderne boeren-
bedrijf. In de machines, in de grond, in de opslagschuur. “We hebben ze 
ook op de spuit, dat 45 meter lange ding waarmee we gewassen bespui-
ten. De sensors meten constant de waarden, zodat we precies kunnen 
bespuiten. Dat scheelt in de kosten en is beter voor het milieu. Maar als 
we dat kunnen combineren met meer gegevens uit de grond, dan kunnen 
we nog gerichter aan de bak.”

Huawei is graag bereid haar technologische en kennisbijdrage te leveren aan het neerzet-
ten van een 5G-Fieldlab in Groningen samen met het gevormde consortium. De samen-
stelling geeft goed vertrouwen in het succes omdat het een mooie mix is van nationale 
en lokale overheden, nationale bedrijven en internationale bedrijven, die met elkaar het 
commitment hebben uitgesproken.
 
Naar de mening van Huawei zal de focus binnen 5G met name liggen op nog meer 
bandbreedte (minimaal 1Gbps), hogere reactiesnelheid van het netwerk (1ms) en het 
ondersteunen van veel meer verbindingen per cel (100.000 verbindingen per radio cel). 
Met name de hogere reactiesnelheid maakt het mogelijk om mobiele netwerken te gaan 
toepassen in autonoom rijdende voertuigen. De verhoging van het aantal verbindingen 
per cel maakt het makkelijker om grootschalig te kunnen meten in gebieden waar sensors 
aangesloten moeten worden. 
 
Het Noordoosten van Groningen heeft in de afgelopen jaren veel turbulentie gekend door 
de gaswinning. Uit wereldwijde studies is gebleken dat de economische welvaart van een 

 . . . . . . 
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Hoe meer sensors, hoe beter, zegt de aardappelboer. “Ik heb een toe-
komstbeeld waarin we sensors bij wijze van spreken tijdens het zaaien in 
de grond laten vallen en ze tijdens het oogsten mee oprapen. Misschien 
komen we dan dichter bij wat ik de heilige graal noem, iets wat nog niet 
gelukt is: de bodem per vierkante meter in beeld brengen.”

||||  Precisielandbouw

Kaarsrecht zijn de bedden waarop aardappelplantjes groeien. Je kunt er 
een meetlat langs leggen. “Heeft mijn trekker zelf gedaan, met behulp 
van GPS. De computer heeft precies berekend hoe de bedden moeten lig-
gen voor een maximale opbrengst. Ik hoef niet eens meer te sturen. Die 
kant gaat het toch op. Ik weet dat ze in Amerika al verschillende voertui-
gen onbemand over de akkers laten rijden. Die machines helpen elkaar 
intussen ook nog eens, met de oogst bijvoorbeeld. Het is een kwestie van 
tijd voordat het in ons land ook zo ver is.”

gebied onder andere samenhangt met de connectiviteit van een gebied. We 
denken dat 5G een mooie stap is die ervoor zorgt dat connectiviteit naar een 
hogere plan wordt getrokken op de korte termijn, door meer en betere vaste 
verbindingen in het gebied en dat de draadloze eigenschappen van 5G heel 
interessante nieuwe diensten mogelijk gaan maken met toepassingen in de 
gebieden waar Groningen goed in wil zijn. 

Huawei ontwikkelt apparatuur voor telecommunicatie. Wereld-
wijd investeert Huawei tot 2018 rond de 600 miljoen dollar in 
onderzoek en ontwikkeling voor de nieuwe 5G-technologie en het 
heeft een belangrijke bijdrage in het tot stand komen van de stan-
daarden voor 5G. 

Jurjen Veldhuizen is senior marketing manager bij Huawei
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Exact zaaien, exact oogsten, exact spuiten, exact mesten. Dat is wat boe-
ren als Gesink voor ogen staat. “Wij lopen daarin voor in de wereld. Dat 
moet zo blijven, wat mij betreft, dus moeten we erin blijven investeren. 
Op kleinere schaal is dat wat we als AGroFuture ook doen. We onder-
zoeken, testen, proberen de nieuwste dingen geschikt te maken voor de 
landbouw.”

||||  5G
Derk Gesink loopt tegen de grenzen van de internetvoorziening op. Hij 
heeft verschillende wifi-antennes op zijn erf om er het beste van te 
maken. “Ik heb geluk dat ik aan de rand va het dorp zit en aangesloten 
kon worden op de kabel. Anders was er helemaal geen beginnen aan.” 
5G zou uitkomst bieden. Het zou hem in staat stellen nog meer sensors 
in werking te stellen, nog meer te meten, nog meer te weten, nog beter 
te boeren. De technologie zou hem direct informatie geven, zou het 

mogelijk maken om van zijn machi-
nes samenwerkende apparaten te 
maken.

“Ik kan niet wachten tot 5G er is. 
Zodra dat Fieldlab er komt, meld ik 
me aan als proefbedrijf. Ik wil me 
met alle technologie bezighouden 
die nieuw is en voor vooruitgang kan 
zorgen.”

Er is geen betere manier om te onderstrepen dat KPN vooroploopt in de ontwikkeling van 
mobiele netwerken, dan in Nederland mee te werken aan deze  5G-proef. Daarnaast ont-
plooit KPN allerlei activiteiten, bijvoorbeeld binnen de groep Next Generation Mobile Ope-
rators, om 5G-standaardisatie zo snel én zo goed mogelijk vorm te geven. 

In principe zou deze ‘field trial’ overal kunnen plaatsvinden. Echter in Noord- en Oost-Gro-
ningen komen de mogelijkheden wel beter tot hun recht, waardoor we ook echt alles van 
5G kunnen onderzoeken. Denk aan de hoge bandbreedtes die we kunnen  beoordelen op 
bruikbaarheid naar breedband internet thuis en onderweg. Of aan ‘tactile internet’ dat kan 
worden gebruikt voor autonome voertuigen, bijvoorbeeld landbouwvoertuigen of Google 
cars, of voor toepassingen in de zorg met behulp van sensoren, of via een extreem snelle 

 . . . . 
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5G Fieldlab biedt Noord-Groningen de mogelijkheid voorop te gaan lopen 
5G  kan een belangrijke verbetering geven aan de capaciteit en dekking van mobiele 
netwerken in buitengebieden. Dit betekent dat de regio volwaardig kan meedraaien 
in de digitale economie. We verwachten ook dat nieuwe toepassingen mogelijk wor-
den, zoals zorg op afstand of het volgen van lesprogramma’s vanuit de regio. Het kan 
ook een enorme impuls geven aan de agri&food sector door meer gebruik te maken van sen-
soren en monitoring voor precisielandbouw.  Dergelijke mobiele toepassingen maken gebruik 
van steeds meer frequenties.  EZ/Agentschap Telecom stimuleert het slimmer en dynamisch 
gebruik van frequenties als een belangrijk onderdeel van een moderne telecommunicatie-in-
frastructuur. Via 5G technologie zal, zo is onze verwachting,  slimmer gebruik gemaakt wor-
den van de “schaarse” radiofrequenties, en kan efficiënter voorzien worden in de steeds groei-
ende behoefte aan breedbandcapaciteit. EZ/Agentschap Telecom helpt graag  dit te faciliteren 
omdat nieuwe baanbrekende innovaties de regionale economie vooruit kunnen helpen.  

In Noordoost-Groningen is het lang niet voor iedereen mogelijk om  mee te draaien in de 
digitale economie. Terwijl juist deze regio gebaat is bij een “steuntje” in de rug. We hopen dat 
een 5G fieldlab, zowel op korte als op lange termijn, mogelijkheden biedt voor de regio om 
goed aangesloten te raken op de digitale economie, op bepaalde punten zelfs voorop te gaan 
lopen als het gaat om moderne regionale toepassingen die gebruik maken van mobiele en 
vaste telecommunicatie. Daarnaast is de aanwezigheid van de Universiteit van Groningen en 
de Hanzehogeschool belangrijk bij het ontwikkelen van  kennis over de toepassing van nieuwe 
mobiele technieken, in  samenwerking  met het bedrijfsleven en TNO.

Agentschap Telecom is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.  
Het verleent vergunningen waarin ook ruimte is voor nieuwe technologieën, 
draagt bij aan internationale standaardisatie,  en houdt toezicht op het juiste 
gebruik van frequenties.

René Vroom is Hoofd Innovatie bij Agentschap Telecom

responsetijd. Ook ‘life line communications’  kunnen we  testen, misschien wel in het 
kader van een aardbeving.  Hopelijk blijft dat laatste wel bij een test!

 
KPN is op dit moment de leidende telecom operator in Nederland als 
het bijvoorbeeld gaat over 4G. Het loopt zelfs voorop bij wereldwijde 
ontwikkelingen. Daarom is zij ook nauw betrokken bij de ontwikke-
ling en introductie van de 5e generatie (mobiele) netwerken.

Jacob Groote is Vice President Mobile Operations bij KPN

 . . . . 



18

ENERGIEPROEFTUIN 
VOORBEELD VOOR 
5G-FIELDLAB

In een paar jaar tijd groeide het Energy Transition Centre 

(EnTranCe) uit van een kleinschalig probeersel tot een pro-

fessionele proeftuin voor alle initiatieven die met de transitie 

naar duurzamere energie te maken hebben. Dat zou zo maar 

eens een goed voorbeeld kunnen zijn van hoe een Fieldlab 

rond 5G eruit kan zien. Dat vindt ook Jeroen van den Berg, 

manager van EnTranCe.
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||||  Bottom-up

De geschiedenis van EnTranCe omvat nog maar een paar 
jaar, maar het concept staat al als een huis. De proeftuin 
voor toegepast onderzoek naar energievraagtukken haalt 
met de regelmaat van de klok de media. De aanvragen 
staan niet stil, het onderzoek levert veel op, uitbreiding 
van de faciliteiten is een welhaast constant vraagstuk. 
Het begon allemaal in een container bij de bushalte. 
Inmiddels heeft EnTranCe 5 hectare grond ter beschik-
king. Daarop wordt de laatste hand gelegd aan een groot, 
kas-achtig gebouw dat is genomineerd voor een belang-
rijke architectuurprijs.

“Ons geheim is denk ik dat het echt een initiatief van onderaf is. Niemand 
heeft gezegd: zo, en nu moet er een centrum komen waar we werken aan 
de energietransitie. In tegendeel. Het is ontstaan als doorontwikkeling 
van de samenwerking binnen de Energy Valley Topclub. Daar werd het 
idee gevormd. Waarom richten we niet een plek in om de energietransitie 
een boost te geven?” BAM, Imtech, Gasunie en GasTerra gingen erachter 
staan. “En toen was het gewoon beginnen en zien waartoe het leidt.”

||||  Studenten

Twee zogeheten portocabins kochten de 
initiatiefnemers. Het idee: we laten er 
studenten in wonen, die er onderzoek 
kunnen doen naar onderwerpen die 
met de energietransitie van doen heb-
ben. In een kamer staan instrumenten 
die de studenten kunnen uitlezen. Het 
zijn proefopstellingen om te ontdekken 
op welke manier energie bespaard, of 
gemaakt kan worden. “Daarmee sloe-
gen we veel vliegen in één klap. We 
betrokken de studenten, dus de onder-
wijsinstellingen bij het project. Behoefte aan huisvesting is er altijd, dus 
die ruimtes waren mooi meegenomen. En die studenten bivakkeerden 
in een living lab, waarin bedrijven en instellingen hun energie-ideeën 
konden uitproberen in de echte, bewoonde wereld. Die bedrijven willen 
bovendien zijn waar studenten zijn. Het mes snijdt aan veel kanten.”

Jeroen van den Berg



20

 . . . . . . 

In sneltreinvaart raakte het concept bekend in de buiten-
wereld. De Hanzehogeschool wilde een bijdrage doen, de 
gemeente stelde een stuk grond ter beschikking om het 
grootser aan te kunnen pakken. “We zijn gewoon gaan zitten 
en hebben laten zien wat we doen. Dat is heel belangrijk, dat 
het niet een vaag concept blijft, maar dat iedereen langs kan 
komen. Het is concreet, je kunt het aanraken. We hebben 
nog steeds elke maand open dag voor wie maar wil.”

||||  Businessplan

EnTranCe is een proeftuin voor de energietransitie. Met de vele beschik-
bare faciliteiten helpt het centrum nieuwe producten en diensten snel 
de markt op te laten gaan. “We werken vraag gestuurd. Waar is behoefte 
aan? Die vraag stellen we ons. Het kwalitatieve businessplan was zo 
klaar, aan het kwantitatieve heb ik een jaar gewerkt. Dat was niet mak-
kelijk. Maar het is gelukt en de komende tijd gaan we laten zien dat het 
ook echt werkt. Kernbegrippen zijn open innovatie/co-creatie, chared 
facilities en studenten.” EnTranCe is inmiddels onderdeel vaan de Hanze-
hogeschool. De mensen die er werken (13 fte) worden gedetacheerd door 
de hogeschool.

Geld verdient EnTranCe met partners uit het bedrijfsleven die één van de 
40 projecten ondersteunen en uitvoeren, maar ook met bedrijven, onder 
meer MKB’ers, die ruimtes huren om gebruik te kunnen maken van alle 
technische en technologische faciliteiten. 

Gebruik en integratie van draadloze en mobiele netwerktechnologie, 
alsmede een dynamisch(er) gebruik van het spectrum, zullen de gebruiker overal een  
zeer betrouwbare connectiviteit met hoge capaciteit en 
dekking bieden. Hierdoor zullen diensten ontwikkeld kunnen worden om onderwijs,  
onderzoek en zorg onafhankelijk te maken van plaats, tijd, device en abonnementstype. 
 
Noord-Groningen is een gunstige plek om een 5G-Fieldlab in te richten, omdat men in dit 
gebied sterk op zoek is naar nieuwe toepassingen om de regio aantrekkelijker te maken 
voor het vestigen van bedrijven en personen. Een uitstekende connectiviteit zowel in huis 
als buitenhuis is daarvoor een belangrijke voorwaarde.
Bij SURF staat een snelle, innovatieve, veilige en vertrouwde verbinding voor researchers, 
studenten, docenten, medici en het ondersteunend personeel voorop. 
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Zonnepanelen worden er getest bijvoorbeeld, maar ook biovergisters, 
HR-ketels en nog veel meer. “Wat ik een mooi project vind is ons Hoog-
halen. We vragen ons daarin af hoe je het Drentse dorp 
zo optimaal mogelijk gebruik kunt laten maken van duur-
zaamheid. We hebben een model gemaakt met gebruiker-
sprofielen uit Hooghalen en klimatologische gegevens die 
continu uit het dorp binnenkomen. Vervolgens kijken we 
naar de ideale mix van maatregelen. Hooghalen als voor-
beelddorp voor hoe het zou kunnen.”

We willen daarom graag meewerken aan ontwikkeling, integratie en  
praktijktoetsing van nieuwe draadloze en mobiele 
netwerktechnologie. 

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse 
hoger onderwijs en onderzoek. Dankzij SURF beschikken stu-
denten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best 
mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talent-

ontwikkeling.

Maurice van den Akker is teammanager Mobile & Wireless bij Surfnet
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||||  Interesse zat

Ongeveer 70 partijen zijn op de een of andere manier actief bij EnTranCe. 
De ene wekelijks, de andere jaarlijks. Soms samen, zoals de acht partijen 
die samenwerken in het project-Hooghalen, soms alleen, zoals de zeiler 
die zonnepanelen op water bedacht omdat hem opviel dat hij op het water 
door de reflectie altijd zo snel bruin werd. Zijn proefopstelling ligt in een 
vijver op het terrein. “Een groot Japans bedrijf gaat hier tests uitvoeren 
om een product op de Europese markt te brengen. Mitsubishi probeert op 
ons terrein een combinatie van een warmtepomp met een HR-ketel uit.”

EnTranCe trekt dus de aandacht van het bedrijfsleven. Maar ook van de 
overheid. Hoog bezoek is er aan de orde van de dag. De energieminister 
van Mozambique kwam al eens langs, zijn collega van Zimbabwe ook. De 
Scandinaviërs ontdekten de proeftuin lang geleden al. Onze eigen koning 
Willem Alexander heeft er ook geïnteresseerd rondgelopen. “Wij zijn 
laagdrempelig, hier kun je zien wat er op het gebied van energietransitie, 
een van de belangrijkere vraagtukken van onze tijd, gebeurt.”

 ||||  5G
Zou EnTranCe niet een mooi voorbeeld kunnen zijn van tot wat het 
5G-Fieldlab kan uitgroeien? “De combinatie met studenten, die heel veel 
onderzoek kunnen doen, is een voor de hand liggend voordeel in deze 
regio. Daar moet het 5G-Fieldlab ook gebruik van maken, lijkt me. Verder 
zie ik grote kansen voor cross-overs. In EnTranCe wordt gewerkt aan de 
ICT-standaard voor Smart Grids. Daar kan 5G uitermate belangrijk in 
worden. Dat kan zo een cross-over tussen ons en het 5G-Fieldlab wor-
den. Nieuwe producten en concepten komen van de grond als alle par-
tijen die iets met 5G willen, bij elkaar gaan zitten. Concurrentie bestaat 
niet meer. Dat is iets van vroeger. Het gaat nu om het ontwikkelen van de 
regionale economie.”

In het gloednieuwe gebouw van EnTranCe huizen ook het Kenniscen-
trum Energie, iNRG, EnergieExpo, Sameen, Metsens, Zernike Advanced 
Processing, en vanaf binnenkort TNO. Na de zomer worden er ook nog 
zes collegezalen in gebruik genomen. “Bij elkaar zitten, dan versterk je 
mekaar, hou je elkaar scherp. Laat zien wat je doet, dan komt het van-
zelf.”

 . . . . 
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TNO doet graag mee om het Fieldlab tot stand te brengen omdat het een 
unieke mogelijkheid is om met partijen een experimenteeromgeving in te 
richten om de potentie van 5G ten volle te gaan benutten. Dit kan leiden tot 
maatschappelijke en  economische voordelen voor deze regio, maar heeft 
ook een uitstraling naar andere (inter)nationale regio’s. De Groningse bur-
gers en economie kunnen hiervan profiteren als dit Fieldlab hier ingericht 
wordt.
 
TNO staat als kennisinstelling aan de wieg van veel innovaties. Vanuit het 
programma Networked Information ontwikkelen wij kennis en wij zetten 
onze expertise in voor de Nederlandse economie en maatschappelijke 
uitdagingen. Het gaat hierbij niet alleen om onze diepgaande kennis over 
netwerktechnologie maar ook om het realiseren van innovaties die gebruik 
maken van netwerk-innovaties voor de landbouw, energie, zorg en onder-
wijs. 

Het is een uitdaging om te innoveren in dynamische ecosystemen van ver-
schillende partijen. TNO levert graag een bijdrage door dit ecosysteem mede 
vorm te geven en tot bloei te laten komen.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met circa 3000 
medewerkers. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te 
creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn 
van de samenleving duurzaam versterken. 

Gjalt Loots is business consultant bij TNO

Verantwoording
Dit boekje kwam tot stand op initiatief en in opdracht van Economic Board 
Groningen. Het beoogt de omlijsting te zijn van het zetten van de handtekeningen 
die een Fieldlab rond 5G in Noord-Groningen naderbij brengen. Deze uitgave is 
geen wetenschappelijke verhandeling, maar poogt op een toegankelijke manier 
inzicht te geven in hoe de technologische ontwikkelingen rond 5G de Noord-
Groningse regio kunnen versterken. 
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Ondertekening






