
Traditionele gebouwen liggen
vol met allerlei netwerken. Het
is verbazingwekkend wat er

soms aan kabels wordt binnengebracht
in een eenvoudige ruimte als een kan-
toorvertrek of een overlegkamer: draden
voor netvoeding, kabels voor data, kabels
voor telefonie, coaxkabel voor video of
televisie, audiokabel voor de geluidsin-

stallatie, een bussysteem voor de bestu-
ring van de zonwering, een kabeltje
voor de thermostaat en een kabel met
functiebehoud voor de rookmelder. Al
deze kabels (met uitzondering van de
netvoeding) zijn bedoeld om informa-
tie of data uit te wisselen. In feite doen
ze allemaal hetzelfde, alleen allemaal
op een andere manier. De verschillen-
de apparaten (gebruikers van de beka-
beling) stellen allemaal verschillende
eisen aan de infrastructuur. Elk systeem
heeft zijn eigen bus en zijn eigen pro-
tocol en dat heeft tot gevolg dat voor
elk systeem dat iets met data-uitwisse-
ling doet een eigen netwerk wordt
aangelegd met een eigen infrastructuur.

INTEGRALE (DATA)COMMUNICATIE
Het zou ideaal zijn om al deze netwer-
ken te integreren in één netwerk met

één protocol. Dat moet dan natuurlijk
wel een netwerk met een protocol zijn
dat voor alle disciplines geschikt is.
Een analoog bussysteem voor de zon-
wering kan niet worden gebruikt voor
bijvoorbeeld een geluidsinstallatie.
Om tot een integraal netwerk te komen
ligt het voor de hand om gebruik te
maken van een LAN, een Local Area
Network. In vrijwel alle gebouwen
waar computers staan ligt een LAN,
meestal ethernet. Vooral TCP/IP over
ethernet (zie kader) wordt steeds be-
langrijker. Bij steeds meer disciplines
waar uitwisseling van data plaatsvindt
wordt gebruik gemaakt van IP-techno-
logie. Denk bijvoorbeeld aan telefonie
(voice over IP), camerabewaking
(video over IP), maar ook gebouwbe-
heer (webbased onderstations voor
regeling van verwarming en ventila-
tie). Geluidsinstallaties over IP worden
nog weinig toegepast, maar zijn tech-
nisch goed mogelijk. Zelfs rookmel-
ders en dergelijke over IP zijn lever-
baar. Vanwege de normering (eisen aan
een connectiegeoriënteerde verbinding
en functiebehoud) kunnen deze in de
praktijk in Nederland nog niet wor-
den toegepast. Met uitzondering van
brandmeld- en ontruimingsinstallaties
kunnen in feite alle installaties waar
overdracht van data noodzakelijk is
worden geïntegreerd in een netwerk
op basis van TCP/IP over ethernet.
Een belangrijk voordeel is dat er dan
één transparant netwerk ontstaat (het
gewone computernetwerk) waarvan de
aansluitpunten multifunctioneel inzet-
baar zijn zonder dat er ook maar hoeft
te worden “omgepatched” in de patch-
kast. Een aansluitpunt wordt de ene
keer gebruikt voor een PC en de vol-
gende keer voor een luidspreker en
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Als er één installatieonderdeel is waarvan de ontwikkelingen elkaar
in hoog tempo opvolgen, dan is het wel de (data)communicatie.
Nieuwe ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er steeds meer systemen
komen die onderling data uitwisselen. Door het integreren van
deze systemen tot één integraal systeem kan worden voorkomen
dat gebouwen worden voorzien van een wirwar van kabels.
Besturing van de installatie, beveiliging, omroep, telefonie, 
toegangscontrole et cetera kan worden geïntegreerd in één 
infrastructuur. Hierdoor wordt extra functionaliteit geleverd en
worden kosten bespaard. Van belang is wel dat de capaciteit van
de infrastructuur goed wordt afgestemd en dat het juiste type 
netwerk met de juiste bekabeling wordt gekozen. Dit artikel geeft
een beschrijving van deze nieuwe en innovatieve ontwikkeling en
gaat wat dieper in op de aandachtspunten. Daarnaast wordt aan
de hand van twee projecten getoond hoe een integraal ontwerp
van communicatie-installaties resulteert in een comfortabel, 
flexibel indeelbaar en toekomstgericht gebouw.

- door ing. P. Drooger*

Flexibiliteit in de gebouwde omgeving

Integrale 
(data)communicatie 

*Technicus DWA installatie- en energieadvies
vestiging Bodegraven

Diverse connectoren voor 
netwerkbekabeling.

- FIGUUR 1 -
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dan weer voor een module van het
gebouwbeheersysteem. Alle traditionele
infrastructuren voor de besturing van
technische installaties, video, omroep,

toegangscontrole en beveiliging komen te
vervallen. Daar staat tegenover dat er
wel voor alle disciplines moet worden
geïnvesteerd in apparatuur die draait op
basis van TCP/IP over ethernet. IP-
technologie wordt echter steeds goed-
koper. De verwachting is dat over enke-
le jaren kleine IP-georiënteerde proces-
soren voor enkele euro’s verkrijgbaar zijn.

GEVRAAGDE NETWERKCAPACITEIT
Het zal duidelijk zijn dat door de ge-
noemde ontwikkelingen de vraag naar
netwerkcapaciteit groeit. Applicaties
als video en spraak stellen vrij hoge
eisen aan de communicatieapparatuur.
Daarbij moet niet alleen worden gedacht
aan bandbreedte en capaciteit, maar
ook aan vertragingstijden van switch-
apparatuur en het voorrang verlenen
van bijvoorbeeld telefonie ten opzichte
van Internet. De actieve apparatuur in
het netwerk moet daarvoor wel geschikt
zijn. Het goed functioneren van (data)-
communicatie binnen een gebouw
hangt echter niet alleen af van de kwa-
liteit van servers, switchapparatuur en
besturingssoftware. Een goede bekabe-
lingsinfrastructuur is minstens zo
belangrijk. Servers en switchen worden
vrijwel altijd binnen vijf jaar afgeschre-
ven, maar de bekabeling moet zeker
tien tot vijftien, en in de praktijk vaak
twintig jaar mee. Daarbij komt dat de
investering voor het bekabelingssys-
teem in feite maar een klein deel van
de totale investering voor het netwerk
bedraagt (slechts 5 % over een
afschrijfperiode van tien jaar). Reden
te meer om goed na te denken over
het juiste type bekabeling. Het type
bekabeling dat kan worden gebruikt
voor de overdracht van data binnen
gebouwen is vrij divers. De belangrijk-
ste hoofdgroepen zijn glasvezelkabels,
coaxkabels en twisted-pair-kabels.

GLASVEZELKABELS
Glasvezel is een mooi product dat,
dankzij een positief imago en een
stukje uitstraling, bij veel eindgebrui-
kers tot de verbeelding spreekt (zie
figuur 2). Glasvezelbekabeling heeft
een aantal belangrijke voordelen ten
opzichte van koperbekabeling. De
capaciteit van een glasvezel is hoog en
het verlies (de demping) is veel lager
dan bij koper. Verder is glasvezel
immuun voor elektromagnetische
beïnvloeding. Glasvezel zorgt voor een

galvanische scheiding, waardoor het
ongevoelig is voor blikseminslag en
tevens kan worden toegepast in explosie-
gevaarlijke omgevingen. Daarnaast is
glasvezel dun, flexibel en licht van
gewicht. Het nadeel van glasvezel is
dat het afmonteren specialistische ken-
nis en apparatuur vereist. Glasvezel
blijft teer en is erg gevoelig voor vocht
en vuil. Daarnaast is de actieve appara-
tuur voor glasvezel nog steeds kostbaar.
Op dit moment wordt glasvezel hoofd-
zakelijk toegepast als backbone-beka-
beling voor de grotere afstanden. Glas-
vezel tot op de werkplek biedt nu en

in de nabije toekomst geen enkel voor-
deel. Netwerkkaarten in pc’s zijn daar
helemaal niet op voorbereid. Daarbij
komt dat capaciteiten tot 10 Gbit/s
(het honderdvoudige van wat er nu in
de meeste kantoornetwerken wordt
toegepast) over koperbekabeling nog
goed te realiseren zijn. Uitzondering
hierop vormen specialistische “kan-
toor-toepassingen” zoals de opslag en
weergave van röntgenfoto’s.

COAXKABELS
Coaxkabel is jarenlang toegepast als
kabel voor (data)communicatie.
Inmiddels wordt coax (ondanks de
gunstige elektrische eigenschappen)
nauwelijks meer toegepast voor data-
netwerken, maar hoofdzakelijk voor
distributie van video en televisie. Een
coaxkabel bestaat uit één ader en een
buitengeleider met daartussen een iso-
latielaag. Doordat de buitengeleider
voor afscherming zorgt, straalt de kabel
nauwelijks iets uit en blijft de energie
in de kabel. Een parameter die belang-
rijk is bij het selecteren van de juiste
kabel is de karakteristieke impedantie.
Deze ligt vrijwel altijd ergens tussen de
50 en 100 ohm. Bandbreedtes tot
2.000 MHz zijn over korte afstanden
goed mogelijk. Coaxkabel kan voor de
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Glasvezel spreekt tot de verbeelding.

- FIGUUR 2 -

ETHERNET EN TCP/IP
Ethernet maakt gebruik van het
CSMA/CD protocol. Dat is een metho-
de voor netwerktoegang waarbij een
apparaat eerst kijkt of er een ander
apparaat over dezelfde verbinding aan
het zenden is. Als de verbinding vrij is
gaat het apparaat zenden. De kans dat
twee apparaten tegelijkertijd gaan zen-
den is natuurlijk aanwezig, maar een
dergelijke “botsing” wordt op tijd gede-
tecteerd. Beide apparaten wachten dan
even en proberen het enkele microse-
conden later nog een keer. Een belang-
rijk protocol over dit ethernet is TCP/IP.
IP staat voor Internet Protocol en zorgt
ervoor dat pakketjes met data over het
netwerk worden verstuurd, maar geeft
geen garantie dat de pakketjes ook
daadwerkelijk aankomen. TCP staat
voor Transmission Control Protocol en
zorgt ervoor dat er een betrouwbare
verbinding tot stand wordt gebracht,
zodat de IP-datapakketjes gegaran-
deerd op de plaats van bestemming
aankomen.

- KADER 1 -

GLASVEZEL:
(SINGLE MODE EN MULTI MODE)
Bij glasvezelkabels zijn er twee verschil-
lende typen: single mode glasvezel en
multi mode glasvezel. Single mode
glasvezel heeft een kerndiameter van 9
micrometer en heeft veel betere eigen-
schappen dan multi mode. De netwerk-
apparatuur is echter kostbaar doordat
het lichtsignaal kaarsrecht door de dun-
ne vezel moet worden gestuurd. Single
mode wordt toegepast wanneer grote
bandbreedtes over lange afstanden
nodig zijn. De afstand die met single
mode kan worden bereikt is veel groter
dan de afstand die met multi mode kan
worden bereikt. Voor datanetwerken
binnen kantooromgevingen wordt sing-
le mode bijna niet toegepast, meestal
multi mode. Bij multi mode glasvezel
wordt onderscheid gemaakt tussen
glasvezels met een kerndiameter van
50 micrometer en glasvezels met een
kerndiameter van 62,5 micrometer. De
bandbreedte bij een afstand van 1 km
bedraagt bij glasvezels met een kern-
diameter van 50 micrometer maximaal
2.000 MHz (afhankelijk van de toege-
paste golflengte). Bij glasvezels met een
kerndiameter van 62,5 micrometer kan
over dezelfde afstand een maximale
bandbreedte van 500 MHz worden
gerealiseerd.

- KADER 2 -
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korte afstanden in veel gevallen concur-
reren met de glasvezel, omdat er geen
kosten hoeven te worden gemaakt voor
dure optische omzetters. In bestaande
appartementencomplexen of senioren-
woningen waar een coaxnetwerk voor de
CAI (centrale antenne inrichting) aan-
wezig is, kan deze kabel prima worden
gebruikt voor het aanbieden van extra
diensten zoals Internet, telefonie en
gebouwbeheer over dezelfde kabel.

TWISTED-PAIR-KABELS
De kabels zoals die in de huidige data-
netwerken worden gebruikt zijn twis-
ted-pair-kabels, kabels met daarin vier
paartjes van om elkaar gedraaide aders
(zie figuur 3). Bij twisted-pair (TP)
wordt onderscheid gemaakt tussen
unshielded (U/UTP), foiled (F/UTP),
shielded foiled (SF/UTP) en kabels
waar ieder aderpaar individueel wordt
afgeschermd met een folie (S/FTP).
Door te zorgen dat er beide kanten
evenveel energie op gaat wordt het uit-
stralen van energie beperkt en wordt
de kabel immuun voor elektromagne-
tische interferentie. De kabels worden
ingedeeld in verschillende klassen (niet
te verwarren met categorieën). In de
normen (vooral de ISO/IEC 11801)
worden de eisen over bandbreedte,
lengte, demping, overspraak, looptijd
en looptijdverschil vastgelegd. Er zijn
reeds leveranciers die twisted-pair-

kabels leveren met bandbreedtes tot
1.500 MHz. Deze bekabeling wordt
dan aangeduid als categorie 8 bekabe-
ling. De huidige versie van de
ISO/IEC 11801 (november 2002)
geeft hier nog geen specificaties voor en
daarom kan deze bekabeling ook niet
op basis van een hogere klasse, als klas-
se F (600 MHz) worden gecertificeerd.

BEKABELING ALS MIDDEL
Belangrijk om vast te houden is dat
bekabeling slechts een middel is om een
bepaald doel te bereiken. Het gevaar
bestaat (in het bijzonder bij glasvezel)
dat een bepaald type bekabeling een
doel op zich wordt, zonder dat wordt
gekeken naar de functionaliteit. Van
belang is om te weten waar het beka-
belingssysteem voor gaat worden
gebruikt en welke capaciteiten er
benodigd zijn. Uiteindelijk gaat het
om de benodigde capaciteit (het aantal
bits dat per seconde kan worden ver-
zonden) en niet om de bandbreedte
(het aantal megahertz) van de kabel. Bij
het bepalen van de capaciteit moet
altijd rekening worden gehouden met
de toekomst. De bekabeling gaat
immers minimaal tien jaar mee. Zoals
reeds is aangegeven, is voor het toepas-
sen van een integraal systeem voor
communicatie, ethernet het meeste
geschikte type netwerk. Voor ethernet
bestaan diverse standaarden met ver-
schillende capaciteiten: 10 Mbit/s,
100 Mbit/s, 1 Gbit/s en 10 Gbit/s. In
een standaard kantoorgebouw draait
op dit moment vaak 100 Mbit/s op de
werkplek en 1 Gbit/s in de backbone.
Het is steeds van belang om te kijken
welk type bekabeling nodig is om een
bepaalde capaciteit over een bepaalde
afstand te kunnen overbruggen. Stel
bijvoorbeeld dat er een ethernetver-
binding met een capaciteit van 1
Gbit/s moet worden gerealiseerd. Bij
het gebruik van een multi mode glas-
vezel met een kerndiameter van 62,5

micrometer kan dit tot een afstand van
275 meter. Als multi mode glasvezel
met een kerndiameter van 50 micro-
meter wordt gebruikt kan dit tot
5.000 meter. Wanneer dezelfde capaci-
teit over een twisted-pair-kabel klasse
D wordt verzonden kan slechts een
afstand van 90 meter worden overbrugd.

TRINITAS COLLEGE
HEERHUGOWAARD
Integrale (data)communicatie biedt in
de praktijk vele voordelen. In de
gemeente Heerhugowaard worden op
dit moment een tweetal schoolgebou-
wen voor havo/vwo en vmbo (totaal
ruim 22.000 m2) gerealiseerd voor het
Trinitas College. De architect van deze
scholen (zie figuur 4) is de Jong Gor-
temaker Algra. Een belangrijk uitgangs-
punt bij het ontwerp was dat de ge-
bouwen zonder ingrijpende aanpassin-
gen multifunctioneel inzetbaar zouden
zijn voor activiteiten van de gemeente.
Een integraal systeem voor de (data)-
communicatie is daarbij een ideaal
hulpmiddel. Traditionele netwerken
voor de besturing van de installatie,
beveiliging, lestijdensignalering, omroep,
telefonie, toegangscontrole en video
zijn niet te vinden in de school. Alle
communicatie wordt gerealiseerd over
één netwerk op basis van TCP/IP over
ethernet. De distributie hiervan vindt
plaats via glasvezel die stervormig van-
uit de technische ruimte wordt aange-
legd. Hierbij is niet gekozen voor glas-
vezelkabel, maar voor hele dunne losse
vezeltjes die met behulp van luchtdruk
in een hol kunststof buisje (zie figuur 5)
worden geblazen. Het voordeel daar-
van is dat de vezeltjes kunnen worden
aangebracht als de kabels en buisjes er
al lang liggen. Tevens kan er in een
later stadium heel eenvoudig een extra
vezel worden aangebracht. De diverse
ruimten in de school worden voorzien
van een standaard technisch kastje dat
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Vier paartjes van om elkaar 
gedraaide aders.

- FIGUUR 3 -

Traditionele netwerken ontbreken volle-
dig in deze school.

- FIGUUR 4 -

Klassen en categrorieën bij twisted-pair-bekabeling.

- TABEL 1 -

Klasse A 0,1 MHz "-"

Klasse B 1 MHz een gedeelte van categorie 3

Klasse C 16 MHz een gedeelte van categorie 3 en categorie 4

Klasse D 100 MHz categorie 5

Klasse E 250 MHz categorie 6

Klasse F 600 MHz categorie 7
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de glasvezel “uitsplitst” in een aantal
aansluitpunten ten behoeve van pc’s,
telefoons, geluidssystemen, klimaatsys-
temen et cetera. Alle voorzieningen
waarbij uitwisseling van data nodig is
(uitgezonderd de brandmeld- en ont-
ruimingsinstallatie) worden op deze
manier van data voorzien.

KOSTENBESPARING EN FLEXIBILITEIT
Doordat de elektrische voeding wordt
gedistribueerd over een railkanaalsys-
teem zijn ladderbanen bij het Trinitas
College bijna overbodig geworden.
Dit heeft tot gevolg dat er in de lokalen
geen verlaagde plafonds meer nodig
zijn. Hierdoor wordt het totale gebouw
enkele meters lager wat bouwkundig
een aanzienlijke kostenbesparing met
zich meebrengt. De apparatuur voor de
(data)communicatie wordt met dit
concept duurder, maar de hoeveelheid
arbeid wordt teruggebracht. Verder is
het systeem erg flexibel. Waar vandaag
een luidspreker voor de lestijdensigna-
lering staat, kan morgen zonder aan-
passingen een telefoontoestel staan.
Het systeem is eenvoudig uitbreidbaar.
Indien meer capaciteit vereist is, kan
zonder bouwkundige aanpassingen
(freeswerk et cetera) eenvoudigweg een
extra glasvezel worden geblazen, in één
van de reeds aanwezige buisjes. Er hoeft
geen nieuwe kabel meer te worden
getrokken. Bij het Trinitas College zijn
er naast eisen aan flexibiliteit ook hoge
eisen gesteld aan het energiegebruik en
het comfort. Primaire doelstellingen wa-
ren een lage milieubelasting, een lange
levensduur en minimale vestigings- en
exploitatiekosten. Door het fabrieks-
matig bouwen van standaard modulen
en het ontwerpen op vaste stramien-
maten kan dit nu worden gerealiseerd.
Aansluitingen voor voeding en
(data)communicatie, maar ook bij-
voorbeeld ventilatieroosters, repeteren
op stramienbasis. Voor verwarming en
koeling wordt betonkernactivering

toegepast. Het ministerie van VROM
heeft dit project aangewezen als voor-
beeldproject voor IFD-bouwen
(Industrieel Flexibel Demontabel bou-
wen) en heeft ook een aanzienlijke
financiële bijdrage geleverd. ICT was
daarbij een belangrijk speerpunt.
Naast het ministerie van VROM heb-
ben ook provincie Noord-Holland en
SenterNovem een bijdrage in de vorm
van subsidie verleend voor de combi-
natie IFD-bouwen en duurzaamheid.

APPARTEMENTEN CITÉ ROTTERDAM
Een nieuwbouwproject waar vanuit
een compleet ander pakket van eisen
dezelfde keuze is gemaakt voor een
integraal communicatiesysteem op
basis van IP-technologie over ethernet
is Cité. Cité (zie figuur 6) is een
appartementencomplex dat op de Kop
van Zuid in Rotterdam wordt gereali-
seerd voor Stadswonen. Het complex
bestaat uit ongeveer 500 woningen,
bedoeld voor jonge studenten en pas
afgestudeerden. In deze appartemen-
ten wordt van alles geautomatiseerd,
zoals bediening van het binnenklimaat,
toegangscontrole, energiebeheer en
automatische facturering. Deze voor-
zieningen worden samen met externe
diensten (telefonie, Internet en televisie)
over één infrastructuur in de woning
aangeboden. De woningbouwvereni-
ging krijgt straks een infrastructuur
bestaande uit single mode glasvezel en
actieve switchapparatuur. Vanuit de
technische ruimte wordt stervormig
naar iedere woning een glasvezelkabel
aangebracht waarover Gbit/s ethernet
wordt aangeboden. In iedere woning
komt een kleine switch, waarop een
domotica-unit wordt aangesloten.
Deze domotica-unit draagt zorg voor
het regelen en sturen van verwarming
en ventilatie, het schakelen van ver-
lichting, het verlenen van toegang tot
de woning en het uitlezen van energie-
meters. Op dezelfde switch kan de
bewoner zijn PC en telefoon aanslui-
ten. Op deze manier worden de ver-
schillende disciplines (telefonie, Inter-
net, beveiliging en gebouwbeheer)
optimaal geïntegreerd. De bewoner
kan zijn woning bedienen via zijn
GSM, PC of PDA. Wanneer de bewo-
ner zijn woning verlaat komt de
woning automatisch in rusttoestand
om energie te besparen. De bewoner
heeft voortdurend een overzicht van
zijn energiegebruik afgezet tegen het

gemiddelde energiegebruik van een
appartement, maar ook van zijn
gemaakte kosten voor telefonie en
Internet. Facturering van woninghuur,
gas, water, elektriciteit, telefonie, Internet
en televisie kan door de woningbouw-
vereniging volledig worden geautoma-
tiseerd doordat deze disciplines over het
integrale netwerk kunnen communi-
ceren met de server voor administratie
.

CONCLUSIE
Integratie van disciplines als data, tele-
fonie, beveiliging, gebouwbeheer et
cetera biedt in de praktijk vele voorde-

len. Om dit te kunnen realiseren is het
van belang dat er vanaf de beginfase
van het ontwerp goed wordt nage-
dacht over de gewenste functionaliteit
nu en in de toekomst. Vervolgens
moeten deze wensen worden vertaald
in concrete eisen voor de gewenste
applicaties die over het netwerk moe-
ten worden aangeboden. Deze applica-
ties kunnen daarna samen met het
aantal aansluitingen en de verwachte
gelijktijdigheid worden vertaald in
concrete bandbreedtes, capaciteiten,
prioriteiten en vertragingstijden. Dat
leidt tenslotte tot de keuze voor een
type bekabeling en de selectie van de
actieve netwerkapparatuur. Dit alles
vereist een nauwe samenwerking tus-
sen alle betrokken partijen en resul-
teert uiteindelijk in een toekomstge-
richte en flexibele infrastructuur voor
integrale (data)communicatie.  
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Buisje waarin onder luchtdruk glasvezel
wordt geblazen.

- FIGUUR 5 -

Flexibele huisvesting voor ‘young
potentials’.

- FIGUUR 6 -
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