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BTG/TGG en Do IoT Fieldlab

• BTG werkt via triple-helix model en dit is de sleutel tot innovatie en het 
bevorderen van nieuwe technologie;

• Do IoT Fieldlab is van toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van 
producten en diensten van onze leden en partners;

• Mogelijkheid om toekomstige oplossingen te testen;

• Samenwerking met consortium partners geeft kansen om positie in de 
markt te versterken en verder uit te bouwen.
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“Groundbreaking Internet of Things
for a better society”
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Do IoT Fieldlab, een manier van werken
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• Versterken kennisontwikkeling

• Versterken regionale en landelijke 
economie, vestigings- en 
investeringsklimaat
• stimuleren innovatie MKB en start-ups
• stimuleren samenwerking overheid –

wetenschap – bedrijfsleven

• Versterken maatschappelijke impact –
een duurzamere, veiligere en 
gezondere samenleving

Bedrijven

Overheid
Kennis

instellingen

Fieldlab

mensen



Do IoT Fieldlab

Versnelling van innovatie op het gebied van
5G en Internet of Things

Hèt loket voor onderzoek en innovatie op gebied van mobiele 
communicatie technologie (5G en beyond) en IoT.

Onderdeel van een uitgebreid netwerk van kennis, ervaring en 
contacten, voor samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijven, start-ups en de overheid.

Sate-of-the art (o.a. 5G-) ICT infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie in IoT. Een ‘regelluwe’ praktijk omgeving waar 
bedrijven IoT producten en diensten kunnen testen.
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EFRO project Do IoT Fieldlab

WP1: Opzetten en beheren 5G ICT-infrastructuur

WP2: Uitvoeren 6 pilotprojecten (use cases)

WP3: MKB Stimulering 

WP4: Netwerk, promotie en publiciteit

WP5: Projectmanagement

Projectgrootte € 3 miljoen

€ 1,5 subsidie uit EFRO Kansen voor West programma
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5G-ICT infrastructuur + test sites
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Meerwaarde voor bedrijven
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• Uitvoeren van haalbaarheidsstudies en 
‘proof of concepts’:
• in een regelarme context, buiten 

openbare ruimte (en daaraan 
gekoppelde policies en spelregels) –
volgens hink-stap-sprong model

• op locatie met mobiele 5G opstelling

• Mogelijkheden om projecten te 
ontwikkelen i.s.m. kennisinstellingen, 
bedrijven, partner fieldlabs.

• Verkenning van mogelijkheden van 
opschaling ism living labs in de regio



Pilot projecten

Samenwerking met overheid, kennisinstellingen, 
bedrijven, MKB, start-ups:

1. IoT in automated mobility

2. IoT in aviation

3. IoT in logistics

4. IoT in smart manufacturing / robotica

5. IoT in healthcare

6. IoT in smart cities, urban observatory

IoT in space...
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Kennis delen, workshops, netwerk
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” Wij zijn hèt centrum 
voor innovatie in IoT”



“Groundbreaking Internet of Things
for a better society”
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www.doiotfieldlab.nl

www.linkedin.com/company/doiotfieldlab

info@doiotfieldlab.nl

Get involved!

http://www.doiotfieldlab.nl/
http://www.linkedin.com/company/doiotfieldlab
mailto:info@doiotfieldlab.nl
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De 5G infrastructuur Do IoT Fieldlab

Pascal Heijnen

Pascal.Heijnen@TNO.nl



Waarom is 5G geen stapje maar een sprong?
• 5G heeft de volgende karakteristieken

• Ultra lage vertraging over de verbinding
• Extreem grote bandbreedte, 
• Zeer hoge beschikbaarheid
• Zeer grote aantallen devices mogelijk
• Energie-efficient.

• Tot nu toe waren netwerken “one size fits all”, 
• nu virtuele netwerken voor specifieke toepassingen: o.a. Slicing.

• Er is namelijk niet 1 type IoT
• enorme aantallen (bv wearables),
• breedband toepassingen met video, 
• Business/missie kritische toepassingen, 
• industriële automatisering (lage latency maakt bediening op afstand mogelijk)

• 5G maakt een volledig connected wereld mogelijk; alles met alles en altijd verbonden, met 
parameters specifiek voor de toepassing.

• Biedt grote kansen voor bedrijven

21



Het Do IoT Fieldlab: Wat biedt het?
• Do_IoT Fieldlab biedt

• Volwaardig 5G network, dat geheel onafhankelijk van operators werkt, compliant met 3GPP

• Een omgeving om toepassingen te testen en te ontwikkelen voor verschillende use cases.

• Een omgeving om (fundamenteel) onderzoek te doen voor 5G en volgende generatie mobiele
netwerken en innovatieve use cases

• De kans voor bedrijven om al in vroeg stadium te gaan ontdekken, te innoveren en te ontwikkelen.

• Een netwerk waar de we pre-productie features kunnen implementeren

• Daarmee is Do_IoT fieldlab uniek: nieuwe gestandaardiseerde features kunnen we als een van 
de eerste activeren en beschikbaar stellen voor pilots en innovaties.
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Eerder innoveren biedt kansen



Het Do IoT Fieldlab: 
Waar bestaat de 5G infrastructuur uit?
• Een volledig (stand-alone) 5G netwerk met 5G radio en core netwerk. 

• Plaatsing op 2 vaste locaties en 1 mobile unit

• Edge computing mogelijkheden op locaties en mobiele unit

• Centrale locatie voor het core netwerk.
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Partners in de bouw van de 5G infrastructuur

• SURF is een coöperatie van 
Nederlandse onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen voor ICT-
innovatie. 

• SURF levert diensten op het vlak van 
high performance computing, data 
management, netwerk en 
hoogwaardige kennis en 
infrastructuur. 

• SURF zal de IoT en data-platformen 
leveren, naast verbindingen tussen 
de locaties en systemen.
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• MCS levert als system integrator producten 
en diensten voor IoT en private mobiele 
netwerken. 

• Ervaring met installatie van 
klantoplossingen private 3G-4G netwerken.

• MCS zal de installatie en het beheer van de 
5G infrastructuur doen



Partners in de bouw van de 5G infrastructuur

• TU Delft is een brede 
engineering universiteit met 
excellente wetenschappelijke 
disciplines.

• TU Delft focus is fundamenteel 
onderzoek op het gebied van 5G 
en 6G connectiviteit in brede zin.

• TU Delft levert overall program 
manager en helpt met opstellen 
van de netwerk eisen en gereed 
stellen locatie.
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• TNO heeft een sterke kennispositie rond 
5G en de toepasbaarheid

• TNO heeft grote betrokkenheid bij 3GPP

• TNO heeft al sinds deze zomer een 
volledig stand-alone 5G netwerk werkend.

• TNO heeft met 5G as a service (5GaaS) al 
slicing gerealiseerd voor toepassingen.

• TNO heeft netwerk architectuur gemaakt 
en zal het netwerk configureren en 
nieuwe features voor use cases en 
sectoren implementeren.



TNO al actief met 5G in veel sectoren
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TNO nu actief in drie innovatie fieldlabs
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TNO in 5G Fieldlabs



Het Do IoT Fieldlab: Waar staan we nu? 

• Architectuur van network is gereed.

• Op dit moment wordt de specificatie van de eisen en wensen voor
apparatuur (radio en servers) afgerond.

• Uitvoeren van site surveys wordt op dit moment georganiseerd.

• Planning is om het network eind van het jaar operationeel te
hebben.
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www.doiotfieldlab.nl

www.linkedin.com/company/doiotfieldlab

info@doiotfieldlab.nl

Get Involved!

http://www.doiotfieldlab.nl/
http://www.linkedin.com/company/doiotfieldlab
mailto:info@doiotfieldlab.nl


Onderzoek & Innovatie

Fernando Kuipers

wetenschappelijk directeur Do IoT Fieldlab, TU Delft

F.A.Kuipers@tudelft.nl



Twee testomgevingen 
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• Een stabiele state-of-the-art innovatieomgeving voor het testen van use cases

• Een onderzoeksomgeving die werkt aan de volgende generatie communicatie-
infrastructuur:
• Eerste doel is een 5G infrastructuur opzetten op basis van open source software

• Vervolgens kunnen nieuwe, mogelijk betere, protocollen en algoritmen 
geïmplementeerd en getoetst worden

• Op de langere termijn wordt 6G technologie geëvalueerd

• Stabiele resultaten uit de onderzoeksomgeving zullen worden ingezet in de 
innovatieomgeving, waardoor die toekomstbestendig blijft



Baanbrekend onderzoek @ 
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Connect IoT Energize IoT Program IoT Secure IoT Design IoT Govern IoT



Baanbrekend onderzoek @ 
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Connect IoT

Op naar de volgende generatie draadloze technologieën:

• mmWave communication

• VLC & THz communication

• 5G vanuit de ruimte

• …

Visual Light Communications



Baanbrekend onderzoek @ 
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Energize IoT

• Nieuwe 5G zenders met lager stroomverbuik

• IoT zonder batterijen of stekker

Gameboy zonder batterijen



Baanbrekend onderzoek @ 
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Program IoT

• 5G core netwerk: steeds meer 
functionaliteit in software

• Ontwikkeling van 
programmeerbare netwerken 
voor snellere reactietijden

• De inzet van AI om het beheer van 
netwerken te vergemakkelijken



Baanbrekend onderzoek @ 
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Secure IoT

• Studie naar de cyber veiligheid van IoT: 
technische en economische oorzaken 
(INTERSECT)

• Hoe zit het met privacy?

mmWave als sensor



Baanbrekend onderzoek @ 
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Design IoT

• IoT en 
gebruiksgemak

• Mix van creativiteit 
en technologie

IoT voor ouderen



Baanbrekend onderzoek @ 
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Govern IoT

Antwoord op verscheidene 
beleidsvraagstukken, zoals:

• Hoe om te gaan met data 
op een GDPR correcte 
manier?

• Hoe frequentieveilingen op 
te zetten?

• …



Samenwerking met bedrijven

• Toegang tot kennis en onderzoeksexpertise TU Delft en haar 
partners op alle facetten van 5G (netwerk, egde computing 
e.d.), IoT, Data Science, Safety & (Cyber)Security, …

• Samen optrekken in lange termijn onderzoek voor het 
verkrijgen van kennis en inzicht in sectorspecifieke use cases 
en daarmee samenhangende vraagstukken / eisen (middels 
interne en externe PhD’s)
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Samenwerking met bedrijven in de praktijk
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