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WIRELESS NETWORK AROUND 1800: 
CHAPPE TELEGRAPH

Chappe telegraph tower close to Louveciennes
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Mijnheer de rector magnificus, beste collega’s en studenten, beste familie 

en vrienden, zeer gewaardeerde toehoorders,

In het voorjaar van 2011 fietste ik bijna dagelijks langs het gebouw 

op deze foto, onderweg naar het Franse onderzoeksinstituut INRIA in 

Rocquencourt, vlak bij Versailles, bij Parijs, waar ik op dat moment als 

gastonderzoeker werkte. Dit gebouw was enkele eeuwen daarvoor 

onderdeel van één van de eerste draadloze communicatienetwerken ooit.

Na eerst te hebben geëxperimenteerd met geluids- en elektrische 

signalen deed Claude Chappe in 1791, samen met zijn broers, de eerste 

publieke experimenten met een systeem waarbij over grote afstand 

optische signalen werden overgedragen. Drie jaar later, in 1794 was de 

lijn Parijs – Lille van deze zogenaamde Chappe telegraaf operationeel.

Het systeem bestond uit torens, zoals die op deze foto, die op een 

afstand van ongeveer 10 kilometer van elkaar stonden. De bemanning 

van de toren, 2 mensen, kon door een ingenieus mechanisme de grote 

armen bovenop de toren in een bepaalde positie brengen om zo een 

bepaald symbool uit te zenden. Op de volgende toren, 10 kilometer 

verderop, kon iemand met een telescoop het symbool zien, ontvangen 

dus, en doorsturen. Waarbij de zender van de vorige toren met zijn 

telescoop controleerde of wel het juiste symbool werd doorgestuurd. 

Op deze manier kon een afstand van 500 km, van Parijs naar Bordeaux, 

in ongeveer een uur overbrugd worden, veel minder dan de tijd die een 

boodschapper op een paard ervoor nodig had.
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The Chappe telegraph network mid 19th century
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Het netwerk werd gestaag uitgebreid, en halverwege de 19e eeuw 

bestond het netwerk uit 556 stations, en had een totale lengte van 

5000 kilometer, en uitlopers naar bijvoorbeeld Amsterdam. De snelheid 

waarmee gegevens verstuurd konden worden was wel enigszins beperkt. 

Het duurde voor de bemanning van een toren ongeveer 20 tot 30 

seconden om een symbool door te sturen. In de meest voorkomende 

uitvoering konden 94 verschillende symbolen gebruikt worden. Met wat 

vereenvoudiging komt dat neer op een data rate van ongeveer een kwart 

bit per seconde. Tegenwoordig is de data rate die veel gebruikers op hun 

mobiele telefoon ervaren ongeveer honderd miljoen keer zo groot. Er 

was nog een andere beperking: het netwerk werkte alleen bij mooi weer. 

Bij regen en mist kon men de signalen van naburige torens niet zien en 

konden er geen berichten verstuurd worden. Sowieso was het systeem 

betrekkelijk onbetrouwbaar. Er zijn historische gegevens beschikbaar 

van de lijn Brussel-Antwerpen over een periode van 4 jaar. In de zomer 

bevatte 3% van de berichten die uiteindelijk wel aankwamen fouten. In de 

winter bevatte 84% van de berichten fouten.

Maar ondanks deze beperkingen zorgde het netwerk voor een enorme 

vooruitgang, al lagen de toepassingen initieel vooral op militair gebied. 

Overigens was er ook in de tijd van de Chappe telegraaf al sprake 

van cybercrime: In 1836 werd ontdekt dat 2 bankiers 2 jaar lang door 

omgekochte beambten in het geheim informatie over de aandelenbeurs 

van Parijs lieten meesturen naar Bordeaux. Behalve qua technologie is er 

dus eigenlijk weinig veranderd in twee eeuwen.
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19TH CENTURY: FUNDAMENTALS OF WIRELESS 
RADIO COMMUNICATIONS

Heinrich Hertz

Michael Faraday

Guglielmo Marconi

James Maxwell
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Guglielmo Marconi

James Maxwell

Gedurende de 19e eeuw werden de grondslagen voor draadloze 

radiocommunicatie onderzocht en ontwikkeld door wetenschappers zoals 

Michael Faraday, met de ontdekking van elektromagnetische inductie, 

en James Maxwell, die met de naar hem genoemde vergelijkingen 

elektriciteit, magnetisme en licht kon verklaren als verschillende 

manifestaties van hetzelfde fenomeen. Het was uiteindelijk Heinrich Hertz 

die het bestaan van elektromagnetische golven, zoals die gebruikt worden 

voor draadloze communicatie bewees. Op meerdere plekken in de wereld 

werd voortgebouwd op het werk van Heinrich Hertz om daadwerkelijk 

draadloze radiocommunicatiesystemen te ontwikkelen. In de westerse 

wereld staat in ieder geval Guglielmo Marconi te boek als de uitvinder 

van draadloze telegrafie in 1896. Hij wist ook als eerste draadloze 

communicatie over de Atlantische oceaan te demonstreren in 1901.
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THE (WIRELESS) INTERNET IN 2019

Cellular antenna close to Joppe
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We maken een grote sprong naar het eind van de 20e eeuw. Velen van 

u waren getuige van de ontwikkeling en introductie van 2 technologieën 

die de samenleving revolutionair hebben veranderd. Dat waren enerzijds 

mobiele communicatienetwerken zoals bijvoorbeeld GSM en haar 

opvolgers, en anderzijds het Internet, een wereldwijd netwerk dat 

datatransport faciliteert voor verschillende toepassingen, inclusief het 

World Wide Web. 

In de laatste twee decennia zijn deze twee technologieën verder 

geïntegreerd, resulterend in een mobiel Internet, dat een grote 

verscheidenheid aan toepassingen ondersteunt, inclusief een aantal waar 

de mensheid niet persé beter van wordt. Zelf heb ik in mijn onderzoek 

bijgedragen aan deze ontwikkelingen, zoal ook blijkt uit het feit dat alle 

base stations in de wereld, waarvan u er hier één ziet, gebruik maken van 

een principe dat in één van mijn patenten beschreven is.
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Visual representation of the Internet in 2015



11

Niet alleen zijn de op dit moment gebruikte technologieën fundamenteel 

verschillend van twee eeuwen geleden, ook de schaal van het netwerk 

is van een andere ordegrootte. Dat wordt goed geïllustreerd door een 

visuele representatie van het Internet in 2015, waar ieder klein lijntje 

een netwerk ter grootte van het telegraaf netwerk uit de 19e eeuw 

representeert. Deze schaal heeft grote consequenties voor de manier 

waarop wij zulke netwerken kunnen ontwerpen en analyseren. Feitelijk 

is het ook voor een expert, waartoe ik mijzelf reken, onmogelijk te 

weten hoe deze gigantische machine werkt! Dat vraagt om wiskundige 

abstracties om met deze complexiteit te kunnen omgaan.

In de komende jaren zullen dit soort netwerken onder de naam 5G nog 

grotere hoeveelheden informatie kunnen transporteren. De bedoeling 

is dat vertragingen in het netwerk verder teruggebracht worden, wat 

het netwerk geschikt moet maken voor toepassingen op het gebied 

van regeltechniek. Een andere ambitie van 5G is om een extreem grote 

betrouwbaarheid te bieden, zodat ook kritieke toepassingen op het 

draadloze netwerk kunnen vertrouwen. En waar het huidige mobiele 

Internet al een enorme schaal heeft bereikt is de verwachting dat die 

schaal de komende jaren nog enorm zal groeien, omdat meer en meer 

apparaten op het netwerk worden aangesloten. In dit verband wordt de 

laatste jaren ook veel gesproken over The Internet of Things. Het idee is 

dat het Internet meer en meer gebruikt wordt om niet alleen personen, 

maar ook apparaten, dingen met elkaar te verbinden. Door deze 

ontwikkeling wordt de schaal van het netwerk nog weer eens vele malen 

groter. Ik ben ervan overtuigd dat in de toekomst deze dingen steeds 

vaker bewegende dingen, zo niet voertuigen zullen zijn.
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WIRELESS NETWORKS HIT THE ROAD

Vehicle with wireless communications (1901)

Guglielmo Marconi, The Cosmopolitan, May 1902:

“… The system is a handy thing for automo-
biles in general. I had a breakdown in England 
and was able to send a wireless message to my 

base asking that dinner be kept hot. …”
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Dat brengt ons bij de essentie van mijn onderzoeksgebied: draadloze 

netwerken die geschikt zijn om bewegende objecten, zoals voertuigen 

mee te besturen. Voor het samengaan van draadloze communicatie en 

voertuigen wil ik toch weer even terug naar Guglielmo Marconi. Al in 

1901 experimenteerde hij met draadloze communicatie van en naar door 

stoom aangedreven vrachtauto’s, zoals u op de foto hiernaast kunt zien. 

Doel was het maken van een mobiel commandocentrum voor militaire 

operaties. Om verwarring te voorkomen: de grote pijp op het dak van 

deze auto is geen uitlaat, maar een antenne.

Uit bijgaande quote blijkt dat het dominante gebruik van mobiele 

communicatie in een eeuw tijd weinig veranderd is.  Overigens vraag ik 

me af of dit de eerste keer is dat in een oratie de Cosmopolitan wordt 

geciteerd.
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ON THE NEED FOR VEHICULAR NETWORKS

Trends in EU greenhouse gas emissions

2017 greenhouse gas emissions of EU transport (25% of total)
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Ik neem u mee terug naar het heden. Draadloze communicatienetwerken 

worden massaal gebruikt door en vanuit voertuigen, veelal door 

inzittenden. Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan het idee dat 

relevante informatie voor het besturen van een voertuig verstuurd zou 

kunnen worden via draadloze netwerken. En daar is een noodzaak 

voor, zoals we hierna zullen zien. Laten we onze blik eens richten op 

wegtransport.

Onder wetenschappers, in ieder geval onder klimaatwetenschappers, 

bestaat er consensus dat er sprake is van opwarming van de aarde door 

de stijgende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van 

menselijke activiteit. In Europa is de transportsector verantwoordelijk voor 

ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen, en daarvan komt 

driekwart van wegverkeer. En wat zeer zorgelijk is, wegverkeer is één van 

de sectoren waar sprake is van stijging van de uitstoot.

In 2018 bracht een gemiddelde autobestuurder in Europa ongeveer 30 

uur in een file door. De kosten van vertragingen in het verkeer worden 

voor Europa geschat op 1% van het bruto binnenlands product, ongeveer 

150 miljard Euro.

Op een ander vlak is de prijs van wegverkeer nog veel hoger. Het 

is onvoorstelbaar dat wij als samenleving accepteren dat een 

vervoerssysteem dat wij gebruiken, en dat inderdaad zeer belangrijk is 

voor het functioneren van onze samenleving, per jaar 25000 dodelijke 

slachtoffers eist. De EU had zich in 2010 ten doel gesteld dit aantal dat 

toen boven de 30000 doden per jaar lag met de helft te reduceren in 

2020. Dit doel wordt met grote marge gemist. In Nederland doen wij 

het relatief goed op dit gebied, met 678 verkeersdoden in 2018, maar 

het probleem in Nederland is dat het jaarlijks aantal verkeersdoden weer 

stijgt.
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Fatalities in EU road traffic

Average annual hours spent in congestion per vehicle (2018)
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Genoeg redenen dus om te bezien of technologie ons kan helpen om 

deze grote problemen op te lossen. Verdergaande automatisering van 

de besturing van een voertuig kan een deel van de oplossing zijn. Op 

dit moment al worden meer en meer besturingsfuncties in voertuigen 

overgenomen door geautomatiseerde systemen. Voorbeelden daarvan 

zijn bijvoorbeeld het ABS-systeem, dat een bestuurder helpt te remmen 

zonder dat de wielen blokkeren, en de cruise control, die een auto op 

vaste snelheid houdt. Een autoleverancier die dit ver doorvoert is Tesla. 

Met name op snelwegen kan een Tesla in belangrijke mate zelf rijden 

met behulp van haar zogenaamde autopilot. Dit systeem gebruikt grote 

hoeveelheden informatie uit sensoren en videocamera’s om met behulp 

van kunstmatige intelligentie de huidige verkeerssituatie te herkennen 

en daarop actie te ondernemen. Tesla publiceert sinds zomer 2018 

statistieken waaruit blijkt dat met de Tesla autopilot ingeschakeld, de kans 

op een ongeluk per kilometer ongeveer een factor 2 lager is dan wanneer 

deze en andere veiligheidsfunctionaliteit is uitgeschakeld. Daar kan wel 

een kanttekening bij geplaatst worden. Over het algemeen wordt de 

autopilot bij gemakkelijke en niet bij moeilijke verkeerssituaties gebruikt.

In de Amerikaanse staat California worden op grote schaal experimenten 

gedaan met volledig zelfrijdende auto’s. Bedrijven die zulke testen doen 

zijn verplicht te rapporteren hoe vaak een testrijder bij de zelfrijdende 

auto moet ingrijpen om een ongeluk te voorkomen. In 2018 presteerde 

Waymo, een zusterbedrijf van Google, het best. Eens per 18000 

km moest in haar auto’s de testpiloot ingrijpen om een ongeluk te 

voorkomen. Op het eerste gezicht is dit een indrukwekkende prestatie. 

Wel is het zo dat in 2017 in de gehele VS, met door mensen bestuurde 

auto’s slechts eens per 800000 km een ongeluk gebeurde, meer dan 

een factor 40 minder vaak. We zijn dus nog niet op het punt waarbij 

zelfrijdende auto’s veiliger zijn dan auto’s met een menselijke bestuurder, 

laat staan dat deze technologie ons in staat stelt het dramatisch hoog 

aantal verkeersdoden per jaar significant te verlagen. Ook voor de 

eerdergenoemde problemen van congestie en emissie lijken zelfrijdende 

auto’s vooralsnog geen oplossing te bieden.
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INCREASING ROAD SAFETY

Communicating road users
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Dat brengt ons terug bij draadloze communicatienetwerken. Kunnen 

we wegverkeer schoner, efficiënter en veiliger maken door voertuigen 

onderling informatie te laten delen en te laten samenwerken?

Inderdaad lijkt het vanuit het perspectief van veiligheid voordelen te 

bieden wanneer voertuigen of de bestuurders daarvan geïnformeerd 

worden over andere weggebruikers die anders niet waargenomen kunnen 

worden, bijvoorbeeld omdat ze zich achter een obstakel bevinden. 

Idealiter informeren voertuigen elkaar voortdurend over waar ze zich 

bevinden, welke kant ze op gaan, en met welke snelheid. Op deze manier 

kan een bestuurder of het voertuig zelf behoed worden voor gevaarlijke 

manoeuvres. Merk alstublieft op dat deze communicatie zich niet 

noodzakelijkerwijs hoeft te beperken tot auto’s, maar dat ook kwetsbare 

weggebruikers zoals fietsers en voetgangers relevante informatie kunnen 

doorgeven.
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INCREASING ROAD EFFICIENCY

A platoon of communicating vehicles
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Een belangrijk oorzaak van het ontstaan van files is dat bij toenemende 

verkeersdrukte kleine snelheidsvariaties van individuele voertuigen 

resulteren in grotere snelheidsvariaties van voertuigen daarachter. Iedere 

autobestuurder kent dit fenomeen dat een auto die een klein beetje 

vaart mindert er de oorzaak van kan zijn dat vijf auto’s naar achteren 

hard moet worden geremd. We zeggen dat een rij auto’s stringinstabiel 

is. Door dit fenomeen ontstaan bij grotere verkeersdrukte, bij meer dan 

2000 voertuigen per rijstrook per uur, eigenlijk vanzelf files. Dat geldt 

voor auto’s met menselijke bestuurders, maar ook voor voertuigen met 

zogenaamde adaptive cruise control, of autopilot, zo u wilt. Enige jaren 

geleden hebben wij geëxperimenteerd met voertuigen die elkaar volgen 

en afstand houden met behulp van draadloze communicatie, zoals u op 

deze foto ziet. Wij konden met deze communicatie zo’n zogenaamde 

platoon stringstabiel maken, en we konden aantonen dat files pas 

ontstaan bij 3600 in plaats van 2000 voertuigen per rijstrook per uur. 

Dat geeft een snelweg met 2 rijstroken de capaciteit van een weg met 3 

rijstroken. Voor uw idee: de begrote kosten voor de verbreding van de A1 

tussen Apeldoorn en Azelo bedragen 440 miljoen Euro. Ik zou graag een 

deel van dat bedrag aan mijn onderzoeksbudget toegevoegd zien.

Overigens werd deze capaciteitswinst behaald zonder dat auto’s dichter 

op elkaar hoefden te rijden. De voor menselijke bestuurders aanbevolen 

afstand tot een voorganger is, uitgedrukt in tijd 2 seconden. Veel 

bestuurders verkorten dat aanzienlijk, soms tot ongeveer een seconde. 

Uit analyses is gebleken dat we met coöperatieve zelfrijdende auto’s deze 

volgafstand kunnen verkorten tot ongeveer 0,2 seconde, waarbij zo’n 

platoon nog steeds stringstabiel is. Dit zou de capaciteit van een snelweg 

met nog een factor 3 kunnen vergroten.
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REDUCING EMISSION

Truck platooning
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Ook als het gaat om het terugbrengen van emissies kan platooning 

helpen. En dan vooral als het gaat om vrachtauto’s. Ongeveer 25% van de 

brandstof van een vrachtauto wordt veroorzaakt door de luchtweerstand. 

Een collega van mij in Zweden heeft middels een simulatiestudie 

onder realistische omstandigheden aangetoond dat het gemiddelde 

brandstofgebruik van vrachtauto’s in een platoon met ongeveer 17% kan 

worden gereduceerd.
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TOWARDS COOPERATIVE AUTOMATED DRIVING

Vehicular communication applications roadmap
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Grote systemen zoals het Internet, draadloze communicatienetwerken, 

en ons verkeerssysteem kun je niet van de ene op de andere dag 

revolutionair wijzigen. We kunnen immers niet het huidige systeem, 

het Internet, of ons verkeerssysteem stopzetten zonder grote 

maatschappelijke gevolgen. Wijzigingen dienen eerder evolutionair 

plaats te vinden, volgens een gecontroleerd migratietraject. Het 

Car2Car Communication Consortium heeft enkele jaren geleden een 

roadmap opgesteld voor de invoering van intelligente transportsystemen 

gebaseerd op communicatie tussen voertuigen. In deze figuur staat 

horizontaal de tijd uitgezet, en verticaal het percentage voertuigen dat 

voorzien is van communicatiefaciliteiten. De economische levensduur 

van een auto is vele malen groter dan die van bijvoorbeeld een mobiele 

telefoon. Zelfs al wordt vanaf nu iedere auto uitgerust met draadloze 

communicatiefaciliteiten, dan duurt het nog enkele decennia voordat we 

een situatie met 100% penetratie bereiken. Het ultieme doel is om bij 

100% penetratie voertuigen coöperatief en automatisch te laten rijden, 

waarbij de kans op een ongeluk tot dichtbij 0 is teruggebracht. Echter, 

ruim voor dat moment, met een veel lagere penetratie, zijn er al bruikbare 

toepassingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde platooning 

op snelwegen om daar de wegcapaciteit en veiligheid te vergroten.

Nu wil ik u graag weer meenemen naar het vakgebied van de draadloze 

communicatienetwerken, mijn vakgebied. Om het hiervoor geschetste 

mogelijk te maken zijn er nieuwe methoden en technieken nodig om 

de benodigde functionaliteit, het benodigde real-time gedrag, en de 

benodigde betrouwbaarheid te bieden. Voor initiële toepassingen, 

en lage penetratie komt de technologie rond deze tijd beschikbaar. 

Velen van u zullen in ieder geval gehoord hebben van toekomstige 

5G netwerken die zich onder andere richten op de transportsector. Al 

eerder is een andere, op Wi-Fi gebaseerde techniek ontworpen, die in 

Europa gestandaardiseerd is onder de naam G5 (niet te verwarren met 

5G). Echter, de huidige communicatienetwerken, zoals bijvoorbeeld 4G, 

of de aankomende versies van 5G of G5 zullen niet toereikend zijn om 

coöperatief automatisch rijden op grote schaal te ondersteunen.
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High concentration of vehicles at a highway intersection

CREATING AWARENESS: BEACONING
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Laten we eerst eens kijken naar de communicatiefunctionaliteit die 

nodig is voor coöperatief rijden. In de eerste plaats is het zogenaamde 

beaconing nodig. Door een keer of 10 per seconde een bericht uit te 

sturen met huidige plaats, snelheid, richting, acceleratie of deceleratie 

kunnen weggebruikers andere weggebruikers informeren over hun 

aanwezigheid en verkeersgedrag. Een uitdaging hierbij is wel dat zich 

mogelijk honderden, en in extreme gevallen duizenden weggebruikers 

binnen elkaars bereik bevinden. Hierdoor worden de radiokanalen die 

gebruikt worden zeer snel overbelast. Er zijn speciale algoritmen nodig 

om dit in goede banen te leiden, waarbij de frequentie van sturen, bitrate 

van sturen en het zendvermogen afgestemd wordt op ieders situatie.
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SHARING SENSOR DATA: GEOCASTING

Sensors in a 2019 Tesla
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Moderne auto’s zijn voorzien van talloze sensoren. Die sensoren worden 

door de auto gebruikt om zijn eigen status te bepalen: Functioneren alle 

onderdelen van de auto naar behoren? Hoe vol zit de brandstoftank, dan 

wel batterij? Hebben de inzittenden van de auto hun veiligheidsgordel om? 

Meer en meer worden sensoren ook gebruikt om informatie over de omge-

ving van het voertuig te verkrijgen. Een moderne Tesla gebruikt onder 

andere 8 camera’s, 12 ultrasone sensoren en een radar om informatie 

aan te leveren voor de autopilot. Toch zijn deze sensoren nog beperkt in 

bereik, vooral in druk stadsverkeer, waar veel obstakels zijn die het zicht 

belemmeren. De sensoren van andere voertuigen kunnen een voertuig 

helpen om een compleet beeld van de omgeving te vormen. Het idee 

is dat voertuigen sensordata doorgeven aan andere voertuigen die zich 

in een bepaald, relevant gebied bevinden. Dit noemen we geocasting. 

Geocasting is een fundamenteel nieuwe techniek in netwerken, waarbij 

pakketten met data niet naar nodes met een bepaald adres, bijvoorbeeld 

een IP-adres worden gestuurd. In plaats daarvan worden deze pakketten 

gestuurd naar nodes die zich in een bepaald gebied bevinden. Met 

sommige van mijn promovendi heb ik deze techniek verder ontwikkeld, 

zowel voor draadloze als voor vaste netwerken.

Een uitdaging voor het uitwisselen van sensordata is de enorme hoeveel-

heden data die door sensoren geproduceerd worden. Het gaat hierbij om

allerlei data, zoals video, radar, en sonar. De totale datarate die geproduceerd

wordt door de sensoren van de eerdergenoemde Tesla bedraagt ongeveer 

12 Gbit/s. Dit is voor een enkel voertuig al vele malen meer dan huidige 

draadloze communicatienetwerken ondersteunen. We zullen hier allerlei 

technieken moeten toepassen om data te comprimeren en in het netwerk 

te aggregeren zonder de essentiële informatie te verliezen. In wezen is hier 

sprake van gedistribueerd machinaal leren met zeer strenge real-time eisen.

Verder zal het nodig zijn om onze toevlucht zoeken in hogere radiofrequenties 

om hogere datarates te kunnen ondersteunen. In dat deel van het radio-

spectrum is de signaalpropagatie zeer moeizaam. Het is vaak nodig het 

signaal gericht in een bundel te versturen, vergelijkbaar met de bundel 

van een zaklantaarn, en een obstakel in de bundel is vaak ook meteen een 

obstakel in de informatieoverdracht. Dit vraagt om een zeer nauwkeurige 

besturing van grote aantallen, dynamisch aan te passen bundels.
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COOPERATION: SHARING INTENTION AND 
COORDINATION MESSAGES

Loosely coordinated traffic in Paris
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Tot nu toe hebben we gesproken over auto’s die informatie uitwisselen 

over hun huidige toestand, of die van hun omgeving. Om auto’s 

daadwerkelijk coöperatief te laten tijden is het nodig ook toekomstige 

rijmanoeuvres op elkaar af te stemmen. Het idee is dat voertuigen hun 

geplande traject voor de nabije toekomst delen met andere voertuigen 

door middel van zogenaamde intention messages. Voertuigen zouden 

kunnen opmerken dat hun geplande of overwogen trajecten conflicteren, 

en door middel van het uitwisselen van extra coördinatieberichten 

gezamenlijk een optimale set niet conflicterende trajecten kunnen 

plannen en overeenkomen. Voor de uitwisseling van deze berichten is een 

extreem betrouwbaar draadloos communicatienetwerk heel belangrijk.
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Starlings murmuration 

A SOURCE OF INSPIRATION
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Om u een hint te geven hoe toekomstig verkeer er uit zou kunnen zien wil 

ik u graag meenemen naar de ultieme inspiratiebron voor mijn werk: de 

natuur.

Hier ziet u een zwerm spreeuwen een mooi patroon vormen. Zulke 

zwermen, met some wel 200000 spreeuwen, kunnen patronen vliegen 

zonder één enkel ongeluk. De mooie patronen worden overigens 

veroorzaakt door rondvliegende roofvogels die de spreeuwen proberen 

te ontwijken. Uit onderzoek blijkt dat het voor spreeuwen in dit soort 

constellaties voldoende is om de 7 dichtstbijzijnde spreeuwen in de 

gaten te houden. Spreeuwen reageren niet zozeer op de richting waarin 

omliggende spreeuwen vliegen, als wel op veranderingen van richting. 

Dit is ook hetgeen we doen in platooning applicaties: auto’s reageren 

niet zozeer op de snelheid van de voorliggende auto, maar op de 

versnelling of vertraging van de voorliggende auto. Dat is dan ook wat 

gecommuniceerd wordt tussen voertuigen. Alleen doen spreeuwen dit 

gecoördineerd bewegen op dit moment nog vele malen beter. Bovendien 

doen spreeuwen het niet in 1 of 2 dimensies, zoals bij wegverkeer, maar 

in 3 dimensies. Een verschil is wel dat in het geval van de spreeuwen het 

belangrijkste doel is om roofvogels te ontwijken. Bij voertuigen is er in 

ieder geval ook een doel om een bepaalde bestemming te bereiken. Mijn 

hoop is dat we sommige van de principes volgens welke deze spreeuwen 

zich gecoördineerd bewegen kunnen gebruiken om voertuigen zich 

gecoördineerd door drukke weggedeeltes te laten manoeuvreren, zonder 

ongelukken.
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ON THE ROLE OF SCIENCE

Hippocrates, around 400 BC:

“There are in fact two things,
science and opinion; the former begets 

knowledge, the latter ignorance.”



35

Wat is nu de rol van wetenschap en meer in het bijzonder van mijn 
leerstoel in deze ontwikkeling? Allereerst is daar het bedenken van 
nieuwe netwerkconcepten, technieken en algoritmen om deze 
ontwikkeling naar coöperatief geautomatiseerd rijden mogelijk te 
maken. Zoals ik al aangaf is de manier waarop draadloze communicatie 
plaatsvindt voor dit type netwerken waarmee je in feite op een 
gedistribueerde manier bewegende objecten bestuurt fundamenteel 
verschillend van traditionele communicatienetwerken. Ik heb al zaken als 
beaconing en geocasting genoemd. Ik heb ook genoemd dat het nodig 
is om nog hogere datarates te kunnen ondersteunen met draadloze 
netwerken. Ten slotte hebben we te maken met een zeer veeleisende 
toepassing, waarbij het communicatienetwerk extreem betrouwbaar moet 
zijn, en vaak met minimale vertraging berichten moet kunnen afleveren. 

Een belangrijke rol van de wetenschap is het ontwikkelen van modellen
waarmee de kwaliteit van oplossingen voorspeld kan worden. Door 
alternatieven te beschrijven in wiskundige modellen of computermodel-
len kunnen we alternatieven afwegen, en zekerstellen dat communicatie-
oplossingen aan de minimale eisen zullen voldoen, ook onder extreme 
omstandigheden. Modellen zijn essentieel om te kunnen aantonen 
dat een systeem dat met 2 nodes werkt ook met miljoenen nodes 
werkt, of dat er ook in jaren van gebruik op grote schaal geen fouten 
in een systeem zullen optreden. Zulke modellen zijn abstracties van de 
werkelijkheid, van een ontworpen systeem, waarmee we kunnen meten 
en rekenen met behulp van wiskunde en computers, meestal beide.

Hierbij is het zeer belangrijk ook te kijken wat de invloed van imperfecties 
in de communicatie op de toepassing is: Bijvoorbeeld om de vraag 
te beantwoorden: Hoe gedraagt een platoon van voertuigen zich 
wanneer de communicatie verstoord wordt? Werkt het systeem dan 
nog veilig? Een grote uitdaging hier is om niet alleen de draadloze 
communicatienetwerken te modelleren, maar ook de toepassing mee 
te nemen in het model, zodat we kunnen aantonen dat de kans op 
een ongewenste situatie, bijvoorbeeld een ongeluk tussen zelfrijdende 
auto’s, voldoende klein is. Om tegelijkertijd in die modellen het gedrag te 
modelleren van draadloze netwerken en de toepassingen op het gebied 
van een gedistribueerd regelsysteem is zeer uitdagend. Regelsystemen 
werken vaak in continue tijd, het gedrag van communicatiesystemen 
wordt vaak beschreven in discrete tijdstappen. Bovendien is de relevante 
tijdschaal voor communicatiegebeurtenissen vaak enkele miljoensten van 
seconden, terwijl de relevante tijdschaal van de toepassing vaak die van 
seconden, minuten of uren is.
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WIRELESS NETWORKS & MOBILITY

Challenges:

- dealing with scale

- joint modelling of wireless network 
 and coordinated control

- dealing with and exploiting extreme    
 amounts of data

- providing extreme reliability
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Voor ik mijn betoog over onderzoek afsluit wil ik graag nog de grootste 
wetenschappelijke uitdagingen hier samenvatten. Deze uitdagingen 
gelden voor coöperatief geautomatiseerd rijden, maar in bredere 
zin gelden ze voor het gebruik van draadloze netwerken om op een 
gecoördineerde manier gedistribueerde systemen van bewegende 
objecten te besturen. Dit zouden dus ook zwermen van drones kunnen 
zijn, of samenwerkende industriële robots.

Allereerst is daar als uitdaging het omgaan met de schaalgrootte. Het is 
vaak niet moeilijk een oplossing te bedenken die voor een toepassing met 
2 voertuigen werkt, maar om een oplossing te ontwerpen die schaalt naar 
de grootte van een continent-wijd verkeerssysteem of het Internet is zeer 
uitdagend.

Ik heb hiervoor aangegeven dat het modelleren van ontwerpen en 
systemen zeer belangrijk is. Daarbij is het, zoals aangegeven, een grote 
uitdagingen om het gedrag van een draadloos communicatienetwerk en 
een toepassing tegelijkertijd in een model te vatten.

Eerder heb ik aangegeven hoeveel data moderne auto’s kunnen 
genereren, en welke uitdagingen dit geeft voor de communicatie. In 
wezen kan deze gehele enorme hoeveelheid data gebruikt worden om 
de totale verkeersstroom te optimaliseren. Er wordt de laatste tijd grote 
progressie gemaakt in kunstmatige intelligentie, vooral door het gebruik 
van deep learning en andere vormen van machinaal leren. We kunnen de 
besturing van een geheel geautomatiseerd verkeerssysteem zien als een 
vorm van gedistribueerd machinaal leren op een enorme schaal, waarbij 
dan ook nog eens hele strenge eisen worden gesteld aan het real-time 
karakter van de berekeningen en uitkomsten daarvan.

Tenslotte is het een uitdaging te komen tot een extreem betrouwbaar 
systeem. Dat geldt zowel voor het onderliggende draadloze 
communicatiesysteem als voor de rest van de functionaliteit, waarbij het 
communicatiesysteem fouten in de rest van het systeem moet kunnen 
compenseren, en vice versa. 

De ambitie moet zijn om het aantal verkeersdoden drastisch terug te 
brengen, het beslag dat transport legt op onze leefruimte sterk te verlagen, 
en de bijdrage van transport aan de opwarming van de aarde te verlagen.
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Lecture at University of Twente

NETWORKING EDUCATION
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Eén manier om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied 

van draadloze netwerken en Internet technologie is door doorbraken 

te bereiken in onderzoek, zoals ik zojuist geschetst heb. Een minstens 

zo belangrijke rol die ik als hoogleraar heb is het opleiden van jonge 

enthousiaste mensen in het vakgebied. Ik geef met veel genoegen 

onderwijs in vakken met namen als Network Systems, Cyber-Physical 

Systems, Mobile and Wireless Networking, Advanced Networking 

en Ad-Hoc Networks. Ik vind het hierbij belangrijk onderwijs niet te 

beperken tot klassieke methoden zoals hoorcolleges en werkcolleges. In 

mijn onderwijs probeer ik actief nieuwe werkvormen te ontwikkelen en 

gebruiken om studenten te motiveren, en te helpen zich te ontwikkelen 

tot kritische denkers met diepgaande kennis en begrip van het vakgebied. 

Voorbeelden van zulke methoden zijn team-based learning en challenges. 

Over dat eerste heeft mijn collega Mark Bentum vorig jaar gesproken 

tijdens zijn oratie op de Technische Universiteit Eindhoven. Op de tweede 

werkvorm, challenges, die ik samen met mijn collega, Pieter-Tjerk de Boer 

heb ontwikkeld, wil ik hier wat dieper ingaan. 
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NETWORKING CHALLENGES:

1. Assignment
2. Example code
3. Feedback
4. High score list

1

2 4

3
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In de eerstejaarsmodule Network Systems is de donderdag standaard 

de challenge dag. ’s Ochtends krijgen de studenten een summiere 

beschrijving van een probleem in networking waarvoor ze gedurende die 

dag in paren een werkende oplossing moeten bedenken en maken. Een 

voorbeeld, op het gebied van zogenaamde Medium Access Control, ziet 

u hiernaast. Hiervoor moeten studenten zelfstandig theoretische kennis 

en begrip van computernetwerken te verwerven. Ze verwerven ook 

vaardigheden in het ontwerpen en implementeren van algoritmen voor 

gedistribueerde systemen.

Als startpunt krijgen de studenten ook een klein stukje computercode, 

waarin soms een rudimentaire oplossing van het probleem is 

geïmplementeerd. In ieder geval gebruikt de voorbeeldcode een 

onderliggend communicatiekanaal waarop ook de studenten hun 

oplossing kunnen bedenken. Onder water kunnen wij echter mee kijken 

op dit communicatiekanaal, en in sommige gevallen het beïnvloeden 

door pakketjes met data te vertragen of weg te gooien om de inherente 

onbetrouwbaarheid van een kanaal na te bootsen. Doordat wij mee 

kunnen kijken op het kanaal kunnen wij studenten geautomatiseerd 

feedback geven op hoe goed hun ontwerp functioneert door middel van 

een speciale webpagina. Een voorbeeld daarvan ziet u hiernaast.

Op een andere webpagina (zie hiernaast voor een voorbeeld) zien we 

de score van een team, die veelal afhangt van criteria zoals efficiëntie 

en eerlijkheid. Deze webpagina bevat de scores van de beste groepen 

van dat moment, het is een highscorelijst die ook geprojecteerd wordt 

op de schermen in de zaal. Gedurende de dag zijn in de zaal regelmatig 

juichkreten te horen wanneer een groep studenten een nieuwe, hoogste 

score heeft bereikt. Het is ook boeiend om te zien hoe de verschillende 

groepen studenten bereid zijn elkaar te helpen met goede ideeën, maar 

vaak wel zonder de finesses van hun ontwerp prijs te geven.

Ten slotte is er de webpagina voor docenten, waarop wij van achter ons 

bureau de voortgang van de verschillende groepen gedurende de dag 

kunnen zien, en eventueel kunnen ingrijpen. Iedere gekleurde lijn in 
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Student scores over time
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deze grafiek vertegenwoordigt een tweetal. Hier is te zien dat sommige 

groepen al heel vroeg een goede oplossing hebben, terwijl andere 

groepen veel langer nodig hebben om hun score te verbeteren. Wel is de 

algemene trend dat de scores in de loop van de dag verbeteren.

Deze network challenges worden door de meeste studenten ervaren 

als een ontzettend leuk onderdeel van hun studie. De milde competitie 

wordt als stimulerend ervaren om zich te verdiepen in de materie en 

goede oplossingen te bedenken. Als docenten hebben wij de, vooralsnog 

subjectieve, ervaring dat studenten een dieper begrip van de materie 

krijgen. Overigens wil ik erop wijzen dat Pieter-Tjerk de Boer onze 

ideeën zoals hier gepresenteerd inmiddels een stuk verder uitgewerkt 

heeft, en dat het onderliggende computersysteem inmiddels stukken 

meer geavanceerd is dan wat hier te zien is, zodat we deze manier van 

onderwijs ook met onze collega’s aan andere universiteiten en in het 

buitenland kunnen delen.
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Internationalisation

INTERNATIONALISATION OF EDUCATION
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Internationalisering van universiteiten is een onderwerp waarover de 
laatste tijd zeer veel gesproken wordt, en niet alleen op universiteiten. 
Drie jaar geleden was ik er in mijn rol als opleidingsdirecteur Informatica 
voor verantwoordelijk dat de bacheloropleiding Technische Informatica 
voor het eerst een internationale opleiding werd. Informatica is, zoals veel 
bètawetenschappen, een zeer internationaal vakgebied. In ons onderzoek 
werken we veel samen met onze vakgenoten in het buitenland, en veel 
van onze afgestudeerden komen in een internationale context te werken. 
Ze werken in het buitenland, ze werken voor een Nederlandse vestiging 
van een internationaal bedrijf, of ze werken voor buitenlandse klanten. 
In mijn carrière tot nu toe heb ik behoorlijk wat tijd in het buitenland 
doorgebracht, en op allerlei manieren samengewerkt met mensen uit 
andere culturen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat een grote 
verrijking is. Ik heb echter ook veelvuldig ervaren dat samenwerken met 
mensen uit andere culturen een bron van misverstanden en onbegrip 
kan zijn. Ik denk dat het voor onze studenten goed is die verrijking al 
tijdens de opleiding te ervaren, en tegelijkertijd te leren omgaan met de 
uitdagingen die internationaal samenwerken met zich meebrengt.  Ik 
denk daarom dat het voor onze studenten zeer waardevol is om al tijdens 
hun studie ervaring op te doen met een internationale omgeving, en met 
het samenwerken met mensen uit een ander land, een andere cultuur. 
Dat kan bijvoorbeeld door een deel van de opleiding, via uitwisseling 
of stage in een ander land te doen. Als universiteit en als opleiding 
moeten we dat faciliteren door een groot samenwerkingsnetwerk 
met buitenlandse universiteiten en bedrijven te hebben. De manier bij 
uitstek om studenten in de gelegenheid te stellen tijdens hun opleiding 
internationale ervaring op te doen is door een internationale opleiding 
aan te bieden. Niet om zoveel mogelijk buitenlandse studenten op te 
leiden, maar om onze primaire doelgroep een internationale opleiding 
aan te bieden. En naar mijn mening wordt onze primaire doelgroep 
vooral bepaald door onze rol in de Nederlandse, en ook regionale 
samenleving. Onze rol als opleidingsinstituut is naar mijn mening om 
Nederlandse studenten te vormen, en/of om studenten op te leiden 
voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik zou deze rol overigens graag 
uitbreiden naar een Europese. Een consequentie van het aanbieden van 
een internationale opleiding is dat je de opleiding in het Engels aan moet 
bieden. Ik ben er voorstander van hier pragmatisch mee om te gaan, 
waarbij het belangrijk is dat er geen studenten buitengesloten worden. 
Met datzelfde pragmatisme heb ik besloten deze rede niet in het Engels te 

houden, ook niet in het Nedersaksische dialect, maar in het Nederlands.
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Sustainability

SCIENCE & SUSTAINABILITY
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Graag gebruik ik deze gelegenheid ook om een oproep te doen aan 

deze universiteit en aan mijn collega’s. Velen van ons geven onderwijs 

en doen onderzoek met als uiteindelijk doel om onze samenleving op 

de één of andere manier beter te maken. Echter, het dagelijkse reilen 

en zeilen van een universiteit doet ook een groot beroep op natuurlijke 

hulpbronnen. Dit varieert van het verwarmen en verlichten van gebouwen 

op de campus tot het reizen van onderzoekers in het kader van 

internationale samenwerking. Ik wil onze universiteit oproepen om in haar 

strategie en op kortere termijn in haar beleid nadrukkelijk in te zetten op 

duurzaamheid, zodat de Universiteit Twente straks niet alleen de meest 

ondernemende, maar ook de meest duurzame universiteit is.

En dan voor mijn collega-wetenschappers: Voor onze manier van 

wetenschap bedrijven is internationale samenwerking essentieel. Het 

uitwisselen van ideeën binnen de globale gemeenschap is heel belangrijk 

voor ons. We zijn regelmatig onderweg voor projectvergaderingen, 

conferentiebezoeken, bezoeken aan collega’s, etc. Als gevolg hiervan 

is reizen bijna onlosmakelijk verbonden met wetenschap. Toch hoeft 

samenwerking niet automatisch te resulteren in reizen, en hoeft reizen 

niet synoniem te zijn met vliegen. Mijn vakgebied heeft de wereld 

het Internet gegeven dat in veel gevallen samenwerken zonder reizen 

mogelijk maakt. En voor veel bestemmingen in Europa is de trein 

een prima alternatief voor het vliegtuig. Ik wil daarom mijn collega-

wetenschappers oproepen voor internationale samenwerking, zoals 

voor conferenties, met z’n allen naar dezelfde plek vliegen niet langer 

als de enige mogelijkheid te zien, maar alternatieven te overwegen. Voor 

wat betreft essentiële reizen in Europa heb ik zelf dit jaar in ieder geval 

geprobeerd het goede voorbeeld te geven met treinreizen naar Zweden, 

Engeland en Italië.
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Ik ben aan het eind van mijn betoog gekomen. Graag wil ik het College 

van Bestuur van de Universiteit Twente bedanken voor het in mij 

gestelde vertrouwen. Graag wil ik ook de vorige decaan van de faculteit 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Peter Apers, en de toenmalige 

voorzitter van de afdeling Informatica, Jaco van de Pol, bedanken voor de 

rol die zij hebben gespeeld bij mijn voordracht als hoogleraar.

In mijn ontwikkeling als onderzoeker en docent richting hoogleraarschap 

hebben velen een rol gespeeld. Enkelen van hen wil ik hier in het 

bijzonder benoemen. Mijn promotor Ignas Niemegeers heeft lang geleden 

met het vak Bijzondere Onderwerpen Hardware Systemen mijn interesse 

voor gedistribueerde systemen gewekt, en mij later een promotieplek 

gegeven. Hij was een rolmodel voor mij, en leerde mij al vroeg een 

zelfstandig onderzoeker te worden. Ik bedank Boudewijn Haverkort die 

al tijdens het laatste deel van mijn promotieonderzoek als begeleider 

mij inspireerde met zijn liefde voor mooie modellen, en die mij in zijn 

periode als vakgroepvoorzitter van DACS alle ruimte gaf om mij verder te 

ontplooien. 

Magda El Zarki bood me de gelegenheid in de Verenigde Staten 

internationale ervaring op te doen, eerst in Philadelphia, aan de University 

of Pennsylvania, en later in Irvine, aan de University of California.

Ik wil de mensen uit mijn onderzoeksgroep bij Ericsson Eurolab met 

wie ik met zoveel plezier heb kunnen samenwerken op de grens van 

onderzoek en ontwikkeling van draadloze netwerken bedanken. Ik ben 

heel blij dat Georgios Karagiannis hier vandaag aanwezig is.

Ik werk in een heel internationaal vakgebied, en door de jaren heen heb 

ik met veel plezier samengewerkt met heel veel internationale collega’s. 

Sommigen van hen beschouw ik als vrienden. Hoewel ze hier vandaag 

niet zijn wil ik toch graag Hannes Hartenstein, Torsten Braun, Alexei Vinel, 

Edmundo Monteiro en Marilia Curado apart noemen.
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Bedankt, aan al mijn collega’s in de vakgroep DACS voor de fijne 

omgeving die jullie bieden, en in het bijzonder Aiko Pras, Hans van 

de Berg en Pieter-Tjerk de Boer voor de enorm fijne samenwerking 

gedurende vele jaren. Jeanette Rebel bedankt ik voor het feit dat ze ieder 

praktisch probleem oplost.

Dan wil ik graag al mijn AIO’s en postdocs, nu, en in de afgelopen jaren, 

bedanken: Rachid, Hommad, Patrick, Desi, Fei, Yimeng, Martijn, Wouter, 

Tiago, Stefan, Sarwar, Mitra, Mozhdeh, Francesco, Bernd, Aashik: Het 

was, en is, een genoegen om met jullie te werken.

Wanneer ik met mijn ouders over vroeger praat duiken daarin geregeld 

verhalen op van familieleden die graag verder hadden willen studeren. 

Zoals mijn grootmoeder, die ondanks het feit dat ze op de lagere school 

twee klassen oversloeg na die lagere school gewoon aan het werk moest. 

Mijn opa wilde graag onderwijzer of leraar worden, maar daar was geen 

gelegenheid voor, want er moest op de boerderij gewerkt worden. Ik ben 

mijn ouders, Jan en Dinie Heijenk heel erg dankbaar dat zij mij de ruimte 

hebben gegeven en mij gestimuleerd hebben zodat ik uiteindelijk leraar 

ben geworden, in dit geval hoogleraar.

Maaike en Elke, bedankt voor jullie liefde en steun. Ik voel mezelf heel 

bevoorrecht om samen met jullie op ons prachtige plekje in Joppe een 

gezin te vormen.

Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn intreerede. Ik hoop dat 

ik u heb kunnen laten zien hoe mooi wetenschap kan zijn, en hoe ik 

met die wetenschap hoop bij te dragen aan het beter maken van onze 

samenleving.

Ik heb gezegd.
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