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Voorwoord  

De lokale radio in Vlaanderen kan bij gebrek aan beschikbaar gestelde frequentieruimte 

nog niet op DAB uitzenden, terwijl dat wel belangrijk is voor hun toekomst.  De oplossing 

is uiteindelijk gelegen in het intrekken van de quasi ongebruikte Kanaal 10 DVB-T zend-

vergunning, om die vervolgens na herverkaveling in belangrijke mate lokaal te bestem-

men.   Aangezien dat nog even zou kunnen duren, heeft Broadcast Partners op verzoek 

van Aircast Media Solutions en de eigen diensten een quick scan onderzoek naar op 

korte termijn beschikbare frequentieruimte, geschikt voor (boven)lokaal gebruik ge-

daan.  

 

 

 

Samenvatting 

Uit het onderzoek blijkt dat Vlaanderen reeds een aantal frequenties met (boven)lokale 

eigenschappen internationaal probeert te coördineren. Broadcast Partners acht een ak-

koord met de buurlanden daarover kansrijk. 

 

Het is mogelijk deze reeds in coördinatie zijnde frequentieruimte uit te breiden met een 

aantal extra frequenties.  Met de aldus beschikbare frequentievoorraad kan op een aan-

zienlijk aantal plaatsen, waaronder de grote steden, DAB-ruimte aan lokale radio be-

schikbaar gesteld worden.  Met deze ruimte is behoorlijke dekking realiseerbaar.   

 

Voor een dekking van goede kwaliteit over geheel Vlaanderen is evenwel de inzet van 

Kanaal 10 (totaal vier Vlaanderen-dekkende DAB-multiplexen) nodig.     
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1. Geschiedenis & toekomst 

Op dit moment is er geen radio met lokale dekkingsgebieden mogelijk in Vlaanderen.   

Bij de Geneve06 conferentie (2006) is met DAB voor kleinschalige adio (lokaal of bo-

venlokal)  eigenlijk helemaal geen rekening gehouden.  De algemene keuze om niet 

alleen DAB, maar ook een DVB-T layer in de VHF band te plannen, leidde er toe dat er 

overal maar ongeveer drie bedekkingen zijn. 

 

De tijden zijn echter veranderd.  DVB-T is in landen met een sterke bekabeling met coax 

en glasfiber kansloos gebleken.  Voorts is de VHF in verreweg de meeste landen niet 

eens in gebruik.  Daar zijn redenen voor, die in dit stuk niet aan bod komen.  Voorts is 

de vraag naar DAB groter gebleken dan destijds kennelijk voorzien.  De landen zijn 

vervolgens hun plannen gaan aanpassen, hebben onder andere  hun DVB-T bedekking 

in de VHF verruild voor DAB en zijn de alsdan onstane blokken gaan hercoördineren, om 

intern maatwerk te kunnen leveren.  Onder meer Duitsland,  Nederland, Frankrijk en de 

Franstalige Gemeenschap zijn zeer actief in zulke processen en hebben resultaten ge-

boekt.  Dat leidt ertoe dat in veel landen al zeven of acht goed passende bedekkingen 

beschikbaar zijn.  Met lokale dekking kan het aantal, door de iets lagere efficientie van 

de (boven)lokale kavels afnemen tot vijf a zes.  Alleen Vlaanderen lijkt op dit vlak weinig 

actief.   

   

Voor een goede en toekomstvaste oplossing zou Vlaanderen, net als andere landen, ook 

haar DVB-T layer kunnen converteren in DAB en grootschaliger deel kunnen nemen in 

de internationale herplanningsprocessen.    

 

Met de inmiddels in coordinatie zijnde frequentieruimte, aangevuld met nieuw gedolven 

frequenties, welke beide in dit document zijn opgenomen, kan alvast een stevig begin 

gemaakt worden en zouden een groot aantal lokale omroepen met DAB kunnen gaan 

experimenteren, uiteraard door erop uit te zenden.  Een vergunningskader ontbreekt 

nog;  voorts kan in dit document aangetoonde frequentieruimte niet zomaar in gebruik 

genomen worden, want daarvoor dient de Vlaamse overheid de frequentieruimte te 

coordineren met de buurlanden. 

 

Voor de goede orde merkt de schrijver van dit rapport op, dat de frequentieruimte door 

onafhankelijke operatoren of door de lokale stations zelf technisch geexploiteerd zou 

kunnen worden.  Men is dus niet aangewezen op een specifieke marktpartij. 
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2. Onderzoek 

Vlaanderen heeft momenteel, juli 2020, slechts drie DAB-layers, te weten, één landelijke 

bedekking van de VRT (technische exploitatie Broadcast Partners) heeft,   één landelijke 

bedekking van Norkring en een samengevoegde multiprovinciedekkende layer die als 

landelijke ingezet wordt door Norkring. 

 

Onderzocht is of er op korte termijn DAB-ruimte beschikbaar zou kunnen komen voor 

lokale radio.    Op basis van ervaringsgegevens kan worden aangenomen dat de buur-

landen de daarvoor benodigde coordinaties, al dan niet met lichte aanpassingen,  zullen 

accepteren.  Frequentiecoordinatie is evenwel ook een beetje koehandel, dus de buur-

landen zullen Vlaanderen als tegen prestatie vragen bereidwillig naar hun wensen te 

kijken.   

 

Onderlinge stoorverhoudingen die normaliter gebruikt worden, zijn vastgelegd in bilate-

rale afspraken tussen landen.   Er is echter geen volledig beeld van de afspraken, want 

Vlaanderen maakt deze zelf niet toegankelijk.   Alle informatie, ook over Vlaanderen 

zelf, komt dus vanuit andere landen (de buurlanden).  Verder is bekend, dat Vlaanderen 

reeds enkele aanvragen heeft gedaan. Mogelijk betreft dit een strategische verankering 

van de Vlaamse positie. 

 

2.1 Uitkomsten 

 

2.1.1 Huidige ongebruikte Vlaamse coordinaties, status in onderzoek 

Naam Locatie Kanaal Vermogen 

ERP 

hoogte Antenne 

Antwerpen1 Turnhout 8B 501 watt 75m ND 

Brussel Tf Brussel Fi-

nanctietoren 

8A 316 watt 168m ND 

Ovlaanderen 

1 

Oudenaarde 9A 1000 watt 75m ND 

Ovlaanderen 

2 

St Lievens 

Esse, deelge-

meente Her-

zele 

9B 1000 watt 75m ND 

Wvlaande-

ren1 

Oostende 7B 790 watt 75m ND 
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Wvlaande-

ren2 

Brugge 7A 1000 watt 75m ND 

Brabant1  Leuven/Lub-

beek 

9A 1000 watt 40m ND 

 

2.1.2 Aanvullend gedolven frequenties door Broadcast Partners: 

Naam Kanaal Ver-

mogen 

ERP 

Hoogte Antenne 

Aalst 7A 300 watt 50 Dip N 

Antwerpen 8C 316 watt 80 Dip 60 gr 

Antwer-

pen* 

12D 300 watt 80 3 el N 

Diest 8A 500 watt 29 Dip Z 

Geel 6D 300 watt 38 3el N 

Gent 9B 250 watt 100 3 el z 

Hasselt* 12D 501 watt 38 ND 

Leuven* 12C 100 watt 100 2el O 

Mechelen 8B 250 watt 117 Dip 315 gr 

Overpelt* 5C 100 watt 66 3 el 220 gr 

Voeren 5B 300 watt 15 Dip 90 gr 

Zoersel* 12B 100 watt  86 3 el N 

 

 De locaties, waarop de frequenties gedolven zijn, zijn niet in dit document op-

genomen. 

 

 De zenders bieden een beperkte verzorging en dekken slechts een gedeelte van 

Vlaanderen.  In vervolgonderzoek kan dat uitgebreid worden. 
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3. Verzorging in coordinatie zijnde frequenties 

3.1 Algemeen 

De aangevraagde frequenties hebben geen direct implementeerbare karakteristieken: 

zij staan op willekeurige plaatsen met 75 meter hoge antenneopstellingen en ronde an-

tennediagrammen.  Deze zullen dus nog praktisch gemodificeerd moeten worden.   

 

Antwerpen 1 

 
Opstelpunt nabij Turnhout 
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3.2 Brussel TF 

 
Brussel 
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3.3 Oost Vlaanderen 1 

Nabij Oudenaarde 
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3.4 Oost Vlaanderen 2 

 
Nabij Herzele   
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3.5 West Vlaanderen 1 

 
Nabij Oostende 
 

  



 

Broadcast Partners 

Tnz 205945 MvV/LS-BT                             Onderzoek lokale DAB+ Vlaanderen                                          Bladzijde 9 van 23 

 

3.6 West Vlaanderen 2 

 
Nabij Brugge 
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3.7 Brabant 1 

 
Leuven - Lubbeek 
 

 

Alle frequentie vragen modificatie naar praktische maatstaven.  Zij zijn vooralsnog niet 

op praktisch werkbare opstelpunten gepland. 

 

Legenda:  Geel geeft een grote kans op mobiele ontvangst aan. Hoe roder, hoe groter 

de kans op indoorontvangst 
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4. Verzorging Nieuwe frequenties 

4.1 Algemeen 

Broadcast Partners heeft in aanvulling op de in coordinatie blijkende frequenties, mede 

op indicatie van de opdrachtgever, extra frequentieruimte gedolven, welke hierna qua 

verzorging wordt gepresenteerd.  Hiervoor heeft Broadcast Partners locaties gekozen 

die technische en commercieel, derhalve praktisch haalbaar zijn.   

 

4.2 Aalst 

 
Aalst 
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4.3 Antwerpen Chicagoblok 
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4.4 Antwerpen Merksem 
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4.5 Diest 
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4.6 Geel 
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4.7 Gent 
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4.8 Hasselt 
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4.9 Leuven 
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4.10 Mechelen 
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4.11 Overpelt 
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4.12 Voeren 
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4.13 Zoersel 

 
 

Legenda:  Geel geeft een grote kans op mobiele ontvangst aan. Hoe roder, hoe groter 

de kans op indoorontvangst 
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5. Voorbehouden en uitgangspunten 

 

Broadcast Partners verricht onderzoek op grond van de haar ter beschikking staande 

onderzoeksmethodieken en database(s). Ondanks de zorgvuldigheid, die betracht is bij 

het onderzoek, kan zij voor de juistheid van de uitkomsten evenwel niet instaan. Aan 

dit onderzoek kan geen enkel recht ontleend worden, noch kan Broadcast Partners op 

de inhoud en resultaten aangesproken worden. 

 

Voor gedolven frequenties dienen de frequentierechten in internationaal verband 

verworven te worden. 

 

De uitgifte van zendvergunningen is een competentie van de overheid.  Het aantonen 

van frequentieruimte geeft geen recht op het gebruik ervan. 

 

Voor de berekening van de veldsterkte maakt Broadcast Partners gebruik van het 

propagatiemodel Longley-Rice. Longley-Rice houdt rekening met de volledige topografie 

tussen de (stoor-)zender en de ontvangstpunten.  Dit geeft een nauw bij de praktijk 

aansluitend beeld van de situatie, omdat ook veraf gelegen storende zenders in de 

berekening worden meegenomen.  

 

In een propagatiemodel zijn variabelen verwerkt, zoals ontvangsthoogte, de kwaliteit 

van de ontvanger, een bepaalde tijdwaarschijnlijkheid die onder meer verband houdt 

met de atmosferische invloeden op DAB-signalen, enzovoorts.  Het betreft een 

statistisch model, waarin de factor ontvanger erg belangrijk is.  Het door Broadcast 

Partners gehanteerde ontvangermodel met de daarbij behorende signaal-stoor 

verhoudingen is tot stand gekomen op grond van ervaring en sluit dicht aan bij de 

perceptie van de luisteraar. Afwijkingen tussen de theorie van de statistische 

voorspelling en de praktische ervaring blijven vanzelfsprekend mogelijk.  De praktische 

ontvangst hangt mede af van de feitelijk gebruikte ontvanger, de locatie waar geluisterd 

wordt en de omstandigheden waaronder men luistert. 

 

De verzorging van de zenders is, met betrekking tot de storende zenders, berekend met 

theoretische karakteristieken zoals deze gepubliceerd zijn in meest recente nationale en 

internationale frequentieplannen of vergunningen.  
 


