
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bevindingen en bereik van de DAB zender Lokale omroep Rijswijk  

  



bevindingen DAB zender Rijswijk. 

Zaterdag 29 Juli is de DAB zender Rijswijk geplaatst. Mede door het slechte weer is de zendantenne niet op de mast, 
maar ergens tussen de GSM masten en lifthuis neergezet. Afstraling werd zo belemmerd. 

Parameters: Zender 25 Watt 

  Antenne gain 3 dB 

  Afgestraald vermogen 50 Watt maximaal (vergunning is 100 Watt) 

Antenne hoogte 70 meter, locatie Ocarinnelaan te Rijswijk (20 meter lager dan DHFM dat 700 meter 
verder met zijn zender staat). 

 

Na afloop heeft men een rondje gereden om te 
controleren of er bereik was. Opvallend was dat 
ondanks de tijdelijke antenne situatie er behoorlijk 
bereik was. 

Vanaf de zender locatie is men via de Prins Bernard 
laan richting A4 gereden. Hier de A4 op richting de 
A12. Bij het Prins Clausplein de boog naar de 
Utrechtse baan. Pas daar waar de Utrechtse baan 
naar beneden gaat tussen de hoge bebouwing 
(spoortunnel viaduct) is de eerste drop out 
hoorbaar. Een paar honderd meter verder is men 
rechts gegaan en via een boog terug naar de 
Schenkkade. In de tunnelbak tussen de gebouwen 
enkele dropouts.  

(dropout is kortstondig wegvallen van het geluid) 

Vanaf het moment dat men de Schenkviaduct 
opreed was het ontvangst weer goed. Richting 
strijkijzer door naar station Hollandsspoor. 
Ontvangst was goed.  

 

Foto ontvanger met ingeschoven antenne >>>>>>> 

Later is men via de schilderswijk (goed signaal) het centrum ingereden. In deze smalle straatjes viel het signaal zo nu 
en dan weg (signaal redelijk tot goed). Hiervandaan is men via Madurodam richting Scheveningen (de pier) gereden. 
Hier was het ontvangst matig tot redelijk. Opvallend was dat men langs de boulevard een vrijwel ongestoord signaal 
had, terwijl men hier niets meer verwachte ?? 

Daarna is men via de Hubertus tunnel, Duindigt, Wassenaar en Leidschendam naar de A4 gereden en terug naar 
Rijswijk. Het signaal vanaf de Hubertustunnel tot de A4 was slecht. 

Zoetermeer, slecht ontvangst. 

 

Vervangen van de tijdelijke antenne voor 4x dipool richting Zoetermeer heeft in Zoetermeer een aanzienlijke 
toename van het signaal tot gevolg, evenals de A4 waar periodiek ontvangst tot Roelofarendsveen mogelijk is 
(uitgezonderd de tunnel bij Leiderdorp)   

Uitzendvermogen met de huidige antenne 100 Watt ERP, antenne richting ONO. 



Vervolgmetingen 4x dipool antenne en met portable radio in de auto: (richting Pijnacker, Lansingerland) 

 

Test van 15 september 2017 (Berkel Rodenrijs, Delft, Rijswijk, Ypenburg en Zoetermeer en tussenliggende wegen. 

 

Foto: Delft zuid, hoogbouw.  Opmerking, metingen zijn gedaan met foutcorrectie EEP1   programma op de zelfde 
zender in EEP3 geeft meer uitval, dropouts en grofweg 50 a 60% van het bereik t.o.v. EEP1. In Delft zuid gaat EEP1 
goed, EEP3 slecht. In de twee tunnels in Lansingerland een drop out. 



Metingen van 17 september, den Haag en omgeving. 

 

Betekenis kleuren:  donkergroen, goed ontvangst, geen dropouts 
   Lichtgroen, soms een dropout, geen uitval 
   Geel, vaker dropouts tot korte uitval. 
   Oranje, slechter, 50 tot 95% van de tijd signaal 
   Rood, minder dan 50% van de tijd signaal. 
 
 

Vanaf de A4 (Amsterdam ) de Utrechtse baan op (A12). Ontvangst bleef onder de eerste viaducten goed. In het 
tunneldeel onder de schenkkade de eerste korte dropout. Daarna een dropout onder het viaduct van de juliana. v. 
Stolberglaan, en in het tunnelstuk onder het gebouw van de VNO-NCW (bezuidenhoutse weg) viel het signaal voor 
het eerst even weg, evenals naast het Malieveld (bomen)  Opmerkelijk dat de hoge gebouwen zo mooi reflecteren 
en dat het signaal onder die gebouwen zo goed bleef maar tussen bomen gaat het slecht. 

In de Haag, Vogelwijk en Loosduinen viel het signaal regelmatig weg, maar dat is min of meer de achterkant van de 
antenne die richting Zoetermeer staat. 

Verder op de rit in de Neherkade (tunnel slachthuisstraat) een seconde weg en de koningstunnel bij station 
Hollandsspoor was het signaal weg. Leuk was dat er in de tunnel 2 a 3 keer er even een audioshot was (dus 
ontvangst). De centrum ronde was vanuit de koningstunnel richting Hofvijver, kneuterdijk de Parkstraat in.  Ter 
hoogte van de Mauritskade één dropout. Verder richting Javastraat, Vredespaleis naar de Hertoginnenlaan en de 
Koningin Emmakade op. Daarna via de Valiantlaan (schilderswijk) en de Waldorpstraat de stad uit. Pas op de A4 
hectometerpaal 41.3 was de volgende dropout.  



Foto1: Delft Zuid, tussen de flats, gewoon ontvangst op 5km van de zender. (2 dropouts waargenomen) 

 

 

test ontvanger opstelling, los op de bijrijder stoel.   

      

Opmerkingen van Joey Koeijvoets, Feel Good radio: 

Bereik van DAB is vele malen beter dan van onze FM zender, 
zeker in stedelijk gebied. In Rijswijk is met de huidige FM zender 
vrijwel geen dekking, ontvangst is zeer slecht, maar DAB 
overtreft alles.  

Onderweg naar huis (Zoetermeer) raak ik het signaal pas in 
Zoetermeer kwijt. Gelukkig krijgen we ook positieve reacties van 
luisteraars voor zover zij DAB hebben.  

Den Haag (incl. centrum) en Delft gaan boven verwachting en 
Nootdorp Pijnacker goed zonder enige storing.  

Zoetermeer gaan we oplossen als ook daar een zender on air 
komt. 

 

 

 

 

Ontvanger: Panasonic RF-D10 

  



Locatie van de beide zenders 
                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
      
 
 

Zender DHFM, hoogte 90 meter 
 
 
 
 
 
 
    Zender Rijswijk, hoogte 70 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijk van de locatie in den Haag is de zender van DHFM tussen de 150 en 700 meter dichterbij. 
 
 
 
Protectielevel. Het spelen met je protectielevel kan een beter bereik geven. Het bereik van een 100 Watt zender met 
protectielevel EEP1 is vergelijkbaar met een 200 Watt zender onder protectielevel EEP2 of 350 Watt met 
protectielevel EEP3. 
In Delft zuid kon je dat tussen de hoogbouw goed merken. Protectielevel EEP1 had slechts 2x korte uitval, 
protectielevel EEP3 was een stuk slechter.  
Daar waar EEP1 slechts 2 dropouts had, had EEP3 vrijwel geen ontvangst meer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de lokale omroep Rijswijk: 
 

 
 
 
Rene Stevens (HFPrints)     


