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Radio is like religion: we're exposed to it early
on, in the home, and it stays a part of our life. But
radio is also like sex: we discover it in our cars
and can't get enough of it.

(Garner, 2004)
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Algemene inleiding

“Digitale radio, en je wilt meteen van je oude radio af!” Met deze slogan voert VRT

sinds eind 2003 een intense reclamecampagne voor haar nieuwe project. Het is haar

bedoeling om zo snel mogelijk DAB (Digital Audio Broadcasting) bij de Vlaamse

luisteraars te introduceren. Er is dan ook veel enthousiasme rond dit nieuwe

medium. Zo zouden de geluidskwaliteit, de extra diensten en het voordelige gebruik

van de bandbreedte slechts enkele van de vele voordelen zijn (Digitale Radio, z.d.b).

Toch moeten we dat enthousiasme op zich wat relativeren, want zoals bij elke

introductie van nieuwe media, is er ook een aanzienlijke groep die niet achter de

invoering van DAB staat. Uiteindelijk is het de sterkte van het nieuwe medium zelf

dat zal bepalen of het al dan niet overleeft in een woelige tijd van snel

ontwikkelende media. Deze proef willen we toepassen op het fenomeen digitale

radio om zo een enigszins voorzichtige voorspelling te kunnen maken over de

toekomst van de gedigitaliseerde radio in Vlaanderen.

Om te bepalen of DAB als nieuwe medium sterk genoeg is om door te breken,

zullen we ons in het onderzoeksgedeelte baseren op het ARIA-patroon van van Driel

(1999, pp.16-17). De grote vraag hierbij is wat de mogelijkheden zijn die dit nieuwe

medium ons extra kan aanreiken om ons zo te overtuigen het te prefereren boven het

klassieke medium waaraan we gewend zijn. Om deze vraag te beantwoorden zullen

we vooreerst in de literatuurstudie overlopen wat de verschillende perspectieven zijn

die digitale radio ons te bieden heeft. Uiteindelijk zal dit de sleutel aanreiken om

nadien onze probleemstelling op een wetenschappelijk ondersteunde manier te

kunnen oplossen.

In ieder geval dienen we de evoluties binnen dit domein sterk te relativeren. Niet

alleen digitale radio, maar ook digitalisering in het algemeen is een proces van zeer

recente datum. Digitalisering van het medium radio is bovendien ook eerder als

laattijdig te kenmerken. Als we opmerken dat de eerste vorm van nationale radio zijn

intrede in Vlaanderen al deed in 1923 met Radio Belgique (Janssens, Van Der

Spiegel & Mertens, 1996, p.3) en de digitalisering een opbloei kende met de

introductie van de computer in de jaren ’80, dan kunnen we niet anders dan

concluderen dat vandaag, anno 2005, de digitalisering van de radio vrij ver achterop

hinkt op de algemene digitaliseringstrend. Terwijl we brieven versturen via e-mail,

‘praten’ via chat, koken via microgolf en informatie zoeken via internet, luisteren we
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op de achtergrond nog steeds naar de analoog verstuurde geluidsgolven op de radio.

We zullen in de literatuurstudie van deze verhandeling dan ook op zoek gaan naar

redenen voor die late overgang naar digitalisering in de radiowereld.

Daarnaast dienen we, zoals gezegd, de digitalisering ook in zijn geheel wat te

relativeren. De laatste decennia merken we een enorme vooruitgang en versnelling

van nieuwe, op ons afkomende media. Relativeren wordt daardoor minder

eenvoudig en vanzelfsprekend. Om die evolutie toch binnen een begrijpbaar kader te

kunnen vatten, haalt van Driel (2001, pp.13-14) Oomkes aan. Deze comprimeerde

de geschiedenis van de media sinds het ontstaan van de mens tot één etmaal.

Tabel 1. De geschiedenis van de intrede van nieuwe media indien de ontwikkeling

van de mens wordt gecomprimeerd tot één etmaal.

Uur.minuut.seconde Medium

0.00.00

0.04.00

23.53.00

23.59.15

23.59.47

23.59.48

23.59.51

23.59.52

23.59.55

23.59.57

23.59.59,75

24.00.00

Geboorte van de mens

Spraak

Schrift

Boekdrukkunst

Krant

Telegraaf

Telefoon en grammofoon

Tijdschrift en film

Radio

Televisie

Digitale media

Heden

Bron: van Driel, 2001, p.13

Als we de leeftijd van radio op die manier beschouwen, dan moeten we concluderen

dat die slechts vijf seconden jong is. Digitalisering zou dan voorlopig slechts 25

honderdsten van een seconde innemen. Op deze manier de evolutie van de radio en

de digitalisering beschouwen, helpt waarschijnlijk ook meteen het onderwerp van

deze verhandeling te relativeren.
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE

Inleiding

Hoe je het ook bekijkt, sinds de oprichting van de NIR (Belgisch Nationaal Instituut

voor Radio-omroep) in 1930, is vandaag, 75 jaar later, de radio nog steeds jong van

geest. Het is bovendien één van de meest vertrouwde en alom vertegenwoordigde

media in de hele wereld. Radio kan de luisteraar immers vergezellen, waar hij ook

is, op elk ogenblik van de dag. Bovendien is het een medium dat je aandacht niet

volledig opeist, waardoor ernaar kan worden geluisterd tijdens andere bezigheden.

Zonder zich op te dringen en weinig van de luisteraar terug te verwachten, geeft het

daarenboven heel veel van zichzelf.

Terwijl de rest van de wereld langzaam maar zeker verdigitaliseerde, bleef radio

lange tijd daar waar het zich altijd bevond, namelijk rustig op de achtergrond. Radio

is echter altijd al een medium geweest dat zich goed wist aan te passen aan het

dominerende tijdperk. De ontwikkeling van digitale radio kon dan ook niet lang

uitblijven. In Europa heeft hierbij vooral het principe van Eureka 147 een

belangrijke rol gespeeld. Ondertussen hebben verschillende varianten en

alternatieven reeds hun plaatsje opgeëist, maar aangezien het in ons land allemaal

begon met DAB/Eureka 147, willen we in deze eindverhandeling het vernieuwende

karakter van deze technologie onder de loep nemen.

Het is dan ook de bedoeling om na te gaan hoe dit Europese systeem ook in

Vlaanderen verzeilde en welke invloed het hier heeft gehad op het huidige

medialandschap en de toekomstvisies over het medium radio in het geheel.

Digitalisering brengt immers extra mogelijkheden mee, maar tegelijk moet het de

authentieke voordelen van analoge radio op z’n minst evenaren. De vraag die hierbij

op onze lippen brandt, wil te weten komen of DAB ook effectief kansen heeft op

succes in het vervangen van de FM-radio.

Om hierop een degelijk antwoord te kunnen formuleren, dienen we de werking

van dit principe te beheersen en een inzicht te verwerven in het extra potentieel van

deze technologie. Op basis daarvan kunnen dan de sterkte en bijgevolg ook de

doorbreekkansen van DAB worden ingeschat. Veel zal uiteindelijk afhangen van de

perceptie die de luisteraar van het nieuwe medium heeft.
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1. Het (korte) verleden van digitale radio

Voor een goed begrip is het altijd handig om bij een werk over een bepaald

onderwerp vooraf een bondige, juiste definitie te geven van het besproken object.

Deze verhandeling maakt daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Om het klaar

te stellen, zullen we zowel een positieve als een negatieve definitie trachten te

formuleren.

1.1 Wat is DAB?

De begrippen DAB (Digital Audio Broadcasting) en digitale radio worden

voortdurend door elkaar gebruikt, hoewel ze niet volledig hetzelfde omvatten.

Digitale radio is de verzamelnaam voor alle geluidsgolven die, in tegenstelling tot de

analoge uitzendingen van de klassieke radio, nu digitaal worden verzonden.

Hiervoor zijn nieuwe technieken en bijhorende toestellen nodig. DAB is één van de

vele technieken die hiervoor beschikbaar zijn. Sinds 1993 is DAB echter uitgegroeid

tot de Europese standaard voor digitale radio-uitzendingen (VRT, z.d.a). Sindsdien

zijn er vele verschillende varianten ontwikkeld, maar vaak werden ze eveneens

onder de grote noemer van DAB gerangschikt. Op die manier heeft DAB een

meervoudige betekenis gekregen, wat de bevattelijkheid niet ten goede komt.

Voor alle duidelijkheid overlopen we de drie verschillende niveaus waarop over

DAB wordt gesproken. Een eerste en oorspronkelijke betekenis van DAB is de

benaming van het systeem zelf, waardoor het verzenden en ontvangen van digitale

radio mogelijk is. In een tweede fase kreeg DAB de betekenis van verzamelnaam

voor verschillende variaties van deze oorspronkelijke techniek, waaronder DVB,

DMB en vele anderen (cfr. deel 1, punt 1.3). Eenmaal de standaardisering van DAB

als techniek voor digitale radio een feit werd, was het gebruik van het begrip DAB

als synoniem voor het meer algemene begrip digitale radio, een logisch, maar niet

volledig terecht gevolg.

Bij De Grooff (z.d.d) vinden we echter nog de oorspronkelijke betekenis, als

systeembenaming, terug. Hij omschrijft DAB of Digital Audio Broadcasting als “een

systeem van digitale transmissie van radio-uitzendingen, waarvan de kwaliteit deze

van CD-DA benadert.” Volgens De Grooff zijn praktisch alle Europese omroepen
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reeds met DAB-uitzendingen gestart en is het de bedoeling dat DAB en diens

varianten op termijn de AM- en FM-uitzendingen zullen vervangen. Op de, naast

DAB, verschillende andere systemen voor de transmissie van digitale radio komen

we later nog terug (cfr. deel 1, punt 1.3).

Naast deze positieve definitie van DAB is het toch belangrijk om ook al even te

verduidelijken wat digitale radio niet is of wat we daarmee hier in elk geval niet

bedoelen. De digitalisering stak met de microprocessor reeds zijn kop op in de

vroege jaren ’70 (Biernatzki, 1997, p.4). Biernatzki omschrijft de microprocessor als

een geïntegreerd digitaal circuit. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat

radiozenders automatisch, digitaal kunnen worden opgezocht. Later werd ook RDS

(Radio Data System) en DARC (DAta Radio Channel) mogelijk. Dankzij RDS

kunnen, volgens De Grooff (z.d.d), “digitale data door middel van radiogolven via

de ether worden verstuurd en met een (aangepast) radiotoestel worden ontvangen.”

Deze data worden dan gelijktijdig met de klassieke radioprogramma’s aangeboden.

Via DARC is het dan weer mogelijk “om via een FM-signaal een extra datakanaal te

versturen met een capaciteit van 16 Kbps, wat in de praktijk neerkomt op zo'n 1000

karakters per seconde. Dit is veel in vergelijking met RDS, wat een capaciteit heeft

van slechts 1200 bps” (De Grooff, z.d.d). Beide toepassingen vallen echter niet

onder onze definitie van digitale radio, aangezien hier nog steeds gebruik wordt

gemaakt van analoge radiogolven naast de meegestuurde digitale informatie.

Daarnaast is, sinds de opkomst van de pc in de jaren ’80 en haar toepassing op het

internet, de computer op korte tijd zeer populair geworden. Sinds het begin van de

jaren ’90 zijn pc-gebruikers dan ook volop begonnen met het online uitwisselen van

digitale audiobestanden (Biernatzki, 1997, p.4). Die online audio is wel digitaal,

maar valt toch ook niet onder onze definitie van digitale radio broadcasting.

Aangezien digitale audiobestanden worden uitgewisseld tussen internetgebruikers, is

dit namelijk geen broadcasting, maar wel one-to-one- of peer-to-peer-communicatie.

De digitale informatie wordt hierbij dus wel verzonden, maar niet uitgezonden, wat

bij DAB wel het geval is.

Om nog verder te verhelderen, formuleren we tot slot zelf twee samenvattende

definities voor wat we in deze verhandeling onder digitale radio respectievelijk

onder DAB zullen verstaan. Enkel wanneer een zender het analoge signaal dat het

wil uitzenden eerst omzet in een digitaal signaal, het signaal vervolgens in zijn

digitale vorm uitzendt en wanneer ten slotte, bij de ontvanger aangekomen, het
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signaal terug in een analoog signaal wordt omgezet, pas dan kunnen we spreken van

DAB of Digital Radio Broadcasting. We spreken hier nu over DAB in zijn betekenis

op het tweede niveau, als verzamelnaam voor verschillende varianten van het DAB-

systeem, maar niet als synoniem voor digitale radio. Wanneer een zender het signaal

echter, na het omzetten van analoog naar digitaal, verzendt en wanneer dit signaal

bij de zender terug wordt omgezet in een beluisterbaar analoog signaal, dan is de

definitie ruimer geformuleerd en kunnen we uitsluitend over digitale radio spreken.

Deze twee verschillende definities of formuleringen hebben zo hun implicaties. In de

DAB-definitie wordt gesproken over uitzenden, terwijl bij digitale radio het meer

algemene verzenden wordt gebruikt. Dit onderscheid is meteen ook de kern van het

verschil tussen DAB en digitale radio. De termen digitale radio en DAB verwijzen

dan ook respectievelijk naar de aard van de transmissie (digitaal) en het systeem

voor transmissie (via broadcasting), waarbij DAB slechts als een soort van

deelverzameling binnen digitale radio kan worden beschouwd.

In België zijn de drie belangrijkste manieren om digitale radio te ontvangen

DAB, DVB (Digital Video Broadcasting, cfr. deel 1, punt 1.3.1) en het internet

(Digitale Radio, z.d.d). Dankzij het aangehaalde onderscheid is het nu duidelijk dat

digitale signalen die via DAB of DVB zijn verzonden, in de deelverzameling van

Digital Audio Broadcasting mogen worden ondergebracht, terwijl digitale

radiosignalen die via het internet werden verstuurd, enkel onder de meer algemene

term digitale radio vallen.

1.2 Het ontstaan van DAB in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt DAB pas effectief in gebruik genomen sinds 1997, maar voor

het zover was, vond een hele historische ontwikkeling plaats, die reeds in 1895

begon. In dat jaar speelde Guglielmo Marconi, een Italiaans ingenieur en leerling

van Edison, het volgens Hellemans (1996, p.73) klaar om in datgene waar Morse al

zo lang van droomde eindelijk te slagen. Draadloze telegrafie was een feit. Het was

echter zijn Canadese collega Fessenden die op kerstavond 1906 de eerste

radiofonische uitzending op zijn naam kon schrijven. Radiofabrikanten, zoals de

Nederlandse ingenieur Idzerda, richtten in 1919 de eerste Nederlandstalige

radiozender op. Vier jaar later was Radio Belgique de eerste radio die uitzond in
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België. Het was een commerciële zender die vanaf 1923 muziek en vanaf 1926 ook

nieuws uitzond (Hellemans, 1996, p.75).

De digitalisering van haar kant doet haar eerste intrede met de mechanische

klokken in de twaalfde eeuw. Door tandjes in de tandwielen van de klok aan te

brengen, werd een automatische tijdsaanduiding gecreëerd, die volgens Hellemans

(1996, p.87) ook meteen als eerste vorm van digitalisering kan worden gezien.

Digitaal betekent volgens hem ook kortweg numeriek of cijfermatig, maar dan

meestal decimaal. Dat decimale zou snel worden vervangen door een binair systeem

van enen en nullen. Die binaire eenheden zouden later via de rekeneenheid van de

computer kunnen worden omgezet in elektrische stroomstoten. De Tweede

Wereldoorlog heeft de ontwikkeling van die computer uiteindelijk in een

stroomversnelling gebracht. Von Neumann zette vanaf 1949 de tendens in tot

miniaturisering van de computer (Hellemans, 1996, p.89). De introductie van de pc

zoals we hem nu uiteindelijk kennen, dateert van de jaren ’80.

Dat de promotie voor DAB pas sinds eind 2003 op gang kwam in Vlaanderen, is

bijgevolg eerder laattijdig te noemen. Zeker als je weet dat de techniek voor ruisvrije

digitale radio al bestaat sinds 1983. Ook 1987 was met de introductie van de eerste

geluidskaart een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van digitale radio. Dat de

meeste omroepen in Europa toen niet meteen in digitale radio zijn gaan investeren,

komt volgens De Tijd omdat die investeringen vrij zwaar waren. Bovendien wogen

deze kosten niet op tegen de baten (Tibau, 12.11.2004). Het grote publiek was nog

niet geïnteresseerd en de schaarste op de FM-band zorgde nog niet voor grote

problemen.

In 1993 werd DAB de universeel aanvaarde zend- en ontvangstmethode voor

digitale radio. Ondertussen is DAB echter, zoals eerder opgemerkt, een

verzamelnaam geworden voor verschillende technieken die eronder vallen (cfr. 1.3).

DMB (Digital Multimedia Broadcasting), DRM (Digital Radio Mondiale) en IBOC

(In-Band, On-Channel) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden (Bonne,

03.05.2004). In Europa spreken we, volgens Biernatzki (1997, pp.7-8), meestal nog

over een ander systeem als we het over DAB hebben. Hij haalt hiermee Witherow

aan en heeft het dan over het Eureka 147-project. Deze stelde namelijk dat

DAB/Eureka 147 oorspronkelijk een initiatief was van de BBC, samen met enkele

andere partners. WorldDAB (z.d.b) weet ons te melden dat de naam Eureka 147

verwijst naar een samenwerkingsverband van (momenteel) maar liefst 57 partners,
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waaronder Engeland (in name van BBC) en België (in name van VRT) er slechts

twee zijn. Voor een volledig overzicht van de deelnemers, verwijzen we naar

bijlage 1. De partners maken samen deel uit van het Eureka 147 Consortium, die de

bedoeling heeft het project Eureka 147 te financieren. Eureka was oorspronkelijk de

naam van een technisch orgaan dat vele lopende technische projecten onder zijn

vleugels had. Eén van die projecten was de ontwikkeling van het DAB-systeem.

Aangezien dit het 147ste project was dat van het orgaan uitging, was de naam snel

gevormd: DAB/Eureka 147. Het is deze techniek die we nu ook algemeen in Europa

gebruiken.

De financiële steun die het Consortium biedt, is echter niet voldoende. Er dient

ook overleg te kunnen plaatsvinden tussen de verschillende sectoren die voor de

ontwikkeling van DAB van belang zouden kunnen zijn. Daarom werd in 1995 het

European DAB Forum, of kortweg EuroDAB, opgericht. De bedoeling van het

forum was om bedrijven en organisaties van alle sectoren in het uitzendersmilieu

samen te brengen, om zo de theoretische knowhow van DAB in de praktijk te

kunnen omzetten. Naast publieke en private omroepen werden ook producenten van

ontvangsttoestellen en andere apparatuur, wetgevers, satellietoperatoren en

transmissieleveranciers in dit forum opgenomen. Aangezien tegen het einde van

1996 deze organisatie wereldwijde interesse en participatie kreeg, werd volgens een

persbericht van 17 januari 1997 (World DAB Forum, 17.01.1997) beslist om de

naam daaraan aan te passen. Zo werd het World DAB Forum, kortweg WorldDAB,

geboren. In ditzelfde persbericht van 1997 beklemtoont Witherow, de eerste

voorzitter van WorldDAB, het belang van deze organisatie voor de doorbraak van

het DAB-systeem:

This is a landmark year for DAB as we prepare to make the benefits of this
brilliant new radio technology available to consumers. While the initial thrust has
been in Europe and Canada, we are seeing much activity in other parts of the
world, and through the World DAB Forum we can share experience and help
resolve any outstanding implementation issues. I am confident that this co-
operation will play a major part in ensuring DAB’s success (World DAB Forum,
17.01.1997).

Witherow zou voorzitter blijven tot november 2001. Sindsdien werd hij opgevolgd

door de Zweedse Annika Nyberg Frankenhaeuser, die zijn werk met evenveel

geestdrift verder zette (Hill, 2001).

Het project Eureka 147 zelf bestaat relatief al vrij lang. Volgens ingenieur
Kristoff
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Kristoff Bonne (03.05.2004) ging het Europese samenwerkingsverband er al mee

van start in 1987. Bonne stelt verder dat, hoewel DAB al vaak ironisch is

afgeschreven als “Dead And Buried”, de technologie van DAB/Eureka 147

momenteel, na bijna 20 jaar, nog steeds niet overtroffen is. Wel zijn er ondertussen

al enkele verbeteringen en variaties van DAB op de markt, maar het systeem an sich,

zoals het bestaat in zijn totaliteit, is volgens hem voorlopig nog steeds het meest

optimale binnen zijn toepassingsgebied.

In september 1997, twee jaar na Brits rolmodel BBC, is de VRT in Vlaanderen de

eerste DAB-zenders in gebruik gaan nemen. Een maand later begon VRT met het

aanbieden van nieuwsuitzendingen via zijn website. Sinds 2001 zijn de zes

traditionele radionetten van VRT (Radio1, Radio2, Klara, Studio Brussel, Donna,

RVi) online of via DAB te beluisteren (Tibau, 12.11.2004). Sporza, Klara Continuo,

Donna Hitbits en Nieuws+ waren de extra kanalen die geleidelijk aan werden

geboren. Door de afwezigheid van voor het grote publiek betaalbare DAB-toestellen,

werd de doorbraak van DAB/Eureka 147 in de beginjaren echter verhinderd. Het

was opnieuw in Engeland dat in 2002 de eerste goedkope, aantrekkelijke en

gebruiksvriendelijke DAB-toestellen op grote schaal werden geïntroduceerd.

Tegelijk werd er vanuit de BBC voor een breed, nieuw digitaal radioaanbod gezorgd

(De Meulder, 2004). Eind 2003 is de openbare omroep eveneens begonnen met het

DAB-systeem sterk te promoten. Die marketingcampagne viel samen met de

introductie van een nieuwe generatie DAB-ontvangers die niet alleen gemakkelijker

te bedienen, maar vooral ook goedkoper was dan hun voorgangers. Dat de luisteraars

van DAB zo uitermate overtuigd dienen te worden, is volgens de woordvoerder van

de VRT-radio, Paul De Meulder, het gevolg van het overaanbod van zenders op de

FM-band, de goede geluidskwaliteit van FM en het nog vrij grote gebruik van

kabelradio (Tibau, 12.11.2004).

Ondertussen investeert VRT volop verder in het DAB-netwerk. In het grootste

gedeelte van Vlaanderen is daardoor momenteel een goede ontvangst mogelijk.

Zoals we op kaart 1 kunnen zien heeft enkel het noorden van de provincie Limburg

tijdelijk nog geen dekking. Het zou de bedoeling zijn om dit op te lossen door een

zendmast te installeren in Overpelt, maar voorlopig zou de bouwvergunning die

hiervoor noodzakelijk is, nog steeds niet zijn verleend (Digitale Radio, z.d.f). Stijn

Lehaen (21.04.2005), projectingenieur bij VRT, ontkent dit echter. Hij beweert dat

VRT momenteel enkel nog steeds de meest geschikte plaats zoekt voor de mast. Van

een probleem met de bouwvergunning is volgens hem geen sprake.
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Kaart 1. Voorlopige dekking van DAB in Vlaanderen.

Bron: Digitale Radio, z.d.f

Met een DAB-toestel kan men momenteel wel uitsluitend luisteren naar alle

traditionele VRT-netten inclusief de extra DAB-kanalen. Commerciële zenders zoals

4FM en Q-Music zenden nog niet uit in DAB. Momenteel heerst immers nog volop

discussie over de manier waarop zij eventueel de DAB-infrastructuur van de VRT

zouden kunnen gebruiken om ook digitaal uit te zenden. Een belangrijke drempel,

volgens De Tijd (Tibau, 12.11.2004), is het voorlopig ontbreken van een goed

geformuleerd overheidsbeleid omtrent die commerciële licenties. Volgens De

Meulder is VRT vragende partij dat ook de commerciële zenders digitaal gaan

uitzenden, maar door de onduidelijkheid op beleidsvlak ziet hij voorlopig niet veel

veranderen (Tibau, 12.11.2004).

Als het van directeur van de commerciële radio-omroep Q-Music, Peter Bossaert,

afhangt, zal zijn radio in huidige omstandigheden nooit in het DAB-verhaal stappen.

In De Standaard van 17 maart 2004 situeert hij het probleem bij het feit dat VRT

zowel service- als contentprovider is (cfr. deel 1, punt 3.2). Daardoor kan VRT

zonder enige vergunning nog zoveel nieuwe DAB-kanalen lanceren als het zelf wil.

Als Q-Music dus mee digitale radio zouden promoten, steunen ze een project dat

volgens Bossaert hun doodsvonnis kan tekenen. Momenteel moeten commerciële

zenders op de FM-band al tegen vijf openbare zenders opboksen. Via DAB zouden

ze plots (voorlopig) negen concurrenten krijgen (Bonte, 17.03.2004). Kortom,

zonder duidelijke wetgeving hieromtrent, is de toetreding van commerciële zenders

tot het DAB-tijdperk nog een heikel punt en bijgevolg toekomstmuziek.
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Nochtans is de deelname van de commerciële radiostations voor de toekomst van

DAB in Vlaanderen van groot belang. Volgens Bonne en Peters (20.03.2004) wacht

de luisteraar voor het aankopen van een DAB-toestel immers tot het zenderaanbod

voldoende groot is. De VRT heeft de commerciële omroepen met andere woorden

hard nodig bij de promotie van digitale radio. Alle voordelen van DAB ten spijt, zal

haar doorbraak bijgevolg pas echt kunnen worden gerealiseerd wanneer de

commerciële radiostations mee in de DAB-techniek gaan investeren.

1.3 Verschillende types digitale radio

Zoals we al eerder stelden, is DAB slechts één van de vele technieken die voor

digitale omroep kunnen gebruikt worden. We kunnen de verschillende technieken

het best in drie categorieën opdelen: terrestiële systemen, satellietsystemen en

netwerksystemen. DAB hoort vooral thuis onder de eerste categorie, maar voor de

volledigheid en om een beter beeld te krijgen van de toekomstige mogelijkheden,

zullen we ook de twee andere categorieën bespreken.

1.3.1 Terrestiële systemen

Terrestiële systemen zijn de verschillende technieken die bij het uitzenden gebruik

maken van “aardse” zenders (Bonne, 26.04.2004). In Vlaanderen, alsook in de

verschillende Europese landen, wordt vooralsnog massaal op deze manier gewerkt

via DAB/Eureka 147. Bovendien stijgt ook de interesse ver buiten Europa.

Volgens een rapport van het WorldDAB (Dorta, 04.05.2004) worden er over de

hele wereld momenteel ongeveer tot 600 verschillende DAB-services uitgezonden.

De dekking in alle deelnemende landen stijgt voortdurend (cfr. bijlage 4). Steeds

meer mensen zijn in de mogelijkheid om DAB-signalen te ontvangen. Ruw geschat

zouden dat er volgens het rapport wereldwijd reeds meer dan 300 miljoen zijn. In

Europa zelf worden Engeland en Duitsland gezien als de leiders op de DAB-markt,

maar ook Canada en Azië worden beschouwd als sleutelmarkten voor de toekomst

van DAB.

Kaart 2 geeft een overzicht van de fases waarin DAB zich momenteel wereldwijd

bevindt. Landen die zich in de operationele fase bevinden zijn rood gekleurd. Zoals
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de kaart toont, zijn dat vooral grote delen van Europa en Canada. Groene landen

zitten in een preoperationele fase, terwijl paarse landen voorlopig enkel

experimenteren. Belangrijke delen van Azië (China, Hongkong, Taiwan, Korea),

Oostenrijk, Turkije, Griekenland en zelfs Zuid-Afrika bereiden volop de overgang

naar DAB voor. Australië, Mexico, India, Namibië, Polen en Irak zijn landen in de

experimentele fase. Donkerblauwe landen hebben reeds een ver gevorderde interesse

getoond in de DAB-techniek. Maleisië, Oekraïne, Ierland en Papoea-Nieuw-Guinea

zijn landen die tot deze groep behoren. Tenslotte worden de gebieden die lichtblauw

zijn gekleurd, volgens het WorldDAB geklasseerd bij de landen met een groeiende

interesse. Zuid-Amerika, Rusland en Iran zijn hierbij enkele belangrijke potentiële

liefhebbers van DAB in de toekomst. Merk op dat de Verenigde Staten nog steeds

geen interesse voor DAB hebben getoond. De reden hiervoor is dat zij, door een

ander gebruik van het radiospectrum, ook kiezen voor een andere digitale optie,

namelijk HDradio of IBOC (cfr. infra).

Kaart 2. Status van de DAB services in de wereld in 2004.

Bron: Interne en Externe Communicatie VRT, 16.09.2004

Voor de precieze werking van het DAB/Eureka 147-systeem verwijzen we naar punt

3, de digitale radioweg. Als we het verder in dit werk zullen hebben over DAB, dan

bedoelen we ook telkens dit vooral in Europa en Canada populaire systeem. Dat het

DAB-principe populair is, bleek reeds op de International Broadcasting Convention

(IBC) van 9-14 september 2004 in Amsterdam. Daar werd door het WorldDAB

Forum een overzicht gegeven van de verschillende DAB-ontvangsttoestellen die op
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dat ogenblik op de markt waren. Dat bleken niet minder dan 80 modellen te zijn

(Interne en Externe Communicatie VRT, 16.9.2004). Ondertussen zijn zelfs deze

cijfers reeds voorbijgestreefd. Volgens een rapport van WorldDAB van januari 2005

(World DAB Forum, 2005) waren er tegen het einde van 2004 al meer dan 120

verschillende DAB-ontvangers op de markt. Bovendien waren de prijzen gedaald tot

70 Euro voor de goedkoopste versie (cfr. bijlage 2). Vooral in Engeland zou de

terrestiële DAB/Eureka 147 aanslaan. Volgens De Tijd (Tibau, 12.11.2004) was eind

2004 in de Britse kranten te lezen dat volgens schattingen 1 miljoen digitale

ontvangers zouden verkocht zijn voor de jaarovergang. Tegen 2008 verwacht men

niet minder dan 13 miljoen verkochte toestellen. Volgens het rapport uit 2005

(World DAB Forum, 2005) zou Eureca Research hebben voorspeld dat tegen twee

jaar later, in 2010, zelfs tot 40 miljoen ontvangsttoestellen zouden verkocht zijn,

alleen al in Europa. Eureca Research is een in 2003 opgericht Engels consulting- en

marktonderzoeksbedrijf dat zich concentreert op digitale broadcast- en mobiele

dataservicetechnologieën (Eureca Research, z.d).

Niettegenstaande DAB/Eureka 147 de meeste naambekendheid geniet en kan

bogen op uiterst optimistische vooruitzichten, zijn er daarnaast niet minder dan vier

andere terrestiële systemen in omloop. Een eerste is DMB, Digital Multimedia

Broadcasting. DMB is een variant op DAB en is geoptimaliseerd voor datadiensten.

DMB blijkt momenteel een troef te zijn voor het uitzenden van mpeg 4 video via

terrestiële (T-DAB) netwerken (Bonne, 26.04.2004). Het systeem wordt gebruikt in

Korea, waar ze DAB niet alleen voor audio gebruiken, maar ook voor internetdata

en televisiebeelden, die op een soort kleine mobiele laptop verschijnen. Vooral voor

“mobiele televisie” in bijvoorbeeld stadsbussen of trams is dit systeem zeer handig

(Interne en Externe Communicatie VRT, 16.09.2004). DMB wordt dan ook

beschouwd als:

[…] one of the hottest movements of destroying the wall between radio and TV
service (Cho, Lee, & Lee, 2004).

Een tweede, zeer recent ontwikkeld terrestieel systeem naast DAB is DRM, Digital

Radio Mondiale. Het is pas sinds juli 2003 in gebruik en is vooral bedoeld als

opvolger voor de AM-band, terwijl DAB/Eureka147 als vervanger van de FM-band

werd ontwikkeld. Omwille van die “AM-functie” moest DRM zodanig ontwikkeld

worden dat het in zeer verschillende omstandigheden kon worden gebruikt. DAB en
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functies die de andere niet heeft. Dat is ook de reden waarom in de toekomst vooral

toestellen op de markt zullen komen die zowel DAB- als DRM-ontvangers zijn

(Bonne, 03.05.2004). De nieuwe FM- en AM-ontvangers zeg maar.

Aan de zenderzijde is er voor DRM echter wel een probleem in Europa. Voor

DAB zijn er speciaal nieuwe frequenties voorzien naast de huidige FM-

bandfrequenties. Voor DRM is dat niet het geval en bovendien zitten de middengolf-

en lange golffrequenties overvol. De overgang van FM naar DAB zal in Europa dus

sneller en gemakkelijker verlopen dan van AM naar DRM. DAB kan daar immers

op hetzelfde tijdstip als FM worden uitgezonden, terwijl voor DRM de AM-

bandfrequenties eerst zouden moeten worden vrijgemaakt (Bonne, 03.05.2004). Die

vrijmaking wordt in het DAB-jargon de analogue switch off genoemd. Volgens

recente voorspellingen van februari 2005 door het ERO, The European

Radiocommunications Office in Kopenhagen, zou die switch off er in Vlaanderen al

kunnen komen tegen 2010. In Engeland zou volgens het ERO dit zelfs al vanaf 2006

kunnen starten (European Radiocommunications Office, 2005). Of dit ook

realistische voorspellingen zijn, zal de (nabije) toekomst uitmaken. Deze vermeende

analogue switch off zullen we verder bespreken in punt 2.2.

Een andere, vrij recente, digitale omroeptechniek is IBOC of In-Band, On-

Channel. In Europa wordt dit omwille van technische reden niet gebruikt, maar in de

Verenigde Staten kennen ze dit systeem wel. Het is daar beter bekend onder zijn

commerciële naam HDradio (High Definition radio). Het systeem zendt tegelijk een

analoog én een digitaal signaal uit. Zo verkrijgt men twee varianten: IBOC/FM, ter

vervanging van FM en IBOC/AM, als opvolger voor AM. Het grote nadeel, zeker

voor de Europese zenders, is dat op één frequentie slechts één station kan worden

uitgezonden (Bonne, 03.05.2004). Het probleem van de overbezetting van onze FM-

band wordt hiermee dus niet opgelost, integendeel. Het Amerikaanse systeem

voldoet bijgevolg niet aan de objectieven van de EBU, de European Broadcasting

Union (Ratliff, 1993, p.2). De EBU is de in 1950 opgerichte en ondertussen grootste

professionele organisatie van nationale uitzendstations in de wereld, met

hoofdkantoor in Zwitserland en vertegenwoordigende organen in Brussel (European

Broadcasting Union, 02.02.2005). Zij coördineert internationale programma-

uitwisseling en biedt technische en juridische hulp aan haar leden. Op die manier

bepaalt zij mee hoe het radiospectrum dient te worden gebruikt en welke

standaarden hiervoor mogen worden aanvaard.

Naast DAB/Eureka 147 is de VRT ook volop aan het experimenteren met digitale

DRM kunnen dan ook worden beschouwd als complementair. Beiden hebben ze
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televisie-uitzendingen. Ze doet dit via DVB, Digital Video Broadcasting. Dit is

meteen ook het vierde terrestieel systeem, want DVB kan eveneens worden gebruikt

voor het uitzenden van digitale radio. Het heeft verschillende varianten die worden

bepaald door het gekozen medium: DVB-T is de terrestiële standaard, maar

daarnaast behoren ook DVB-S (via satelliet), DVB-C (via kabel), DVB-MC en

DVB-MS (draadloze varianten), DVB-IPI (via internet) en DVB-H (de handheld-

standaard) tot de mogelijkheden (Bonne, 03.05.2004). In vergelijking met Nederland

staat België op het vlak van DAB al enkele stappen verder, maar op het terrein van

DVB zit Nederland in poolpositie. Ook in Engeland en Duitsland heeft DVB een

eerbare plaats ingenomen. In Berlijn heeft DVB-T sinds 1 augustus 2003 de

klassieke terrestiële PAL-uitzendingen zelfs al volledig vervangen (Bonne,

03.05.2004). In Vlaanderen is, volgens de VRT-infopagina rond digitale radio

(Digitale Radio, z.d.f), DVB-T met een buitenantenne overal te ontvangen, via een

systeem van vier verschillende kanalen of frequenties.

Kaart 3. DVB-T ontvangst met buitenantenne

Bron: VRT, z.d.c
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Zonder die buitenantenne is de ontvangst veel minder verzekerd. Zo zou ook

ontvangst in een betonnen woning, bij een spiegelende beglazing en op het

gelijkvloers ook moeilijker zijn. In ieder geval belooft de VRT dat spookbeelden en

dubbele of misvormde beelden via DVB-T zullen vermeden worden. Deze storingen

zouden immers worden veroorzaakt door reflecties, waar DVB-T geen last van

heeft. Dit is ook handig voor gebieden waar de ontvangst wat minder blijkt te zijn,

zoals in Antwerpen of Leuven. Daar kan men zonder probleem extra DVB-T-

zenders plaatsen, waardoor de ontvangst in deze steden opnieuw verzekerd kan

worden, zonder storingen (Digitale radio, z.d.f). Voor bijvoorbeeld een betere

ontvangst in Leuven heeft de VRT daarom vanaf 17 mei 2004 in het nabijgelegen

Veltem een extra DVB-T-zender bijgeplaatst. Het systeem dat dit mogelijk maakt,

wordt eveneens bij DAB/Eureka 147 gebruikt. Hoe de reflectiestoringen of

zogenaamde multipathstoringen hierbij dan kunnen worden vermeden, bespreken we

verder in punt 3.4 van dit eerste deel. Een overzicht van de DVB-T zenders die

momenteel door de VRT worden gebruikt, kan worden teruggevonden in tabel 2. De

gegevens uit deze tabel dienen te worden vergeleken met kaart 3.

Tabel 2. Overzicht van de DVB-T-zenders van de VRT

Zender-
nummer

Plaats Kanaal Frequentie Vermogen Antenne-
hoogte

1 Antwerpen 59 (geel) 778 MHz 10 kW 85 m

2 Schoten 59 (geel) 778 MHz 20 kW 165 m

3
Sint-Pieters-

Leeuw
22 (oranje) 482 MHz 20 kW 290 m

4 Veltem (vanaf
17.05.2004)

22 (oranje) 482 MHz 20 kW 92 m

5 Egem (vanaf
03.05.2004)

40 (groen) 626 MHz 20 kW 290 m

6 Genk(vanaf
03.05.2004)

41 (rood) 634 MHZ 20 kW 200 m

Bron: VRT, z.d.c

Zoals vermeld, wordt Vlaanderen voor de ontvangst van DVB-T opgedeeld in vier

gebieden, met vier verschillende zendfrequenties. Zenders 1 en 2 zorgen voor de

dekking in het gele gebied. De zender in Sint-Pieters-Leeuw geeft DVB-dekking

voor het oranje gebied, maar wordt vooral voor de omgeving van Leuven bijgestaan



24

door een extra zender in Veltem. Het Noordwesten van België wordt via één

frequentie met de zender in Egem bereikt, terwijl ook slechts één Genkse zender de

hele provincie Limburg bedient.

In Vlaanderen wordt DVB-T, naast DAB voorlopig experimenteel ook gebruikt

voor het uitzenden van radiostations. Voorlopig, want een concurrent voor DAB zal

DVB-T nooit worden. Hoewel het volgens Bonne (03.05.2004) theoretisch wel

mogelijk zou zijn om een DVB-T netwerk uit te bouwen tot een netwerk met alle

DAB-mogelijkheden, dan nog zal men dit volgens hem niet overwegen in de

praktijk, omdat dan de resterende bitrate voor televisie zo klein zou worden dat dit

economisch onzinnig wordt. Een bitrate is de hoeveelheid bits die per seconde

moeten worden omgezet of opgeslagen (cfr. deel 1, punt 3.1.1). Aangezien digitale

televisie-uitzendingen net de belangrijkste toepassingen zijn waarvoor DVB is

ontworpen, zal men dus nooit deze optie overwegen. Daarbij komt dat DAB veel

minder energieverslindend is dan DVB (Bonne, 03.05. 2004). Voor walkmans of

autoradio’s heeft DAB dus veel meer troeven dan DVB.

De eveneens vermelde DVB-H variant is momenteel nog volop in zijn

ontwikkelingsfase, maar toch zal het volgens Bonne eveneens nooit een

concurrent voor DAB worden. Het is

bedoeld voor het uitzenden van data-

toepassingen voor handheldtoestellen, als

PDA’s of mobiele telefoons. Volgens De

Figuur 1. Een PDA met DVB-H-

technologie

Grooff (z.d.i) is een PDA, of Personal

Digital Assistant, een zakcomputer die

vooral wordt gebruikt als elektronische

agenda, adressenbestand en communica-

tiemiddel. Op die manier leunt het heel erg

aan bij de mogelijkheden van de huidige

mobiele telefoons. Figuur 1 geeft een

voorbeeld van een PDA-toestel. Handheld-

toestellen worden dus vooral gebruikt voor

one-to-one-communicatie. Radioprogram-

ma’s zijn echter continue datastromen,

waarvoor DVB-H nooit geschikt zal zijn

(Bonne, 03.05.2004).
Bron: Marks, 2004
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1.3.2 Satellietsystemen

Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien en zoals we eerder al impliciet

hebben vermeld, neemt analoge audio vrij veel plaats in binnen het radiospectrum.

Dat is dan ook de reden voor de huidige beperktheid van de FM-band. Dankzij de

specifieke eigenschappen van het DAB-systeem (cfr. 3. de digitale radioweg), kan

met DAB op eenzelfde frequentie veel meer informatie worden doorgestuurd, dan

wanneer die informatie analoog zou worden verzonden.

Voor de FM-band waren in haar beginjaren de beperkingen van analoge

informatie volgens Bonne van geen groot belang. Het schaarsteprobleem was

namelijk nog helemaal niet aan de orde. In de aanvangsjaren van de satelliet echter

stelde zich wel een probleem. Het spectrum dat men nodig heeft bij

satellietcommunicatie is immers veel duurder. Er moest dus ook veel zuiniger mee

worden omgesprongen en daarom werd er toen meteen voor geopteerd om hier enkel

gebruik te maken van digitale omroepen. Een gevolg van het meteen gebruik maken

van digitale satelliettechnieken, is dat er ondertussen in dit domein al veel meer

differentiatie is in de gebruikte methoden (Bonne, 03.05.2004). Ook VRT

experimenteert momenteel volop met het uitzenden van DRS, digitale radio via

satelliet (Tibau, 12.11.2004).

Bonne (03.05.2004) maakt bij deze techniek onderscheid tussen twee categorieën

van satelliet-banden: de C- en Ku-band vereisen dat de ontvanger wordt aangesloten

op een relatief grote schotelantenne, terwijl voor de L- en S-band slechts een kleine

antenne nodig is, die bovendien niet recht naar de satelliet hoeft gericht te zijn. De

C-band bevindt zich rond 5,35 GHz, terwijl de Ku-band zich situeert om en bij de

14,85 GHz (Moran, Vidal, Troufleau, Inoue, & Mitchell, 1998). De grote schotel-

antenne, die voor ontvangst via de C- en Ku-band nodig is, kan een diameter hebben

van 60 cm tot meer dan 1 meter. Bijgevolg is dit enkel een optie voor vaste

ontvangst thuis, op een boot of in een woonwagen. Volgens Bonne waren er

oorspronkelijk drie systemen die van deze C- en Ku-band gebruik maakten: DSR,

ADR en DVB-S. Enkel DVB-S wordt momenteel nog uitgebreid geëxploiteerd.

DSR of Digital Satellite Radio was het allereerste systeem dat voor digitale radio-

uitzendingen via satelliet werd gebruikt. Bonne (03.05.2004) merkt echter op dat het

audiosignaal hierbij niet of nauwelijks werd gecomprimeerd. Daardoor was er vrij

veel bandbreedte voor nodig en dat is meteen ook de reden waarom DSR nu niet
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meer wordt gebruikt. Een rapport van Prognos, een Zwitsers consultantbureau,

bevestigt dit. Volgens Prognos was DSR zelfs één van de grootste economische

mislukkingen op het vlak van digitale satellietuitzendingen. Het werd dan ook begin

1999 afgevoerd (Trappel & Uhrmann, 14.08.2002, p.22).

ADR staat dan weer voor Astra Digital Radio. Astra verwijst naar het speciale

soort astra-satellieten die hierbij worden gebruikt. Bij ADR maakt men net als bij

DAB, maar in tegenstelling tot DSR, wel gebruik van gecomprimeerde mpeg-

bestanden. Vaak wordt er met ADR niet gewerkt, maar volgens Bonne (03.05.2004)

vindt men op 19,2 graden oost wel nog Astra-satellieten die een 20 à 30-tal Duitse

radiostations uitzenden in ADR. David Wood, verbonden aan het technisch

departement van EBU, licht toe dat ADR een analoog televisiesignaal gebruikt om

zowel digitale radio- als televisiekanalen te dragen. Wood veronderstelt dan ook dat

het systeem op lange termijn niet zal overleven. De overlevingskansen van ADR

hangen immers af van die van analoge televisie. Hoewel ADR zorgde voor een ruim

aanbod betaalradio, heeft het niet geleid tot het succes dat er van verwacht werd

(Wood, 1998, p.3).

Dé standaard voor satellietradio in de Ku- en C-band is bijgevolg het derde

systeem, DVB-S. Bonne (03.05.2004) stelt dat 99% van alle satellietradio en -tv over

heel de wereld via dit systeem te ontvangen is. DVB-S is de satellietvariant van het

DVB-systeem dat we ook al uitvoerig bespraken bij de terrestiële systemen. Volgens

Wood (1998, p.3), kan DVB-S satellietradio aanbieden voor kleinere

schotelantennes dan de 80 cm brede diameter die nodig was voor ADR. Toch moet

ook deze antenne nog op een vaste plaats worden bevestigd, met een open en helder

ontvangstzicht op de satelliet. Alle satellietsystemen op de C- en Ku-band lijden dus

aan dezelfde tekortkoming, namelijk gebrek aan mobiliteit. DAB was net ontwikkeld

om niet alleen betere geluidskwaliteit, maar ook een grote mobiliteit te leveren

(Wood, 1998, p.3).

Satellietontvangst wordt, volgens Bonne (03.05.2004), plots een stuk eenvoudiger

via de L- en S-band, omwille net van de relatief kleine antenne die hiervoor slechts

nodig is. Deze categorie van satellietbanden is bijgevolg ook uiterst geschikt voor in

de wagen, op een boot of in een draagbaar toestel. Tenminste indien de ontvangst

kan plaatsvinden in een open vlakte. In de stad is de ontvangst via L- en S-band veel

moeilijker. Er mogen voor dit systeem namelijk geen obstakels tussen satelliet en

ontvanger aanwezig zijn. In gebieden met veel hinder van gebouwen of andere
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obstakels zal men dan ook speciale satelliet-configuraties of terrestiële

hulpnetwerken moeten aanwenden.

Op de S-band zitten twee Amerikaanse satellietradiosystemen: XM en Sirius-

radio (Bonne, 03.05.2004). Kozamernik en enkele van zijn collega’s (Kozamernik,

Laflin, & O'Leary, 2002, p.7) verduidelijken dat, hoewel het Sirius-systeem was

ontworpen voor een GEO-satelliet (Geostationary Orbit), het ondertussen is

aangepast voor levering aan een HEO-satelliet (Highly-inclined Elliptical Orbit). Het

verschil tussen beide satellieten heeft te maken met de hoogte waarop ze zich

bevinden. De Grooff (z.d.g) legt uit dat GEO-satellieten een geostationaire baan

volgen op een hoogte van ongeveer 36 000 kilometer boven de aarde en op die

manier precies de evenaar volgen. Voordelen zouden zijn dat er slechts drie GEO’s

nodig zijn om de aarde volledig te kunnen dekken en dat ze steeds stationair boven

hetzelfde punt van de aarde hangen. Een HEO-satelliet heeft deze eigenschappen

niet. Niet alleen is ze verder van de aarde verwijderd en dient ze daardoor een

grotere snelheid te ontwikkelen, maar bovendien legt ze een elliptische baan rond de

aarde af. De afstand van de HEO tot de aarde is dus niet constant, maar varieert. Het

Sirius-systeem, dat van deze HEO-satellieten gebruik maakt, levert digitale

uitzendingen op de 2,3 GHz frequentieband in Noord-Amerika (Kozamernik, e.a.,

2002, p.7).

Figuur 2. Logo van het satellietsysteem Sirius.

Bron: Kozamernik, e.a., 2002, p.7

Hoewel Sirius nu met HEO- in plaats van GEO-satellieten werkt, maakt het toch nog

steeds gebruik van drie satellieten. Daarmee verspreidt het in Noord-Amerika tot

100 digitale radiokanalen (Kozamernik, e.a., 2002, p.9).
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Het andere Amerikaanse satellietradiosysteem is XM. Het XM-systeem zou met

slechts twee GEO-satellieten werken die beiden op een andere frequentie in de S-

band uitzenden. Op die manier zouden ze over heel Noord-Amerika bijna synchroon

dezelfde radioprogramma’s aanbieden (Kozamernik, e.a., 2002, p.7).

Figuur 3. Logo van het satellietsysteem XM.

Bron: Kozamernik, e.a., 2002, p.7

Beide uitsluitend Amerikaanse systemen zijn vooral bedoeld voor ontvangst thuis en

in de wagen. Waar obstakels tussen satelliet en ontvanger mogelijk waren, werden,

volgens Bonne (03.05.2004), ook terrestiële hulpnetwerken gebruikt. Zo maakte het

rapport van Prognos (Trappel & Uhrmann, 14.08.2002, pp.23-24) bekend dat XM

niet minder dan 1000 terrestiële repeaters nodig heeft, terwijl Sirius-radio zou

toekomen met slechts 91. De reden hiervoor zou volgens het rapport te maken

hebben met het gebruikte satelliettype. Hoe groter de hoogte van de satelliet, hoe

minder terrestiële hulpnetwerken er nodig zouden zijn.

Om de stations van XM- of Sirius-radio te kunnen beluisteren, moeten de

Amerikanen wel een maandelijkse abonnementskost betalen. Op deze stations is dan

wel geen of heel weinig reclame te horen, wat in Amerika slechts zelden voorkomt.

Ook werd dankzij deze operatoren een eerste soort nationale omroep gecreëerd, wat

ook nieuw was voor Amerika. In de VS bestond het radiolandschap voordien

immers vooral uit lokale radiostations (Bonne, 03.05.2004).

Op de L-band vinden we ook twee satellietsystemen. Een eerste wordt beheerd

door Worldspace, een Amerikaans bedrijf dat beschikt over twee satellieten: Afristar

en Asiastar. Wood (1998, p.3) vertelde, reeds voor de eerste succesvolle lancering

van een WorldSpace-satelliet, over een succesvolle Amerikaan met een droom in de

vroege jaren ’90, Noah Samara. Het ambitieuze plan omvatte de voorziening van
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goedkope, maar degelijke digitale radio-uitzendingen in de ontwikkelingslanden van

Afrika en de zuidelijke hemisfeer. Hiermee hoopte Samara de geïsoleerde

werelddelen van dezelfde, hoog-kwaliteitsvolle informatie als de ontwikkelde landen

te voorzien. Het kader waarbinnen deze droom werkelijkheid diende te worden, was

WorldSpace. Kozamernik e.a. bevestigden de succesvolle lancering van de eerste

WorldSpace-satelliet, AfriStar, in oktober 1998 (Kozamernik, e.a., 2002, p. 8). De

tweede satelliet, AsiaStar, werd volgens hen anderhalf jaar later, in maart 2000

gelanceerd. Het dekkingsgebied van de AfriStar ligt hoofdzakelijk in Afrika, maar

overlapt ook een deel van Zuid- en Centraal-Europa. De AsiaStar is uiteraard, zoals

de naam doet vermoeden, dan weer gericht op de Aziatische markt. Het Prognos-

rapport (Trappel & Uhrmann, 14.08.2002, pp.25) vermeldt bovendien dat plannen

van WorldSpace voor de lancering van een derde satelliet vertraging zijn opgelopen.

Deze derde satelliet zou dan normaalgezien in de toekomst, onder de naam

AmeriStar, de dekking van Centraal- en Latijns Amerika op zich nemen. Naast de

naamgeving liggen ook de plannen hiervoor al klaar (cfr. kaart 4).

Kaart 4. De (voorlopig nog) toekomstige dekkingsplannen voor AmeriStar.

Bron: WorldSpace, z.d.

De website van WorldSpace (z.d.) laat echter voorlopig nog steeds weten dat deze

AmeriStar pas in de toekomst operationeel zal worden. Bonne weet bovendien te
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melden dat WorldSpace (samen met Alcatel Space) ook volop aan het werken zou

zijn aan een satellietradiosysteem voor Europa (Bonne, 03.05.2004). Volgens het

Prognosrapport (Trappel, & Uhrmann, 14.08.2002, p.27) zou deze Europese

satellietradio, net als XM, werken met twee geostationaire satellieten. Het zou de

bedoeling zijn om het systeem complementair te maken met DAB, eerder dan het te

vervangen. In samenwerking met grote nationale en internationale radiostations

zouden zo 40 tot 60 radiokanalen in Europa kunnen worden aangeboden met zowel

muziek, ontspanning als informatie. Kozamernik en zijn collega-auteurs (2002, p. 6)

beweren echter dat de WorldSpace-systemen die momenteel worden gebruikt, niet

compatibel zijn met het DAB/Eureka 147-principe dat in Europa wordt gehanteerd.

Niettemin zouden de systemen van WorldSpace toch vaak als DAB-systemen

worden geklasseerd, weliswaar onterecht. Zo zou de bandbreedte van de multiplex

bij Eureka 1,5 MHz bedragen, terwijl die van WorldSpace 2,3 MHz inneemt. Een

ander groot en belangrijk verschil is dat WorldSpace volgens een single

carrierprincipe werkt en de kracht van Eureka is net de multi-carrier-OFDM-aanpak

(Kozamernik, e.a., 2002, p. 6). Voor de voordelen van deze Eureka-techniek

verwijzen we naar punt 3.4.2 COFDM.

Het tweede L-band-systeem is wel gebaseerd op het Europese DAB/Eureka 147-

systeem. Dankzij een speciale mogelijkheid van dat DAB-principe kunnen

uitzendingen volgens Bonne worden gecombineerd tot één groot SFN of Single

Frequency Network (cfr. 3.4.1). Dit heeft het voordeel dat, in tegenstelling tot XM,

Sirius-radio en WordSpace, via DAB nu wel verschillende zenders kunnen

uitzenden via dezelfde frequentie en dat er dus zo aan plaatsbesparing kan worden

gedaan op de L-band (Bonne, 03.05.2004). Bovendien is het zo ook mogelijk om de

techniek compatibel te maken met de reeds bestaande DAB-ontvangsttoestellen.

Kozamernik ziet op die manier een marktvoordeel ontstaan voor dit nieuwe principe.

Figuur 4. Logo van het satellietsysteem Global Radio

Bron: Kozamernik, e.a., 2002, p.8
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De naam die voorlopig aan dit project wordt gegeven, is Global Radio (Kozamernik,

e.a., 2002, p. 8). In het Prognosrapport (Trappel, & Uhrmann, 14.08.2002, p.26)

staat vermeld dat het hoofdkantoor hiervan zich in het Luxemburgse Munsbach

bevindt en dat het de bedoeling is om in de loop van 2005 met de praktische

uitvoering hiervan te starten. Hiervoor zouden drie HEO-satellieten worden

aangewend. Om heel Europa te kunnen dekken, zouden bovendien slechts 250 tot

300 terrestiële repeaters nodig zijn.

We zetten nu in tabel 3 de kenmerken nog eens op een rijtje van de vier

belangrijkste, besproken satellietsystemen die momenteel uitzenden of die in de

nabije toekomst hier tot zullen overgaan.

Tabel 3. Overzicht van de vier satellietradiosystemen die momenteel in gebruik

zijn of die in de nabije toekomst worden overwogen.

Systeem WorldSpace Sirius XM Global Radio

Operationeel
Sinds late
jaren ’90

Sinds eind
2001

Sinds 2001 In de loop
van 2005

Satelliettype GEO HEO GEO HEO
Aantal
satellieten

3 3 2 3

Dekking

- AfriStar: Afrika
- AsiaStar: Azië
- AmeriStar: Zuid-
en Midden-Amerika

VSA VSA Europa

Frequentie 1,5 GHz 2,3 GHz 2,3 GHz 1,5 GHz
Ontvangst Met open zicht Mobiel Mobiel Mobiel

Bron: Kozamernik, e.a., 2002, p.6

Een voordeel van satellietuitzendingen is de grote oppervlakte die kan worden

bereikt, waarbij het via terrestiële netwerken niet altijd even eenvoudig zou zijn,

zowel technisch als economisch. Aangezien Vlaanderen te beperkt is in oppervlakte,

is deze manier van werken voor een Vlaams initiatief niet ideaal. Toch denkt men

erover om via zogenaamde “HAPS” (High Altitude Platform Systems) satellietradio

toch interessant te maken. Op 30 tot 40 kilometer hoogte vliegen deze HAPS, onder

de vorm van onbemande vliegtuigen of zeppelinballonnen, tegen een contante

snelheid boven een vast punt. Op deze manier kunnen ze dan worden gebruikt voor

omroeptoepassingen (Bonne, 03.05.2004).
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1.3.3 Netwerksystemen

Naast terrestiële en satellietsystemen, kan voor radio-omroep ook nog via kabel- of

DSL-netwerken (Digital Subscriber Line) verzonden worden. Bij de terrestiële

systemen hebben we het al uitvoerig over DVB gehad. Bij de netwerksystemen

horen nu haar varianten DVB-C en DVB-IPI thuis. Ze worden gebruikt voor

betaalradio van Canaal+ en DSL-televisie (Bonne, 03.05.2004).

Ook het radioaanbod via internetstreaming hoort hier thuis. Kozamernik

(23.09.2002, pp. 1-4) maakt hierbij een onderscheid tussen wat wel en wat niet

onder die streaming valt. De eerste optie om geluid te beluisteren via de pc, is door

te downloaden. De gebruiker kan het geluidsfragment dan enkel beluisteren,

wanneer de file helemaal gedownload is van de server op de computer. Eerder, in

punt 1.1, hebben we deze fragmenten als digitale audiobestanden bestempeld en

terecht geen digitale radio genoemd.

De tweede manier om via een netwerk klank uit de computer te krijgen, is de

streamingmethode. Hierbij dient het fragment niet eerst volledig gedownload te

worden, maar kan het worden beluisterd terwijl de delen van de inhoud nog volop

worden ontvangen en gedecodeerd. Op deze manier is digitale radio wel mogelijk,

aangezien zo geluidsevenementen in real time, terwijl ze volop plaatsvinden, kunnen

worden verzonden.

Er is echter nog een addertje onder het gras: de progressieve download, of zoals

Kozamernik (23.09.2002, p. 2) het ook pleegt te noemen, pseudostreaming. Hierbij

kunnen we niet van echte streaming spreken, maar toch dient de gebruiker niet te

wachten tot het fragment volledig is gedownload. Het geluid wordt al na enkele

seconden afgespeeld en indien de internetverbinding snel genoeg is, kan het

fragment worden beluisterd terwijl het nog volop wordt gedownload. Het lijkt dan

wel op streaming, maar eigenlijk behoort het tot de eerste categorie, namelijk

download.

Om het verschil tussen de drie mogelijkheden nog verder te verhelderen, maakt

Kozamernik de vergelijking met televisie-uitzendingen en een videorecorder of

VCR. Streaming komt dan het best overeen met televisie. Na het bekijken van de

ontvangen beelden, zijn ze verdwenen. Bij geluid, dat ontvangen wordt via

streaming, is dit ook het geval, aangezien het niet wordt opgeslagen als een

audiobestand op de computer. Progressieve download is volgens Kozamernik dan
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weer te vergelijken met het kijken naar een televisieprogramma, maar het bovendien

tegelijk opnemen via de VCR, zodat het bestand nadien opnieuw toegankelijk is.

Over de gelijkenis met de methode van het downloaden, blijft Kozamernik in het

ongewisse, maar volgens ons kan de lijn zeker en vast worden doorgetrokken.

Downloaden is naar onze mening in deze context dan te vergelijken met het

uitkiezen van een film in een videotheek en het vervolgens afspelen van de

videocassette in de eigen VCR. Het audiobestand wordt eveneens uit een stock

opgediept en vervolgens afgespeeld. De reden waarom we nu bij (progressieve)

download over digitale audiobestanden en bij streaming over digitale radio spreken,

wordt hiermee eveneens verduidelijkt.

In figuur 5 maakt Kozamernik tenslotte nog een tweede, weliswaar minder

geslaagde vergelijking, namelijk tussen het downloaden en streamen enerzijds en het

drinken van water anderzijds.

Figuur 5. Een analogie tussen het drinken van water en downloaden of streamen.

Downloaden is als het met water vullen Streaming is als het rechtstreeks

van een glas en nadien leegdrinken. drinken van water uit de fles.

Bron: Kozamernik, 23.09.2002, p. 2

Streaming kan volgens Bonne (03.05.2004) ook voor andere IP-netwerken over de

kabel of via een DSL-netwerk worden gebruikt. Radioaanbod via internet heeft

echter een one-to-one communicatiepatroon en is bijgevolg geen ‘omroep’ in de

strikte zin van het woord. Toch zijn recent ook technieken uitgevonden om zelfs

websites en andere streaming informatie uit te zenden via DAB. Daarvoor verwijzen

we naar punt 4.3 over broadcast websites of BWS.
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2. Het doel van digitale radio

2.1 Problemen in het verleden

Toen er in de jaren vijftig dankzij een nieuwe modulatietechniek een alternatief

kwam voor de telefoonkwaliteit van de AM-radio, was deze veelbelovend (Gunnar,

z.d.). In plaats van de amplitude, koos men er nu voor om de frequentie van de

draaggolf te moduleren. Een draaggolf of carrier is een signaal met een vaste, hoge

frequentie, waarmee informatie van een zender kan overgebracht worden naar een

ontvanger (De Grooff, z.d.g). Zo zond VRT jarenlang op een draaggolf met de vaste

frequentie 927 kHz, het sportkanaal 927Live uit, dat sinds 24 mei 2004 de nieuwe

naam Sporza kreeg (“Sporza speelt met sterren”, 07.05.2004, p. 35).

Aangezien de FM-band een totale bandbreedte heeft van 30,5 MHz (van 87.5 tot

108 MHz), werd het dankzij de nieuwe techniek van frequentiemodulatie plots

mogelijk om de radiostations een

grotere bandbreedte te geven dan op de

andere golflengtes. FM-zenders kregen

daarom een eigen bandbreedte van

maar liefst 200 kHz, terwijl AM-

Figuur 5. Het elektromagnetisch spectrum

zenders slechts gebruik konden maken

van 9 kHz (de Jongh, Feenstra, van

Katwijk, & van Koningsbruggen,

2003, pp. 5-6).

Die AM-zenders zijn ondergebracht

in de zogenaamde lange golf van 150

tot 360 kHz, de middengolf van 535

tot 1700 kHz en de kortegolfband van

2,3 tot 30 MHz (De Proft, z.d., p.50).

De FM-band zit daarentegen in de

VHF-klasse (Very High Frequence).

Figuur 5 geeft hiervan een overzicht

binnen het volledige beschikbare

spectrum.

Bron: Wikipedia, 20.04.2004



35

Deze FM-frequenties worden ook wel de ultrakortegolf (UKG) genoemd en zijn

vooral nuttig voor binnenlandse uitzendingen. FM is bovendien minder

storingsgevoelig dan lange, midden- en kortegolf en wordt gebruikt voor ontvangst

in de ether, maar ook om kabelradiostations door te geven (Koot, 09.02.2005). Het

gevolg is dat dankzij deze nieuwe techniek van frequentiemodulatie plots bijna cd-

kwaliteit mogelijk was in de FM-band (VHF). Bovendien waren de zenders voor

FM-radio ook gevoelig goedkoper dan de midden- en lange golfzenders (Gunnar,

z.d.). Een en ander maakte dat de opkomst van FM-radio zeer veel succes kende.

Het feit dat een groot aantal radiostations op de FM-band begon uit te zenden,

speelde zowel in het voordeel als in het nadeel van FM (Koot, 09.02.2005). Het

voordeel was dat er via een FM-toestel vele kanalen konden worden ontvangen, wat

het succes nog aanwakkerde. Ondertussen hebben luisteraars en beleidsmakers ook

reeds de verschillende nadelen ervan ontdekt. Zo is het FM-signaal nog steeds vrij

gevoelig voor storingen en is er slechts een beperkte ruimte door het overaanbod aan

zenders die uiteraard allemaal op die gegeerde FM-band willen uitzenden (Digitale

Radio, z.d.c). Koot (09.02.2005) wijdt de nieuwe storingen aan de zogenaamde

grondruis en slechte kanaalscheiding die op de FM-band aan de orde is.

Naast het probleem van schaarste en storingen biedt FM ook weinig

mogelijkheden om extra informatie mee te zenden. Wel is het dankzij RDS (Radio

Data System), de reeds aangehaalde extra, digitale functie voor FM-radio, mogelijk

om het radiotoestel zelf naar de sterkste zender van het beluisterde radiostation te

laten zoeken en bovendien beperkte informatie op de radiodisplay weer te geven.

Het systeem zorgt hiermee enigszins wel voor een grotere gebruiksvriendelijkheid,

maar de radio-uitzending zelf blijft weliswaar analoog en biedt bijgevolg in geen

geval kwaliteitsvoller geluid (Digitale Radio, z.d.c). Ondertussen heeft het publiek

echter de geluidskwaliteit van de CD-DA leren kennen en voldoet de ooit zo

gegeerde FM-kwaliteit niet meer (Doublew, z.d). Dat is toch wat de commerciële

websites en folders van DAB-verkopers hun klanten willen wijs maken. Of deze

kwaliteitsverbetering ook effectief de enige en unieke reden is om voor digitale radio

te kiezen, zullen we verder in deze verhandeling onderzoeken. Nu zullen we eerst de

oplossingen bespreken die de DAB-techniek voor storingen, kwaliteitseisen en

schaarste op de FM-band aanbiedt. Nadien behandelen we de extra mogelijkheden

die ervoor kunnen zorgen dat ze van DAB een sterk product maken (cfr. infra).
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2.2 Oplossingen via DAB

Het is onmogelijk te ontkennen dat het sterke punt van DAB inderdaad de cd-

kwaliteit en de ongevoeligheid voor storingen en ruis is. De kwaliteit van de

ontvangst van een DAB-zender blijft immers altijd even optimaal (Doublew, z.d).

Indien er inderdaad ook ontvangst is tenminste. Bij een te lage signaalsterkte zullen

er storingen optreden bij een FM-radio, maar zal er helemaal geen geluid te horen

zijn bij een DAB-toestel. De reden hiervoor is het digitale karakter van het DAB-

systeem. Volgens De Grooff (z.d.c) kent een digitaal signaal slechts twee discrete

waarden, aan en uit of 1 en 0. Aangezien het hier discrete en geen continue waarden

betreft, zijn er geen tussenliggende waarden mogelijk. Het voordeel van digitale

informatie is echter wel dat het kan worden verzonden zonder kwaliteitsverlies. Het

resultaat zal zijn dat er wel (1) of geen (0) verbinding en bijgevolg 100% kwaliteit of

absoluut geen geluid te horen is (Digitale Radio, z.d.c). Dat is ook de reden waarom

bij DAB niet over een percentage van kwaliteit, maar over een percentage van

zekerheid van ontvangst wordt gesproken. Kaart 5 toont aan dat deze percentages

vrij hoog liggen. Geel staat voor 99,9% zekerheid, groen voor 99% en oranje

tenslotte, aan de grenzen, voor 95%.

Kaart 5. De verwachte ontvangst van DAB binnenshuis

Bron: Digitale Radio, z.d.d
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Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen ontvangst binnen- en buitenshuis. In

kaart 6 gelden dezelfde kleurlegende en bijhorende percentages als in kaart 5. Het

valt meteen op dat de ontvangst buitenshuis een grotere zekerheidsgraad heeft dan

binnenshuis.

Kaart 6. De verwachte ontvangst van DAB buitenshuis

Bron: Digitale Radio, z.d.d

DAB kan echter wel, rekening gehouden met die zekerheidsgraad, ook vlekkeloos

ontvangen worden aan de randen van het ontvangstgebied. Dat is een

kwaliteitszekerheid die het FM-systeem niet kon voorleggen (Koot, 09.02.2005).

Naast een oplossing voor het probleem van de storingen en de kwaliteitseis, biedt

DAB ook een alternatief voor de reeds jarenlange discussie over de schaarste op de

FM-band. Reeds sinds 1999, tijdens de ambtsperiode van mediaminister Van

Rompuy, was er sprake van “een FM-band die eivol zit en waar geen enkel station

meer bij kan” (Vanderhaegen, 01.03.1999). DAB maakt echter geen gebruik van de

FM-frequenties die zich tussen 87,5 en 108 MHz van de VHF-band bevinden. DAB

wordt in de meeste landen uitgezonden op een ander stuk van die VHF-band,

namelijk tussen 176 en 230 MHz (cfr. figuur 5). In sommige landen wordt daarnaast

ook gebruik gemaakt van de zogenaamde L-band. Deze strekt zich uit van 1452 tot

1492 MHz en bevindt zich daarmee in het UHF-veld (Ultra High Frequence). Er zijn
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ook landen, zoals Frankrijk, waar voor DAB-uitzendingen alleen van deze L-band

gebruik wordt gemaakt (Vélez, Angueira, de la Vega, Ordiales, & Arrinda, 2002). In

ons land zendt de VRT echter uit op 223,936 MHz, dus in de VHF-band, in het

zogenaamde frequentieblok 12A (Digitale Radio, z.d.c). Dit is bovendien zo

vastgelegd volgens de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

VRT (cfr. bijlage 3). In ieder geval is er dankzij DAB veel meer ruimte beschikbaar

voor radiostations en kan er bovendien zelfs nog allerlei extra informatie samen met

het geluidssignaal doorgestuurd worden (Digitale Radio, z.d.c). Dit is niet alleen

mogelijk dankzij de extra bandbreedte, maar ook dankzij het principe van het

ensemble, een bijzondere DAB-techniek, waardoor DAB-zenders ook minder

frequentieruimte nodig hebben (Digitale Radio, z.d.b). Voor de precieze werking

van dit principe verwijzen we naar punt 3.1.2 van dit deel. Naast het probleem van

ontvangstkwaliteit lijkt hiermee eveneens het probleem van de schaarste op de

frequentiebanden van de baan.

Eens het DAB-systeem is doorgebroken, kunnen de ruimteopslorpende, analoge

radio-uitzendingen zelfs volledig worden verbannen. De ruimte die hierdoor in het

spectrum vrijkomt, kan dan aangewend worden voor andere toepassingen. De

uitschakeling van de analoge radio wordt de analoge switch off genoemd en is

daarmee de tegenhanger van de digitale switch on. In Vlaanderen heeft die digitale

switch on reeds in 1997 plaatsgevonden, waardoor momenteel analoge en digitale

radiosignalen simultaan in de ether aanwezig zijn. De analoge switch off zou dan

weer de definitieve doorbraak van DAB kunnen betekenen, maar zoals de meest

recente evaluatiebrochure van WorldDAB (World DAB Forum, 2004, p.29) ook

vermeldt, kan deze stopzetting van analoge radio niet van vandaag op morgen

gebeuren (cfr. bijlage 4). Als de regeringen in de verschillende landen echter niet

overwegen om in de nabije toekomst tot een analoge switch off over te gaan, zal,

eveneens volgens het Forum, de ontwikkeling van DAB in die landen niet worden

gemotiveerd. Duitsland heeft in ieder geval reeds het voortouw genomen door

zichzelf het doel te stellen om analoge radio af te bouwen tussen 2010 en 2015. En

ook in Groot-Brittannië zou de discussie hieromtrent volop aan de gang zijn (World

DAB Forum, 2004, p.29). Volgens een recent artikel in TVB Europe van maart 2005

(Klafkowski, 2005) wordt beweerd dat onlangs overeen werd gekomen om in

Engeland een analoge switch off te bereiken tegen 2012. In februari 2005 werd ook

al op een website van het Deense ERO of European Radiocommunications Office
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aangekondigd dat in Vlaanderen een analoge switch off eveneens realistisch zou

kunnen zijn tegen 2010 (European Radiocommunications Office, 2005). Een

definitieve doorbraak van DAB kan dus reeds tot de zeer nabije toekomst behoren.

2.3 Bijkomende mogelijkheden van DAB

Een DAB-toestel aankopen is een dure aangelegenheid. De goedkoopste

ontvanger in Vlaanderen kost momenteel, anno 2005, maar liefst  €  1 70 (Digitale

Radio, z.d.c). Een rapport van WorldDAB van januari 2005 (World DAB Forum,

2005) meldt wel dat de prijzen voor de goedkoopste versies van DAB-toestellen

ondertussen zouden gedaald zijn tot  €  70. In bijlage 2 is een overzicht bijgevoegd van

de meest recente modellen die momenteel op de markt te verkrijgen zouden zijn.

In ieder geval is de FM-kwaliteit nog te behoorlijk om momenteel de gemiddelde

luisteraar voor een aankoop over de streep te trekken. Dat is toch wat Paul De

Meulder, VRT-woordvoerder, eind 2004 in De Tijd beweerde (Tibau, 12.11.2004).

De luisteraar wil vooral op een zo goedkoop mogelijke manier, zoveel mogelijk

radiozenders kunnen ontvangen. Zoals we in het tweede deel van deze verhandeling

samen met van Driel zullen vaststellen (cfr. deel 2, 1.1 Het ARIA-patroon), is er

meer nodig dan imitatie van het klassieke medium, om een nieuw medium te laten

doorbreken. De extra mogelijkheden die verbonden zijn aan het nieuwe product

zullen diens graad van sterkte bepalen. DAB heeft gelukkig deze extra

mogelijkheden aan boord die voor de luisteraar het verschil met FM kunnen maken.

Bij een FM-toestel was het voor de luisteraar via RDS mogelijk om, eens een

bepaalde frequentie te hebben gekozen, op de display af te lezen wat de naam is van

het gekozen station. Bovendien zorgde RDS er automatisch voor dat de beste zender

voor dit kanaal werd opgespoord en dat het gekozen radiostation bleef behouden

tijdens een lange autorit (De Grooff, z.d.d). In het DAB-systeem zijn al deze

voordelen van RDS overgenomen, maar daarnaast dient de DAB-luisteraar zelfs niet

meer te weten welke frequentie zijn of haar favoriete radiostation heeft. De DAB-

ontvanger zoekt de frequentie, die op verschillende banden kan gelegen zijn, zelf

wel uit. De gebruiker dient dus enkel de naam te kennen van het kanaal dat hij wil

beluisteren (Digitale Radio, z.d.b).
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Bovendien heeft DAB, zoals reeds aangehaald, dankzij het gebruik van de

bandbreedte en het ensembleprincipe (cfr. 3.1.2) meer ruimte ter beschikking voor

extra mogelijkheden voor informatie. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar om extra

programma-, muziek- en verkeersinformatie naar de radiodisplay te versturen

(Digitale Radio, z.d.b). Deze service is veel meer uitgebreid dan het RDS- of

DARC-systeem. Zo zijn via DAB ook muziekgenre, artiestennamen, cd-titels, cd-

covers, wedstrijdtelefoonnummers, hoofdpunten van het nieuws en sportuitslagen

mogelijke data om mee te versturen. Het is eveneens denkbaar om al deze informatie

door de gebruiker zelf aan diens noden en behoeften te laten aanpassen (Digitale

Radio, z.d.c). Volgens Paul De Meulder zouden zelfs ook websites en weerkaarten

kunnen worden meegestuurd (Michaels, 13.12.2003). De speelruimte lijkt wel

onuitputtelijk. In punt 4, de toekomstmogelijkheden van DAB, gaan we dieper in op

al deze extra datatransmissiemogelijkheden.

Niet alleen voor de luisteraars, maar ook voor de radiomakers zelf, biedt het

DAB-systeem ongekende perspectieven. Het eerste belangrijke element dat in het

voordeel speelt van DAB, is dat het veel meer aangepast kan worden dan het

analoge, traditionele systeem. Dankzij het digitale karakter zijn er volgens Bonne

(03.05.2004) veel meer parameters voorhanden om de technologie in eigen voordeel

en voorkeur van de radiomakers om te buigen. Het systeem kan worden afgestemd

naar de ideale omstandigheden van elk kanaal afzonderlijk. Zo kan DAB werken op

frequenties van 30 MHz tot 3 GHz, met een of meerdere zenders, vanuit terrestiële

zenders, satellieten of zelfs een combinatie van beiden. Vermits hiervoor telkens

verschillende eisen worden gesteld aan het netwerk, zijn er volgens Bonne vier

verschillende modes gecreëerd. Elke mode heeft zo zijn eigen instellingen en

eigenschappen. In Europa wordt meestal gebruik gemaakt van de tweede mode. Zo

bepaalt een van de vastgestelde instellingen in deze mode dat de totale beschikbare

bandbreedte van een DAB ensemble precies 1,3 Mbits per seconde mag bedragen.

Een tweede sterk voordeel van DAB voor de radiomakers zelf, zijn de uitgebreide

mogelijkheden voor foutcontrole. Op die manier kan de robuustheid van het signaal

aangepast worden naar het soort informatie dat dient te worden verstuurd. Door deze

eigenschappen te variëren kan bepaald worden wat er dient te gebeuren indien het

verzenden van het signaal wordt verstoord (Bonne, 03.05.2004). De techniek die

daarvoor bij DAB beschikbaar is, heet FEC (Forward Error Correction). Volgens

Bonne is FEC een systeem dat ervoor zorgt dat extra informatie met het geluid wordt
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meegestuurd, zodat bij ontvangst deze extra informatie kan worden gebruikt om

eventuele transmissiefouten op te vangen. Een signaal wordt nu robuuster als er ook

meer controle-informatie wordt meegestuurd. Het nadeel is echter wel dat hierdoor

ook minder ruimte overblijft voor de andere informatie, namelijk het geluid zelf. Het

is dus afwegen welke eisen en prioriteiten aan ieder signaal afzonderlijk worden

verbonden. Het is net dankzij het parameterprincipe van DAB dat deze

geprefereerde instellingen volgens Bonne “dynamisch aanpasbaar” zijn. Een signaal

kan zowel data als geluidsgolven betreffen en daarom wordt er in DAB-jargon niet

over een signaal, maar over een service gesproken. Met de service worden dan

zowel het radiostation zelf als de datacastingdienst bedoeld, aangezien ze tegelijk

worden aangeboden (Bonne, 03.05.2004). DAB verschilt hierin van andere

technieken, zoals DVB, waarbij deze parameters niet voor elk individueel station

afzonderlijk kunnen bepaald worden, maar meteen voor de totale stream. Bij DAB

was deze mogelijkheid wel noodzakelijk, aangezien volgens Bonne voor radio niet

elk station even robuust dient te zijn. In het slechtste geval zal een transmissiefout

immers leiden tot een tijdelijke, zogenaamde “hick-up” in het geluid. Voor elk

kanaal afzonderlijk kan dus worden bepaald in welke mate storingen toelaatbaar zijn

of niet.

Niet alleen kan via DAB eenvoudig bepaald worden in welke mate storingen

worden toegelaten op elk radiostation afzonderlijk, ook de kwaliteit van het

uitgezonden geluidssignaal kan via afzonderlijke parameters worden ingesteld. In

technische termen wordt dan bepaald hoeveel bitrate per kanaal ter beschikking

wordt gesteld aan de zogenaamde audio-codec. Bonne (03.05.2004) omschrijft de

functie van deze audio-codec als het omzetten van analoog geluid naar digitale

signalen (coder) en het omgekeerde eens de bestemming is bereikt (decoder). Het

principe van de codec wordt verder behandeld in punt 3.1.1. Opnieuw kunnen deze

parameters worden afgestemd op eigen voorkeuren en voordelen van de

radiomakers. Hiervoor wordt volgens Bonne dan vooral rekening gehouden met de

beschikbare bitrate, de aard van de te verzenden audio (muziek of stem), de aard van

het kanaal (mono of stereo) en de kwaliteit van de codec zelf. Zo zullen voor DAB

de bitrates variëren van 192 Kbps voor klassieke muziek, over 160 of 128 Kbps voor

stereo popmuziek, tot 80 of zelfs 64 Kbps voor mono stemgeluiden.

Door via de dynamische DAB-parameters de kwaliteit en robuustheid van het

signaal te kiezen, wordt meteen ook beslist hoeveel kanalen in één ensemble
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mogelijk zullen zijn. Dit aantal hangt immers af van de gekozen bitrate van het

geluid en het beschermingsniveau van de meegestuurde FEC-informatie (Eureka-

147 Project, 1997, p. 6). Tabel 3 geeft een overzicht van de verschillende

keuzemogelijkheden en de bijhorende consequenties voor het aantal kanalen binnen

één ensemble.

Tabel 3. Maximum aantal geluidskanalen binnen één ensemble, naargelang de

gekozen parametervoorkeuren

Bron: Eureka-147 Project, 1997, p. 6

Dat brengt ons bij een laatste uitzonderlijk voordeel van DAB, namelijk de

mogelijkheid voor het opzetten van tijdelijke stations. Hier zit opnieuw het principe

van het ensemble (cfr. 3.1.2) voor iets tussen. Zoals reeds aangehaald, kunnen

dankzij de dynamische parameters de bitrates eenvoudig worden aangepast, zodat er

tijdelijk plaats vrij komt voor een extra station. Volgens Bonne (03.05.2004) kan dit

worden opgezet als een zelfstandig station of als een toegevoegde audiodienst aan

een reeds bestaand station. Eveneens dankzij het parameterprincipe kan de naam van

het station eenvoudig worden aangepast aan de gewijzigde situatie. Zo kan op een

snelle manier worden ingespeeld op de gewijzigde behoeftes in situaties van

uitzonderlijke evenementen of gebeurtenissen. Bonne haalt hierbij het voorbeeld aan

van sportzender Sporza, die op deze manier enkel bandbreedte dient in te nemen,

indien er inderdaad ook echt sportinformatie mee te delen is, in het kader van

speciale sportevenementen.

Beschermingsniveau (FEC)

laagst laag midden hoog hoogst

24 n/a 64 48 36 24

32 54 41 36 29 24

64 27 20 18 14 12

128 13 10 9 7 6

192 9 7 6 5 4

224 7 6 5 4 3
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256 6 5 4 3 3
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3. De digitale radioweg

3.1 Hoe werkt DAB?

Omwille van de aangehaalde problemen die de FM-band in het verleden opleverden,

was het noodzakelijk om een alternatief te ontwikkelen. Ingegeven door een

tijdsgeest waarin digitalisering een evidentie was geworden, was de stap naar

digitale radio een logische evolutie. Hierbij is DAB/Eureka 147 doorheen de jaren

uitgegroeid tot de veelbelovende standaard. DAB lijkt hierdoor de ideale uitweg

voor de FM-problematiek te worden. Nu dient ook het publiek, de luisteraars zelf,

nog van het nut van de aankoop van deze digitale radio te worden overtuigd.

Daarom moeten ook voor hen voelbare voordelen worden gecreëerd, zodat ze hun

oude toestel wensen in te ruilen. Zoals we reeds eerder uit de visie van Paul De

Meulder konden opmaken (Tibau, 12.11.2004), zitten de extra mogelijkheden die

DAB kan aanreiken niet in het uitzenden van meer kwaliteitsvolle geluidsgolven,

maar wel in de extra dataservice die kan worden aangeboden. De faciliteiten die op

dit vlak in de toekomst voor DAB van betekenis kunnen zijn, zullen worden

behandeld in punt 4 van onze literatuurstudie. Nu, in de digitale radioweg, zullen we

het enkel hebben over de oorspronkelijke hoofdtaak van DAB, namelijk het

vervangen van FM-radio. We zullen dus eerst enkel de manier bespreken waarop

digitale geluidsgolven via DAB worden uitgezonden. Hierbij zijn twee, reeds eerder

aangehaalde principes, namelijk die van de codec en het ensemble, de

kernbegrippen.

3.1.1 Principe codec

Voor het digitaal verzenden van audiosignalen, wordt gebruik gemaakt van codecs.

De Grooff (z.d.b) omschrijft een codec als een stukje software dat zorgt voor de

compressie en decompressie van zowel digitale audio als video. Ook voor het

uitzenden van radiosignalen wordt bij DAB gebruik gemaakt van deze software.

Bonne (03.05.2004) splitst het begrip codec op in twee andere begrippen, coder en

decoder. Een coder staat volgens hem in voor het omzetten van analoge audio naar

zijn digitale vorm, terwijl de decoder de digitale informatie, eens ontvangen door het

DAB-toestel van de luisteraar, terug omzet in een hoorbaar analoog signaal.
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Volgens Bonne (03.05.2004) verloopt dit codeer- en decodeerproces in vijf

verschillende stappen. Het omzetten van analoog naar digitaal formaat is slechts een

eerste fase. Hierbij wordt het analoge radiogeluid gesampled. Deze sampling

verdeelt volgens De Grooff (z.d.k) het analoge geluid in kleine fragmentjes, de

zogenaamde samples. Hoe meer samples er per seconde van het analoge geluid

worden gemaakt, hoe hoger de zogenaamde samplerate en hoe beter de kwaliteit ook

van het gedigitaliseerde signaal. Die kwaliteit wordt dan uitgedrukt in KHz. Aan

elke sample dient vervolgens een bepaalde waarde te worden toegekend in functie

van de sterkte van het oorspronkelijke geluidssignaal. Deze waarde wordt bepaald

door een aantal bits. De Grooff benadrukt verder dat hoe meer bits hierbij worden

gebruikt, de zogenaamde sample size, hoe beter ook de kwaliteit van het

gedigitaliseerde geluid uiteindelijk zal zijn. Tijdens dit encoderingsproces krijgt elke

bit uiteindelijk een bepaalde binaire waarde die bepaald wordt door de aard van het

analoge geluidssignaal.

Het analoge radiogeluid is nu volledig gedigitaliseerd en bestaat uit een ontelbaar

aantal bits. Om deze informatie te kunnen verzenden, is het volgens De Grooff

(z.d.k) absoluut noodzakelijk om aan compressie te doen. Bonne (03.05.2004) stelt

daarom dat in een tweede fase het verkregen digitale audiobestand met behulp van

de coder dient te worden omgezet naar een tussenliggend formaat met minder

omvang. Ook hier zal de gekozen omvang de kwaliteit van het gecomprimeerde

digitale bestand bepalen. Het betreft hier dan niet de samplerate, maar wel de bitrate.

Zoals eerder aangehaald, is een bitrate de hoeveelheid bits die per seconde moeten

worden omgezet of opgeslagen.

In een derde fase wordt het gecomprimeerde bestand verzonden – of in het geval

van DAB nog enger, uitgezonden – van de zender naar de ontvanger. Als vierde stap

omschrijft Bonne vooreerst het terug omzetten van het gecomprimeerde

tussenformaat, naar het volledige, maar omvangrijke digitale audiobestand. Dit

gebeurt via het tweede deel van het codec-principe, namelijk de decoder. Dit is

noodzakelijk om in de vijfde en laatste stap het digitale signaal terug te kunnen

omzetten in een voor de luisteraar hoorbaar analoog radiosignaal (Bonne,

03.05.2004).

Zoals verschillende andere onderdelen van DAB, is de codec eveneens

dynamisch aanpasbaar met behulp van verschillende parameters en kan het
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principe eenvoudig aangepast worden aan het geprefereerde geluid. Bonne

(03.05.2004) telt drie verschillende factoren die hierbij bepalend zullen zijn. Naast

het aantal geluidskanalen zijn dat enerzijds de maximale frequentie en anderzijds de

amplitude van het geluidssignaal. De frequentie wordt door De Grooff (z.d.f)

omschreven als het aantal trillingen per seconde, terwijl de amplitude de maximale

waarde van de curve aanduidt. Figuur 6 geeft het onderscheid duidelijk grafisch

weer:

Figuur 6. De kenmerken van een geluidsgolf: frequentie en amplitude

 

Bron: De Grooff, z.d.l

 

Het aantal trillingen beïnvloedt de toonhoogte en de amplitude bepaalt de

geluidssterkte. Bonne (03.05.2004) spreekt in de context van de amplitude liever

over de dynamiek, omdat deze het verschil tussen het stilste en luidste geluidsniveau

weergeeft. Dynamiek en frequentie zullen de aard van het signaal zo bepalen, dat

voor de meest optimale digitale kwaliteit, de codec dient te worden aangepast aan

zeer uiteenlopende eisen. Dankzij het principe van parameters kan dit voor elk

kanaal afzonderlijk worden op punt gesteld. Hierbij moet worden gestreefd naar een

evenwicht tussen enerzijds voldoende kwaliteit en anderzijds de verbruikte bitrate.

Op die manier kan via het DAB-systeem de kwaliteitseis perfect worden afgewogen

tegen de ingenomen bandbreedte.

3.1.2 Principe ensemble

Het tweede kernbegrip dat de kracht uitmaakt van DAB is het principe van het

ensemble of de multiplex (Digitale Radio, z.d.c). Dankzij het ensemble, de multiplex
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of het radiobouquet, zoals Bonne (03.05.2004) het ook pleegt te noemen, wordt de

bandbreedte bij DAB zeer optimaal gebruikt. Terwijl bij FM elk radiokanaal zijn

eigen frequentie bekleedt, worden bij DAB verschillende stations op een zelfde

frequentie gebundeld. Volgens Bonne ligt hierin het grootste verschil tussen FM en

DAB. Bij FM zit elk station immers op een bepaald frequentieslot en wordt enkel op

die frequentie door dat bepaalde station uitgezonden. Via het ensembleprincipe van

DAB is dit niet meer het geval. De DAB-service, het radiokanaal en bijhorende

datatransport, worden hierbij gegroepeerd in een soort bundel, het ensemble. Elk

radiostation wordt dan niet meer afzonderlijk verzonden, maar met de hele bundel

tegelijk.

Hoeveel verschillende stations in zo een bundel kunnen worden opgenomen,

hangt af van de gekozen DAB-parameters, zoals eerder besproken. Volgens Bonne

(03.05.2004) houdt een typische mix van een openbare omroep minstens één station

in met klassieke muziek. Daarnaast enkele stations met popmuziek en één of twee

spraakkanalen. Naast de datadiensten bestaat een ensemble dan bijvoorbeeld uit een

negental radiostations, zoals nu het geval is bij het VRT-ensemble. Deze kanalen

zijn voorlopig Radio 1, Nieuws+, Sporza, Radio 2, Klara, Klara Continuo, Studio

Brussel, Donna, Donna Hitbits en RVi (VRT Directie Strategie, Technologie en

Innovatie, 03.05.2004). Momenteel is RVi echter terug uit het ensemble genomen,

om zo meer ruimte beschikbaar te maken voor andere doeleinden (Lehaen,

21.04.2005).

De samenstelling van dit ensemble kan zelfs ook in de loop van de dag

veranderen. Om al deze wijzigingen goed te kunnen coördineren en opvangen, wordt

een deel van de totale bandbreedte vrijgehouden voor een reguleringskanaal, FIC

(Fast Information Channel) genaamd (Digitale Radio, z.d.b). Zo zijn alle middelen

aanwezig om snel en eenvoudig het uitzenden van digitale radio naar eigen hand te

zetten.

3.2 De rol van netwerkuitbaters

Door het ensembleprincipe is er een extra rol weggelegd voor het beheer van de

totale bandbreedte. Aangezien niet elk station meer zijn eigen frequentie beheert,

maar deze moet delen met verschillende andere kanalen, dient een derde partij
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tussen het radiokanaal en diens luisteraar op te treden. Deze extra organisatie noemt

Bonne (03.05.2004) de netwerkuitbater. Jozef Mertens, technisch directeur van de

Vlaamse Media Maatschappij, gebruikt in De Morgen van 13 juli 2002 (Hanssens,

13.07.2002) de term serviceprovider en duidt daarmee hetzelfde aan. Hij maakt

daarmee duidelijk het onderscheid tussen het radiokanaal of de contentprovider en

de netwerkuitbater of serviceprovider. In principe dient de contentprovider zijn

uitzendruimte of bandbreedte op het netwerk te huren van de serviceprovider. Bonne

(03.05.2004) legt uit dat soms de functies van netwerkuitbater en kanaaleigenaar

kunnen samenvallen en dat dit ook meestal het geval is bij de publieke omroepen of

andere grote mediabedrijven. In België speelt openbare omroep VRT inderdaad deze

dubbele rol. Volgens Mertens lokt deze situatie vervalste concurrentie uit (Hanssens,

13.07.2002). Het zint hem niet dat het digitale netwerk wordt beheerd en

gecontroleerd door de grootste concurrent en dat net met deze concurrent zou

moeten worden onderhandelt om digitaal te kunnen uitzenden.

Los van deze discussie dient er voor radiostationeigenaars bovendien een extra

drempel te worden overwonnen voor ze hun radiosignalen aan de luisteraar kunnen

aanbieden. Op de FM-band diende elk kanaal een eigen zendvergunning te

ontvangen van de overheid voor er mocht worden uitgezonden. Via het DAB-

systeem geldt dit nog steeds, maar dient ook bandbreedte te worden gehuurd. Bonne

(03.05.2004) waarschuwt dan ook voor een regulerende rol die netwerkuitbaters

kunnen uitoefenen en de oneerlijke concurrentie die hiervan een gevolg kan zijn. Het

gevaar is des te groter indien service- en contentprovider worden uitgeoefend door

dezelfde speler op de radiomarkt, zoals in België nu het geval is met de VRT. Om

deze problemen te voorkomen is er volgens Bonne een regeling opgesteld waardoor

een radiostation dat een zendlicentie verwerft, automatisch ook de noodzakelijke

ruimte op de bandbreedte van een netwerkuitbater verkrijgt.

3.3 Problemen van DAB

Natuurlijk heeft DAB ook enkele nadelen. Zo heeft het DAB-signaal vertraging op

het FM-signaal. Beiden signalen op hetzelfde moment laten horen, zorgt voor een

echo. De reden hiervoor zijn de talrijke bewerkingen die het digitale signaal dient te

ondergaan bij het transport van de studio naar zijn luisteraars (Digitale Radio, z.d.b).
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Hoe robuuster het signaal dient te zijn, hoe meer tijd de codec hiervoor nodig zal

hebben.

Het tweede probleem zijn de zogenaamde multipath-storingen. Volgens Bonne

(03.05.2004) worden deze storingen veroorzaakt wanneer radiosignalen terugkaatsen

nadat ze ergens tegenaan zijn gebotst. Vooral in stedelijke gebieden, waar hoge

gebouwen de radiosignalen verstoren, kan dit ervoor zorgen dat hetzelfde digitale

signaal de ontvanger verschillende keren bereikt. Figuur 7 toont het probleem van

multipath.

Figuur 7. Het multipath-principe

Bron: Eureka-147 Project, 1997, p. 2

De verschillende ontvangen signalen verstoren elkaar, waardoor de digitale

informatie geblokkeerd geraakt en het uiteindelijk niet meer kan worden omgezet in

een analoog geluidssignaal. Het gevolg is stilte.

Een derde nadeel is vooral voor de luisteraar een belangrijke hindernis. Met het

klassieke FM-toestel zijn de digitale radiogolven niet te ontvangen. Daarom dient

niet enkel een nieuw, DAB-compatible radiotoestel te worden aangeschaft, maar ook

een speciale radioantenne indien de bestuurder eveneens een digitale radio-

ontvanger in zijn auto wenst te plaatsen (Digitale Radio, z.d.b).

Tenslotte is er voldoende signaalsterkte nodig om DAB-geluidsgolven te kunnen

ontvangen. Terwijl bij FM-radio ruis optreedt indien de sterkte van het signaal te

zwak wordt, zal hetzelfde probleem er bij DAB voor zorgen dat er helemaal geen

signaal meer is (cfr. 2.2). Vooral in lange tunnels, kelderverdiepingen of grote

flatgebouwen zouden deze storingen een probleem vormen. Door extra, externe

antennes bij te plaatsen kan dit echter worden vermeden (Digitale Radio, z.d.b).
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3.4 Oplossingen

Aan het probleem van de echo kan niets worden veranderd. Een oplossing kan

natuurlijk zijn dat men een FM-radio en een DAB-toestel niet op hetzelfde ogenblik

geluid laat produceren. Eens de DAB-services alle FM-signalen hebben vervangen,

zal er uiteraard van vertraging geen sprake meer kunnen zijn.

Voor het probleem van de multipathstoringen en de voldoende signaalsterkte

bestaat de oplossing uit twee begrippen die aan elkaar gerelateerd zijn. Eerst

bespreken we het principe van het Single Frequency Network (SFN) en nadien de

noodzakelijke, bijhorende techniek COFDM of Coded Orthogonal Frequency

Division Multiplex.

3.4.1 SFN

Zoals we reeds bij het ensembleprincipe bespraken, is het via DAB mogelijk om een

netwerk van verschillende kanalen op dezelfde frequentie uit te zenden. Dit netwerk

is bijgevolg een Single Frequency Network of SFN. De beheerders van dit SFN

hebben we eerder de netwerkuitbaters genoemd (cfr. 3.2). Dankzij DAB kan via hen

het spectrum efficiënter worden ingedeeld en is er zo ruimte voor meer zenders.

Volgens Bonne (03.05.2004) kan op die manier niet enkel een gigantisch netwerk

van zenders worden uitgezonden, maar kan dit principe ook bijdragen tot het

bereiken van een betere ontvangst in de steden. Hoe daar de multipathstoringen

konden worden weggewerkt, wordt duidelijk bij de bespreking van de COFDM-

techniek (cfr. 3.4.2).

In ieder geval was het bij FM-netwerken nodig om te zorgen voor een overlap.

Hierbij is het volgens Bonne (03.05.2004) nodig dat het zendgebied van de ene

zender overlapt met die van een andere zender, ten einde overal een even goede

dekking te verkrijgen. Bij het Single Frequency Network van DAB is deze overlap

niet meer nodig, omdat alle radiokanalen toch op dezelfde frequentie zitten. De

situatie waarbij in bepaalde gebieden een zelfde zender op twee verschillende

frequenties te ontvangen was, wordt daarmee overbodig en bijgevolg wordt de

bandbreedte ook nuttiger gebruikt. Door het SFN-principe wordt dus niet alleen
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bandbreedte bespaard dankzij het gebruik van een ensemble, maar eveneens dankzij

een vereenvoudiging van de ruimtelijke frequentiebepaling.

Bovendien kan er dankzij Single Frequency Networks eveneens bespaard worden

op het vermogensverbruik van het netwerk. In een ‘big stick’-netwerk, zoals Bonne

(03.05.2004) diens FM-tegenhanger noemt, ligt het totale vermogen hoger dan in

een SFN. Door de SFN-techniek is het immers mogelijk om meerdere kleine zenders

te verkiezen boven één grote. Daardoor vergroot volgens Bonne (03.05.2004) ook de

kans dat één van de uitgezonden signalen de ontvanger bereikt en dient het

vermogen niet zo hoog te liggen. Het voordeel van dit systeem is dat enkel met de

uitbreiding van een extra zender meer afgelegen of moeilijk te bereiken gebieden

eveneens kunnen worden bereikt. Een voorbeeld daarvan in Vlaanderen is het

noordoosten van Limburg (cfr. kaart 1). VRT is van plan om daar een zender bij te

bouwen, maar heeft hiervoor voorlopig nog niet de geschikte plaats gevonden

(Lehaen, 21.04.2005).

Een voorwaarde voor de goede werking van SFN’s is dan wel dat alle ensembles

dezelfde inhoud moeten bevatten (Bonne, 03.05.2004). Voor Radio 2 geeft dit

problemen, aangezien regionale ontkoppeling dan niet meer mogelijk is. Via FM

heeft elk gebied zijn eigen frequentie en kan dus eenvoudig een regionale variant op

elke frequentie worden aangeboden. Door de overlap zal dan op sommige plaatsen

meer dan één regionale programmatie te horen zijn. Omdat bij DAB alle kanalen in

een ensemble op dezelfde frequentie worden uitzonden, is deze regionale

ontkoppeling niet meer mogelijk (Digitale Radio, z.d.b). Integendeel, voor de goede

werking van de foutcorrectie (cfr. 3.4.2) zal over het hele land dezelfde content

moeten worden verspreid.

Het principe van een nationaal ensemble is dus niet ideaal voor Radio 2.

Voorlopig worden de regionale programma’s van Radio 2 via DAB dan ook volgens

een soort beurtrol uitgezonden (Digitale Radio, z.d.b). Op elke dag van de week

krijgt zo telkens slechts één provincie de juiste regionale informatie. Deze situatie is

vervelend, temeer aangezien in de beheersovereenkomst van 2002-2006 tussen VRT

en de Vlaamse Gemeenschap werd vastgesteld dat Radio 2 dient gericht te zijn op

een breed publiek met sterke “nadruk op regionale informatie”. (Van Mechelen &

De Graeve, 07.06.2001, p.9). Een uittreksel van deze beheersovereenkomst kan

worden nagelezen in bijlage 3.
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Toch is de oplossing ook voor dit probleem reeds aanwezig. Volgens Bonne

(03.05.2004) zijn er immers twee verschillende soorten SFN’s in Vlaanderen. Een

eerste is landelijk en mag dus over heel Vlaanderen uitzenden, maar eveneens is er

een provinciale variant voorzien. Deze frequentieverdeling op DAB is voor

Vlaanderen zo vastgelegd door het European Radiocommunications Office, kortweg

het ERO.

Op wereldvlak worden tijdens zogenaamde World Radio Conferences (WRC) de

frequenties verdeeld door de International Telecommunications Union of ITU

(Union royale Belge des Amateurs-émetteurs, 2005). Nadat het ERO de Europese

verdeling heeft georganiseerd, zorgt het BIPT of Belgisch Instituut voor

postdiensten en telecommunicatie voor de omzetting daarvan in België (Belgisch

Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, z.d.). Zo werd voorzien dat op

termijn naast een Vlaams ook een provinciaal ensemble beschikbaar zou zijn.

Momenteel zijn die provinciale frequenties echter nog niet in de ether (Digitale

Radio, z.d.b). In de aangehaalde beheersovereenkomst van 2002-2006 (cfr. bijlage

3) wordt echter benadrukt dat binnen deze periode niet enkel het landelijke ensemble

12A helemaal dient uitgebouwd te worden, maar dat daarnaast ook de nodige ruimte

zal worden gereserveerd “voor kwaliteitsvolle uitzending van regionale digitale

programma’s” (Van Mechelen & De Graeve, 07.06.2001, p.10). Hiermee wordt

duidelijk op de regionale ontkoppeling van Radio 2 gedoeld. Verder, in artikel 12

van de overeenkomst, lezen we hoe de verdeling van het beschikbare DAB-netwerk

in Vlaanderen dan precies dient te worden opgevat (Van Mechelen & De Graeve,

07.06.2001, p.22):

• Eén landelijk ensemble, m.n. 12A, wordt voorzien voor de openbare

omroep.

• Eén landelijk ensemble, m.n. 6C, wordt voorzien voor de commerciële

omroepen.

• Beide regionale ensembles, m.n. 11B en 11C, worden gereserveerd voor de

commerciële omroepen, maar hierbij dient eveneens ruimte te worden

vrijgehouden voor kwaliteitsvolle uitzending van regionale digitale

programma’s van de openbare omroep. Met andere woorden, tussen 2002

en 2006 zullen in ensemble 11B of 11C de uitzendingen van Radio 2

dienen te worden opgenomen.
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provincie-ensemble worden uitgezonden, zal er bovendien een extra plaats in het

landelijke 12A-ensemble vrijkomen en zijn er voor VRT toekomstmogelijkheden

voor een extra DAB-service. Eind februari 2005 werden dan ook plannen bekend

gemaakt om in de toekomst een vierde digitale zender op te richten (VPB,

26.02.2005). Het kanaal zou zowel Vlaamse muziek als evergreens draaien en zou

daarmee een soort Radio 2 Continuo worden, die niet regionaal ontkoppeld diende te

worden, maar wel in het landelijke ensemble zou thuishoren. Binnen VRT wordt het

bestaan van deze plannen ondertussen echter ontkend en afgedaan als een

misverstand in de externe communicatie (Lehaen, 21.04.2005).

Naast een landelijke en provinciale SFN, zou het volgens Bonne (03.05.2004) in

ieder geval ook perfect mogelijk zijn om voor de bediening van een stad met een

soort mini-SFN te werken. Deze optie zou dan perspectieven openen voor de

digitalisering van lokale radiostations. Ook dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

3.4.2 COFDM

Om het probleem van de multipathstoringen op te lossen, werd door de

ontwikkelaars van DAB een systeem ontwikkeld met de naam Coded Orthogonal

Frequency Division Multiplex, kortweg COFDM. Het principe van dit systeem werd

al eerder gebruikt in vrij gespecialiseerde toepassingen zoals mobiele straal-

verbindingen naar een helikopter of voor militaire toepassingen (Bonne,

03.05.2004). Daarnaast werd de techniek ook reeds gehanteerd bij toepassingen als

digitale televisie, hoge snelheidsmodems voor traditionele telefoonverbindingen en

draadloze LAN- (Local Area Network) verbindingen (Huisken, van de Laar,

Bekooij, e.a., 1998). De precieze werking van COFDM is vrij technisch en

ingewikkeld. Daarom zullen we, in het kader van deze verhandeling, daar slechts

kort en oppervlakkig op ingaan.

Het systeem bestaat uit 1536 verschillende draaggolven of carriers, bezet op die

manier 1,5 MHz bandbreedte en kan zo maar liefst 2,4 Mb/sec transporteren.

Dankzij die indeling kunnen maar liefst zes hoogwaardige stereo audiokanalen

binnen dit spectrum worden uitgezonden. COFDM kan eigenlijk gerust worden

beschouwd als een soort datatransportsysteem, waarbij de databytes hoofdzakelijk

audio voorstellen. Tengevolge van dit systeem zullen de getransporteerde data in het

spectrum dan ook op ruis lijken (Kollenbrander, 1996).

Voorlopig is hiervan nog geen sprake, maar eens deze uitzendingen in het regionale
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Figuur 8 toont de relevante plaats van het COFDM-systeem in het uitzenden van

digitale radiosignalen. In het ensemble of de multiplex (cfr. 3.1.2) worden zowel de

verschillende audio- als bijhorende dataservices opgenomen. Elke service wordt

eerst individueel gecodeerd in de coder (cfr. 3.1.1). Vervolgens wordt bij dit

zogenaamde MSC- (of Main Service Channel) ensemble eerst nog zowel service- als

multiplexinformatie toegevoegd, om het ensemble op een correcte manier met alle

instelbare parameters te kunnen laten omgaan. In 3.1.2 hebben we dit het Fast

Information Channel of FIC genoemd. Eens deze informatie aan het ensemble is

toegevoegd, is het klaar voor verzending. Dit is het moment dat het COFDM-

systeem ervoor zorgt dat al deze digitale informatie kan worden samengesmolten tot

een DAB-signaal met verschillende draaggolven of carriers. Via de transmitter

wordt vervolgens het signaal op de geëigende radiofrequentie geënt en uiteindelijk

uitzonden (Eureka-147 Project, 1997, p. 4). Figuur 8 geeft een schematische

voorstelling weer van de verschillende besproken stappen.

Figuur 8. Concept van het verzenden van een DAB-signaal.

Bron: Eureka-147 Project, 1997, p. 4

Om de digitale radioweg volledig te maken, bespreken we ook de rol van het

COFDM-principe aan de ontvangerszijde. Figuur 9 geeft dan ook de schematische

voorstelling van een DAB-ontvangtoestel. Eens de tuner van dit toestel het gewenste

DAB-ensemble uit de lucht heeft opgevangen, zorgt de COFDM-demodulator
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ervoor dat het juiste kanaal en de bijhorende data worden geselecteerd. Het gedeelte

van het ensemble dat daarna nog overschiet, wordt door de decoder (cfr. 3.1.1)

geanalyseerd en opnieuw opgesplitst in audio- en dataservice. Een audiodecoder zet

het digitale signaal vervolgens om in hoorbaar, analoog geluid. Een datadecoder,

hier ook Packet Demux genoemd, zorgt voor het leesbaar maken van de

meegestuurde digitale informatie. Het FIC-systeem coördineert bij dit alles de juiste

selecties en analyses, zodat de gewenste informatie de ontvanger bereikt.

Figuur 9. Concept van het ontvangen van een DAB-signaal.

Bron: Eureka-147 Project, 1997, p. 4

Bonne (03.05.2004) stelt dat COFDM in ieder geval zeer goed bleek te werken.

Volgens hem was dat dan ook de reden om de multipathproblematiek niet meer als

nadeel, maar net als voordeel te gaan beschouwen. Doordat nu de verschillende

digitale signalen via COFDM van elkaar konden worden gescheiden, was het plots

mogelijk om verschillende datakanalen via dezelfde frequentie te verzenden.

Dankzij dit systeem werden SFN’s (cfr. 3.4.1) dan ook mogelijk.

COFDM zorgt niet enkel voor het vermijden van storingen in het geluid, maar

ook in de bijhorende verzonden data. Zoals reeds eerder besproken (cfr. 2.3) was een

deel van die data voorzien voor foutcorrectie via het zogenaamde FEC-systeem.

Door het gebruik van SFN’s en het bijhorende COFDM-principe worden ook de data

voor foutcorrectie optimaal verzonden (Bonne, 03.05.2004). Beide systemen dragen

dus eveneens bij tot het robuuster karakter van de DAB-service.
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4. Toekomstmogelijkheden van DAB

De hoofdbedoeling van DAB/Eureka 147 was om in de toekomst de analoge FM-

radio te vervangen. Zoals we verder nog in dit werk zullen bespreken (cfr. deel 2,

punt 1.1), gebeurt dit volgens van Driel eerst door imitatie (fase 3 van het ARIA-

patroon) en is het daarna de bedoeling om het oude medium helemaal van de markt

te verdringen door de eigen meerwaarde onmisbaar te maken voor het

mediagebruikerspubliek (fase 4). Of DAB ook effectief die meerwaarde kan bieden,

hangt af van de extra toekomstmogelijkheden die het systeem kan leveren. De betere

geluidskwaliteit en het zuinigere gebruik van de bandbreedte zullen niet voldoende

meerwaarde bieden om de luisteraar van de nieuwe technologie te overtuigen. Ze

zijn echter wel een krachtig instrument om de derde fase, de imitatie van de FM-

radio, ingang te doen laten vinden.

Biernatzki (1997, p.8) gaat er in ieder geval van uit dat DAB meer te bieden heeft

dan enkel een betere geluidskwaliteit en een zuiniger gebruik van de bandbreedte.

Vooral het voordeel van datatransport en draagbaarheid kunnen volgens hem van

DAB een sterk medium maken. Vooral voor het gebruik als autoradio is de

eigenschap van draagbaarheid van groot belang. Biernatzki (1997, p.8) citeert hierbij

Annelise Berendt die zelf met haar visie in de voetsporen trad van MacFarland:

[…] people may not be attracted to digital audio broadcasting (DAB) by its
clarity alone. A more likely attraction for purchasers might be found in “DAB’s
portability and its ability to deliver data”.

Biernatzki en zijn collega’s staan hierin niet alleen met hun mening. Ook in een

studie uit 2002 van het Institute of Communications and Navigation in Duitsland blijkt

manifest hetzelfde standpunt te worden ingenomen (Kaiser, Fiebig, Matoba, e.a., 2002,

p.2):

The future success of the mobile communications revolution strongly depends on
increasing the data rate available to the mobile user. This will enable value added
services that are not possible with current state of the art mobile wireless radio
systems.

Het is duidelijk dat de mogelijkheden van datatransport voor DAB worden

beschouwd als de ultieme instrumenten waarmee het systeem een belangrijke rol zou

kunnen spelen in de toekomst van de radiotransmissies. Het is dan ook evident dat
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we in deze verhandeling enkele van de beschikbare technieken nader zullen

bestuderen.

4.1 DLS

Het eerste datatransportmiddel waar DAB van gebruik kan maken is het Dynamic

Label Segment of DLS. Volgens Bonne (03.05.2004) is het vergelijkbaar met het

RDS-systeem dat we reeds kennen van de FM-radio. Het DLS-systeem zorgt er

eveneens voor dat tekst op het scherm of zogenaamde label van het radiotoestel

wordt weergegeven. Deze tekst kan naast de stationsnaam en programma-informatie

ook de naam van artiest en diens nummer weergeven dat op hetzelfde moment wordt

uitgezonden. Bonne merkt verder op dat deze service wordt uitgezonden als een

PAD-dienst. PAD staat hier voor Programme Associated Data en verwijst letterlijk

ook naar informatie die samen met het geluidssignaal wordt meegestuurd. De

capaciteit van PAD-informatie varieert van 667 bit/s tot 65 kbit/s (Eureka-147

Project, 1997, pp. 3-5).

PAD is hierbij wel niet te verwarren met Packet Assembler and Disassembler.

Volgens De Grooff (z.d.i) spreken we dan van een protocolconvertor die ervoor

zorgt dat de datagegevens kunnen worden omgezet in pakketten en omgekeerd. De

PAD-informatie die een DAB-signaal begeleidt, dient hier duidelijk van te worden

onderscheiden.

4.2 SLS

Een toepassing die volgens Bonne (03.05.2004) nauw aansluit bij DLS is SLS. SLS

is niet Dynamic, maar wel Static Label Segment. Via SLS is het eveneens mogelijk

om extra informatie met het audiokanaal mee te sturen, maar nu niet enkel in de

vorm van tekst, maar ook in de vorm van andere multimediatoepassingen. Bonne

geeft als voorbeeld een MOT Slideshow service. MOT staat hierbij voor Multimedia

Object Transport. Volgens een persbericht van WorldDAB (Ackerman, &

Kozamernik, 22.04.1997) zorgt deze techniek ervoor dat DAB in de toekomst de rol

kan gaan spelen van de eerste multimediaradio:
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[…] the successful completion of the Multimedia Object Transfer (MOT)
specification which takes DAB into a new multimedia era. (…) Radio is now
assured a place in the multimedia environment, capable of carrying not only CD
quality sound, but also text and graphics, still and moving pictures, and Internet
pages (Ackerman, & Kozamernik, 22.04.1997).

Volgens Bonne (03.05.2004) wordt deze toepassing in Duitsland al volop gebruikt

om een foto van de hoes van een CD, die wordt gespeeld, mee te sturen met het

geluidssignaal. In de toekomst zouden ook toepassingen kunnen worden verzonnen

waarbij nieuwsberichten worden geïllustreerd met een foto uit het betreffende

rampgebied of van de geïnterviewde deskundige ter zake. Voor Donna Hitbits kan

dan tijdens een rubriek met popnieuws een foto van de besproken artiest of

Hollywoodster worden toegevoegd. Op Sporza kan eventueel een beeld van een

gescoord doelpunt of ander hoogtepunt uit een voetbal- of tennismatch worden

ingesloten. Bonne stelt hierbij ook een foto met de tussenstand van de gespeelde

wedstrijd voor. De mogelijkheden lijken in ieder geval meteen onuitputtelijk.

4.3 BWS

BWS is een afkorting voor Broadcast Website. Normaal zijn websites one-to-one-

communicatie, maar via deze techniek is het toch mogelijk om websites over een

DAB-datastream uit te zenden. Op die manier zou het via DAB ook mogelijk zijn

om gratis op het internet te surfen. De broadcast website wordt hierbij voortdurend

opnieuw uitgezonden en de gebruiker kan het systeem gebruiken volgens het

principe van teletext. Bonne (03.05.2004) beweert dat daarom voor BWS ook als

synoniemen super-teletext en datacarrousel worden gebruikt.

Het grote voordeel van de datacarrousel is dan ook dat de informatie voortdurend

wordt geüpdatet en dat dit bovendien onderdeel per onderdeel kan gebeuren. Elk

item op de website is immers een compleet losstaand object, wat het gebruiksgemak

voor bijvoorbeeld een nieuwsredactie sterk vergroot (Bonne, 03.05.2004).

Volgens het WorldDAB-rapport zal 2005 (World DAB Forum, 2005) overigens

het jaar worden dat modellen voor data- en videostreaming via DAB voor het eerst

ook effectief op de markt zullen verschijnen.
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4.4 JAVA-applets

Naast de mogelijkheid om websites uit te zenden, is het ook mogelijk om samen met

het DAB-signaal JAVA-applets mee te zenden. Dankzij deze zogenaamde JAVA-

applets is het mogelijk om interactieve webpagina’s uit te zenden via BWS. Dit

maakt volgens Bonne (03.05.2004) ook tweerichtingsverkeer mogelijk. Via het

DAB-signaal wordt dan uitgezonden en via SMS (Short Message Service) of GPRS

(General Packet Radio Service) kan zo worden geantwoord.

Een applet wordt door De Grooff omschreven als een “klein programma dat

geïntegreerd is in een HTML-pagina en door de browser kan worden omgezet in

machine-code zodat het kan worden uitgevoerd” (De Grooff, z.d.a).

Kozamernik (2004) geeft als voorbeeld het zogenaamde “Composer

Biographies”, een interactieve DAB-toepassing die op JAVA-applets is gebaseerd en

die ontwikkeld werd door de BBC. Hij stelt bovendien dat de ontwikkeling en

implementatie van DAB JAVA een nauwe samenwerking tussen alle partijen, van

content- en serviceproviders tot productontwikkelaars, vereist.

4.5 EPG

De EPG of Electronic Programme Guide zorgt ervoor dat de gebruikers kunnen

lezen wat er in de toekomst zal worden uitgezonden. Deze elektronische

programmagids kan volgens Bonne (03.05.2004) vooral handig worden, wanneer het

DAB-toestel dankzij een ingebouwd geheugen, eenvoudig in te stellen is om een

bepaald programma op te nemen.

Kozamernik (2004) verwijst als bijkomend voordeel naar de snelle manier

waarop veranderingen in het radioaanbod op het laatste moment nog kunnen worden

aangepast. Zo past deze toepassing perfect bij het snelle, vluchtige en kort op de bal

spelende karakter van de radio. Kozamernik vermoedt dat deze techniek ook snel als

wereldwijde standaard voor deze toepassing zal worden erkend en bijgevolg in vele

DAB-ontvangsttoestellen zal worden ingebouwd.

Bovendien kunnen programma’s of evenementen die bij elkaar horen, zoals

bijvoorbeeld programmaseries, via EPG aan elkaar worden gelinkt in groepen. Ook

voor de promotie van nieuwe programma’s en om nieuwe luisteraars aan te trekken,
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kan EPG interessant zijn. Momenteel wordt EPG reeds uitgetest op acht multiplexen

in Groot-Brittannië (Kozamernik, 2004).

4.6 TPEG

Bonne (03.05.2004) verklaart de naam van dit protocol als genoemd naar de

Transport Expert Group. Deze groep experten is volgens Kopitz (2004, p.29) al

sinds 1997 bezig met de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de mededeling

van verkeersinformatie of TTI (traffic and travel information) via digitale

broadcastsystemen als DAB en DVB. Volgens Kopitz en Bonne is TPEG

vergelijkbaar met TMC of Traffic Management Channel, dat momenteel wordt

gebruikt bij uitzendingen in FM, maar dan zonder de gekende beperkingen. Zo was

TMC geen open standaard en had het een vrij beperkte capaciteit. Via TPEG wordt

het nu mogelijk om de digitaal uitgezonden verkeersinformatie te laten interageren

met een autonavigatiesysteem (Bonne, 03.05.2004). Momenteel wordt de

technologie van TPEG zelfs ook al erkend als hulp voor parkinginformatie en file-

en reistijdinlichtingen. In de toekomst zullen ook de plaatselijke omgevings- en

weersgegevens via het TPEG-principe kunnen worden verspreid (Marks, 2004,

pp. 25-26).

4.7 DGPS

Bonne (03.05.2004) omschrijft DGPS als Differential GPS, een systeem dat ervoor

zorgt dat GPS-ontvangers extra correctie-informatie krijgen zodat ze de digitale

informatie, die door GPS-satellieten wordt verzonden, beter kunnen interpreteren.

GPS of Global Positioning System wordt volgens De Grooff (z.d.h) sinds 1994

gebruikt om de positie van mobiele objecten te bepalen. Het systeem bestaat uit 24

Amerikaanse satellieten die zich op ongeveer 20 000 kilometer boven het

aardoppervlak bevinden.

Bonne benadrukt dat DGPS door verschillende technieken kan worden

uitgezonden, maar dat vooral in steden of andere moeilijk te bereiken plaatsen, de

DAB-technologie hiervoor het best in aanmerking komt.
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Besluit

Als we rondom ons heen kijken, lijkt wel de hele wereld reeds gedigitaliseerd. In dat

opzicht hinken de analoge uitzendingen via televisie en radio ver achter op de

tijdsgeest. Bovendien zijn deze analoge signalen zeer ruimteverslindend en dat

terwijl het besef van een beperkt spectrum toeneemt. De overgang in 1940 van AM

naar FM kon in die tijd zorgen voor een revolutionaire kwaliteitsverbetering, maar

van de hedendaagse omvorming van analoog naar digitaal wordt nog meer verwacht.

VRT vergelijkt op haar website (VRT, z.d.b) de invoering van DAB met de impact

die de cd had op ons bestaan: “Wat de cd was voor de muziekindustrie, is DAB voor

de radio. Een ware revolutie.”

Hoewel nog heel wat mensen eerder pessimistisch staan tegenover de

mogelijkheden en doorbraakkansen van digitale radio, worden langzaam maar zeker

vorderingen gemaakt in de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren

die hierbij een rol kunnen spelen. Het World DAB Forum heeft hierin een

belangrijke tref- en overlegfunctie te vervullen. Van pessimistische zijde wordt

echter gewezen op het reeds bijna 20-jarig bestaan van het DAB-systeem, zonder

voorlopig reeds doorgebroken te zijn. Zij spreken dan ook eerder cynisch over DAB

als Dead And Burried.

Toch wordt DAB door specialisten als totaal systeem nog steeds beschouwd als

onovertroffen. Daarnaast is doorheen de jaren steeds verder gewerkt aan de

ontwikkeling van en uitbreiding met extra mogelijkheden. De oorspronkelijke

bedoeling van DAB/Eureka 147 was immers simpelweg het vervangen van de FM-

radio en het oplossen van diens beperkingen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het

nieuwe systeem minstens dezelfde mogelijkheden moest bieden als het klassieke

medium. In deel 2 (cfr 1.1 Het ARIA-patroon) spreekt van Driel hierbij dan over de

imitatiefase. Om het medium ook krachtig genoeg te maken, zodat het ook effectief

kans heeft op doorbraak bij de luisteraar, dient het de gebruiker echter nog iets extra

te kunnen bieden. Dit extra aanbod moet die luisteraar er immers van overtuigen om

alle radiotoestellen in huis of in de auto te vervangen door een nieuw DAB-

compatible toestel. Gezien de vele honderden miljoenen radiotoestellen die in

Europa verspreid zijn, is dit zeker geen eenvoudige opdracht.

Niet alleen standaardisering van het product, maar ook de beleidssteun van de

verschillende regeringen is hiervoor dan ook van groot belang. In Vlaanderen wordt
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die steun verzekerd via de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap

en de VRT. Voor de luisteraar is echter, omwille van de imitatiefunctie, ook de

participatie van de commerciële zenders van belang. Deze zenders voelen dan ook

de macht aan die zij kunnen uitoefenen op het slagen van het digitale systeem. Zij

proberen volop om in deze periode de beste beleidsvoorwaarden af te dwingen voor

de toekomst. Hierdoor wordt eveneens de succesvolle doorbraak van DAB

belemmerd. Alle partijen vragen dan ook zo snel mogelijk een duidelijke regulering

in dit opstartende mediumdomein.

De standaardisering van DAB heeft er ondertussen in ieder geval voor gezorgd

dat alle perspectieven voor de toekomst toegankelijk zijn. Zo zijn er zowel reeds

compatible terrestiële, satelliet- als netwerktechnologieën ontwikkeld. De speciale

technische eigenschappen van DAB hebben niet alleen gezorgd voor een oplossing

voor de schaarste van het spectrum, maar hebben ook geleid tot een groter

gebruiksgemak, niet enkel voor de ontvanger, maar ook voor de verzender. De grote

vraag blijft natuurlijk of een betere geluidskwaliteit, extra te ontvangen kanalen en

een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voldoende pluspunten zijn om de luisteraar

ook effectief tot het kopen van een nieuw DAB-toestel aan te zetten. Eens de

analoge switch off een feit is, zal de luisteraar hiertoe wel genoodzaakt zijn, maar

deze omschakeling kan er ook pas komen als de technologie een voldoende hoge

penetratiegraad kent. Het probleem van de kip of het ei duikt hierbij dus op.

Volgens verschillende auteurs zijn de mogelijkheden voor datatransmissie de

extra krachtinstrumenten van DAB die uiteindelijk echt een rol zouden kunnen gaan

spelen bij diens doorbraak. Dat is ook de reden waarom we deze vermeende

toekomstmogelijkheden van DAB apart op een rijtje hebben gezet. Vooral de

internet- en GPS-toepassingen springen hierbij als beloftevolle ontwikkelingen in

het oog. Of de hedendaagse luisteraar zich ook werkelijk bekommerd om deze extra

datamogelijkheden, zullen we trachten af te leiden uit het opgezette onderzoek in

deel 2 van deze verhandeling. Op basis van deze bevindingen zullen we dan

voorzichtige voorspellingen kunnen maken over de doorbraakkansen van DAB-radio

in de nabije of verre toekomst.



62

DEEL II: ONDERZOEK

Inleiding

Na de literatuurstudie, die overwegend vrij technisch was en vooral een beeld diende

te geven van de werking en verschillende mogelijkheden van de DAB-technologie,

komen we nu tot de centrale vraag die ons reeds sinds de start van dit eindwerk

bezighoudt: “hoe kunnen we op wetenschappelijke basis de toekomstperspectieven

van DAB in Vlaanderen inschatten?”.

Het antwoord op deze vraag zullen we proberen te formuleren op basis van een

analyse van de gegevens die we vergaren uit een onderzoek van zowel de

ontvangerszijde als de zenderzijde. Concreet zullen we hierbij nagaan wat de

houdingen zijn van de luisteraars ten opzichte van de nieuwe technologie en ons

afvragen of er hierin ook reeds een evolutie merkbaar is binnen de korte tijdspanne

tussen eind 2003 en april 2005.

Aan zenderzijde willen we te weten komen wat de huidige toestand is inzake

deze nieuwe evolutie, maar ook al eens voorzichtig een blik trachten te werpen op

de nabije en eventuele verdere toekomst, zoals die gezien wordt vanuit de ogen van

de zenders. Telkens zullen we hierin de visie trachten te achterhalen van enerzijds de

openbare omroep, die reeds uitzendt in DAB, en anderzijds enkele momenteel

belangrijke commerciële spelers, die de nieuwe technologie radicaal verwerpen.

Tenslotte zullen we zowel de impact van deze niet-deelname door de commerciële

zenders als het door de luisteraars gepercipieerde belang van de geopperde

krachtinstrumenten van DAB trachten in te schatten.

Al deze puzzelstukjes samen zouden ons een beeld moeten geven van een

realistisch en gefundeerd antwoord op de initieel geformuleerde onderzoeksvraag

over de overlevingskansen van DAB in Vlaanderen. Een belangrijke visie van

waaruit we bij dit hele opzet vertrekken, is het ARIA-patroon van van Driel. We

starten dit tweede deel dan ook met een bespreking van deze theorie. Daarna zullen

we ook onze hypothesen, bijhorende onderzoeksvragen en onderzoeksconcept

trachten te formuleren. Na een omschrijving van de gevolgde methoden zullen we

vervolgens de gevonden resultaten en verbanden bespreken en van daaruit in een

besluit een concrete, persoonlijke visie over de toekomstperspectieven van DAB in

Vlaanderen trachten in te nemen.
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1. Probleemstelling

Als we een hypothese willen stellen over de (toekomstige) ontwikkeling van een

nieuw medium, dan kunnen we uiteraard slechts enkel een beroep doen op analoge

voorbeelden uit het verleden. Indien we in het introductieproces van deze media

enkele duidelijke patronen kunnen ontrafelen, dan kunnen we van de

veronderstelling uitgaan dat ons nieuw, onderzochte medium waarschijnlijk dezelfde

weg zal dienen af te leggen.

1.1 Het ARIA-patroon

Volgens van Driel (1999, pp. 16-17), die zich intensief bezig houdt met de

ontwikkeling van nieuwe media, is er wel degelijk een zogenaamd ARIA-patroon te

ontrafelen. Dat bestaat uit vier fasen die zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling en

uiteindelijke overlevingskansen van dat nieuwe mediaproduct.

Een eerste fase noemt van Driel “Amazement”. Het gaat in het begin om een

kleine groep die kennis heeft van de nieuwe ontwikkelingen, maar die groep breidt

na verloop van tijd exponentieel uit. Met die uitbreiding ontstaat tegelijk een steeds

groter wordend gevoel van verwondering. De ontdekkers van dit nieuwe medium

verkeren in de roes van het nieuwe en onbekende. Een voorbeeld hiervan vinden we

terug in een krantenbericht van De Standaard (Derycke & De Greave, 07.02.2004):

“De geluidskwaliteit van DAB steekt met kop en schouders boven het FM-signaal

uit. Het is een even grote stap als van de vinylplaat naar de audio-cd”. Een zelfde

gevoel vinden we terug in het optimisme van de meer algemene evolutie naar

digitalisering. Zo haalt William E. Biernatzki (1997, p.5) in de editie over radio in

Communication Research Trends bijvoorbeeld een zekere Louis Rossetto aan die

beweert dat de invloed van de digitale revolutie te vergelijken is met de ontdekking

van het vuur. Het is duidelijk dat de eerste fase van van Driels ARIA-patroon een

sterk enthousiasme voor de nieuwe ontwikkelingen herbergt.

Een tweede fase is volgens van Driel dan weer “Resistance”. Deze fase kan gelijk

lopen met de eerste. De mensen die in deze fase zitten, zijn allerminst gelukkig met

de introductie van het nieuwe medium. Ze beschouwen het oude medium dan ook

belangrijker en meer hoogstaand dan het nieuwe. In de context van dit onderwerp
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zou dat dan betekenen dat mensen die zich in deze tweede fase bevinden, veel meer

voordelen zien in FM-radio dan in DAB. Een voorbeeld hiervan vinden we terug in

een krantenartikel van De Tijd (LarsB., 13.12.2003) dat de VER (Vereniging van

Europese Radio’s) citeert: “Momenteel kost het goedkoopste toestel maar liefst 200

euro. En waarvoor? In Vlaanderen hebben de FM-uitzendingen een goede

geluidskwaliteit en is het digitaal zenderaanbod nog te beperkt”. Een ander

voorbeeld is de reactie van Q-Music in de Standaard (Bonte, 17.03.2004):

“Directeur Peter Bossaert gelooft niet langer in de DAB-technologie, die intussen al

bijna dertig jaar oud is en nog in geen enkel Europees land echt van de grond komt”.

De mediagebruikers uit de tweede fase zijn dus eerder pessimistisch over de nieuwe

ontwikkelingen.

De derde fase van het ARIA-patroon is “Imitation”. Hiermee verlaten we de

categorie van de speculaties en komen we in het gebied van het praktische gebruik

van het nieuwe medium. Daarbij zal er volgens van Driel eerst een soort imitatie

optreden van het oude, te vervangen medium. Vervolgens pas zal het medium zijn

eigen karakter kunnen ontwikkelen (cfr. infra, de vierde fase). DAB zou volgens

deze visie dus in eerste instantie worden gebruikt als vervanging van de FM-band.

De digitale radio zal met andere woorden in zijn opstartfase niet veel extra bieden,

buiten dan zijn betere geluidskwaliteit, diens gebruiksvriendelijkheid en diens

bandbreedtevoordeel. Alle extra faciliteiten die DAB nog kan bieden, zullen dus pas

het daglicht zien in het kader van de vierde fase.

Die vierde fase noemt van Driel dan ook “Authenticity”. Deze fase is van cruciaal

belang voor het voortbestaan van het nieuwe medium. Het is immers nu dat de

vernieuwde technologie zijn nut en bestaansrecht zal moeten bewijzen. Een nieuw

product kan pas overleven als het effectief voldoende extra mogelijkheden biedt aan

de gebruiker. Na verloop van tijd zal de gebruiker de eigenschappen van dit nieuw

geïntroduceerde medium accepteren, wat dan ook de kracht van dit nieuwe medium

zal betekenen. Zoals uit de literatuurstudie bleek, wordt deze hoop vooral gesteld op

de datafaciliteiten die DAB extra zal kunnen aanbieden. Vooral de samenwerking

hierbij met geografische hulpinstrumenten en netwerktoepassingen kan in de nabije

toekomst van DAB een onmisbare extra radiofunctie maken. Als systeem op zich zal

DAB bijgevolg misschien niet zo duidelijk haar kracht kunnen tonen, maar dan wel

des te meer door haar gelegenheid tot inbedding in een web van toepassingen.
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Zoals we in de literatuurstudie op kaart 2 konden vaststellen, is de hele wereld

ook in verschillende ARIA-fases ingedeeld. Zo hebben we een onderscheid gemaakt

tussen de operationele fase (rood), de preoperationele fase (groen) en de

experimentele fase (paars). Daarnaast hebben we ook de landen aangeduid waar er

reeds een vergevorderde (donkerblauw) en een groeiende (lichtblauw) interesse was

ontstaan. Toegepast op de theorie van van Driel, kunnen we nu stellen dat enkel

grote delen van Europa en Canada reeds zijn overgegaan tot de implementatiefases

(fases 3 en 4). In alle andere landen is er nog geen sprake van imitatie van de FM-

band, maar wel van verschillende ordes van interesse: van voorzichtige, opkomende

interesse tot preoperationele interesse die waarschijnlijk reeds in de zeer nabije

toekomst zal overgaan naar fase 3 (effectieve ingebruikname en imitatie). Binnen de

grenzen van elk land, geldt echter wel nog steeds dat er zich verschillende fases

gelijktijdig kunnen voordoen, net zoals dat de verschillende landen zich op

wereldniveau ook in verschillende ARIA-fases kunnen bevinden.

De verhouding van deze fases onderling willen we nu specifiek onderzoeken voor

Vlaanderen. Op die manier hopen we een wetenschappelijk beeld te kunnen schetsen

van de huidige toestand waarin het DAB-principe zich momenteel in ons land

bevindt. Via die weg verwachten we gefundeerde voorspellingen te kunnen maken

over de kansen van DAB in de toekomst.

1.2 Eerder onderzoek

Naast een literatuurstudie en een concreet idee van hoe je het onderzoek wil

aanpakken, is het ook nodig om na te gaan of er al eerder onderzoek rond het

behandelde thema werd gevoerd (Hüttner, Renckstorf & Wester, 1995, p.19).

Aangezien het onderwerp van recente datum is, is het vinden van aansluitend

onderzoek niet evident. De wetenschappelijke literatuur die voorlopig voorhanden

is, is bovendien zeer technisch en in het kader van dit onderzoeksopzet vrijwel

onbruikbaar.

Toch werd met de steun van het World DAB Forum een Brits onderzoek opgezet

bij 2113 respondenten in de periode januari tot maart 2003 (Dorta, 04.05.2004). Dit

onderzoek werd afgenomen bij Britse klanten die zich reeds een DAB-toestel
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hadden aangeschaft en peilde naar de redenen voor deze aankoop. De resultaten zijn

af te lezen uit figuur 10.

Figuur 10. Redenen voor aankoop van een DAB-toestel.

Bron: Dorta, 04.05.2004 & Charles, 21.04.2005

Er worden in het onderzoek 13 redenen aangehaald voor de gedane aankoop

(Charles, 21.04.2005). Vooral het kunnen ontvangen van nieuwe digitale kanalen,

komt hierbij als belangrijkste reden naar voor met 78% instemmende respondenten.

Het voordeel van de goede ontvangstkwaliteit scoort bij slechts de helft van de

ondervraagden. De dalende prijs van de ontvangsttoestellen heeft toch ook wel een

invloed op iets meer dan een kwart van de aankopers. Het design, het

gebruiksgemak, de programma-inhoud, aanbevelingen door anderen, de grootte en

het merk van het toestel hebben slechts een zeer geringe invloed. Wel merkwaardig,

want in tegenstelling tot de verwachtingen op basis van onze literatuurstudie, is het,

voor de aankopers van DAB-toestellen, bijna te verwaarlozen effect van de

datatransmissiemogelijkheden van DAB (slechts 6%).

1.3 Hypothesen

Sound quality

Price

Easy to tune

Recommended by friends

Other

Recommended by sales

78
50

48

18

28

14

12

8

6

6

6

4

2

In dit onderzoek echter zullen we anders te werk gaan. Hier is het immers de

bedoeling om, vanuit zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens, enerzijds de
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status van de verschillende heersende ARIA-fases in Vlaanderen te onderzoeken en

anderzijds het gepercipieerde belang hiervan door de luisteraars in te schatten. Om

de verschillende hypothesen overzichtelijk te kunnen schetsen, delen we ze op in

vier groepen. Voor een schematisch overzicht van de verschillende categorieën van

hypothesen, verwijzen we naar tabel 4.

1.3.1 Eerste categorie van hypothesen

De verhouding tussen de eerste twee ARIA-fasen is te bepalen via de verschillende

opinies van onze onderzoekspopulatie, die we kunnen meten op basis van

kwantitatieve gegevens. Hierbij onderzoeken we eveneens de evolutie van de

standpunten van deze doelgroep. Zijn deze houdingen veel gewijzigd in de periode

tussen eind 2003, de start van de DAB-promotiecampagne, en vandaag, april 2005,

anderhalf jaar later? Bovendien willen we via kwalitatieve gegevensanalyse

achterhalen wat precies de redenen waren voor de oorspronkelijke houding en de

ondertussen eventueel gewijzigde visie.

Onze hypothese hierbij is dat de groep ontevredenen in de beginfase groter was

dan de groep optimisten (H1). We nemen dus aan dat er zich oorspronkelijk meer

mediagebruikers in de tweede fase bevonden dan in de eerste fase. Verder geloven

we dat vandaag, anderhalf jaar later, de groep enthousiastelingen is gestegen en er

bijgevolg verschillende respondenten van fase 2 (Resistance) zijn overgegaan naar

fase 1 (Amazement) (H2). We nemen aan dat de redenen hiervoor in de beginfase te

vinden waren bij de nog vrij hoge waardering van het klassieke FM-toestel en de

minimalisering, het onbegrip of het gebrek aan inzicht in de voordelen van de DAB-

techniek (H3). Verder gaan we ervan uit dat het DAB-systeem vandaag beter

gekend is, waardoor de voordelen ervan beter worden begrepen en dat daardoor ook

de houding ertegenover in positieve zin is gewijzigd (H4).

1.3.2 Tweede categorie van hypothesen

Om de huidige toestand van DAB in Vlaanderen goed te kunnen inschatten, dienen

we ons niet enkel te baseren op de meningen van de luisteraars, maar ook op de
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courante visies van belangrijke actoren in ons land op dat vlak. We willen met

andere woorden op dit terrein de huidige verhouding tussen de openbare en

commerciële zenders kunnen inschatten. De ontwikkeling van deze onderlinge

verstandhouding zal een belangrijke impact hebben op het al dan niet verlenen van

steun door de commerciële zenders aan het DAB-project. Dit zal op zich een

belangrijke rol spelen in de mogelijkheden ervan tot imitatie van de FM-band (fase

3). Concreet gaat het hierbij dan enerzijds over de landelijke commerciële zenders,

4FM en Q-Music, en anderzijds over de openbare omroep VRT.

Van de openbare omroep VRT wensen we te vernemen welke mogelijkheden

DAB vandaag biedt aan de Vlaamse luisteraar. We gaan ervan uit dat hierbij nu

vooral imitatie wordt nagestreefd van de FM-radio. Onze hypothese stelt dus dat

Vlaanderen zich voorlopig nog in de derde fase bevindt (H5). Momenteel is VRT

echter de enige risiconemer in het DAB-verhaal. De commerciële zenders blijken

voorlopig geen interesse te tonen om mee de digitale radiosnelweg te kiezen.

Directeur van Q-Music, Bossaert, argumenteert letterlijk: “We gaan toch geen

technologie promoten die het doodsvonnis van Q-Music tekent?” (Bonte,

17.03.2004). Momenteel ziet het digitale radiolandschap er dus monopolistisch uit.

Enkel VRT zendt in ons land digitaal uit, waardoor we onze stelling over de

dominerende imitatiefase wat moeten bijsturen. Onze hypothese over de status van

de derde fase gaat er dus vanuit dat Vlaanderen zich in beperkte mate in deze fase

bevindt, aangezien DAB de FM-radio nog niet volledig kan imiteren, omwille van

diens gebrek aan commercieel radioaanbod.

Van 4FM en Q-Music willen we weten wat nu precies de redenen zijn voor hun

afwijzen van de DAB-technologie. Vanuit deze standpunten kunnen we dan trachten

in te schatten hoe hoog de barrière is voor deelname aan het DAB-project en

bijgevolg ook voor de voltooiing van de imitatiefase. We gaan ervan uit dat de

kansen die DAB heeft, op doorbraak in de nabije toekomst, afhangen van deze

commerciële deelname. Op basis van de gegevens uit onze literatuurstudie kunnen

we in onze hypothese aannemen dat de belangrijkste redenen voor niet-deelname

enerzijds het gebrek aan een juridisch en wetmatig kader is en anderzijds het

ontbreken aan zekerheid van een effectieve doorbraak van DAB in de toekomst

(H6). De commerciële zenders zullen, volgens onze hypothese, dus pas op de

digitale aas toehappen als DAB zich ook effectief in de vierde fase van het ARIA-

patroon bevindt. Voor commerciële zenders is het risico van zware verliezen anders
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veel te groot. Het digitale radioaanbod in Vlaanderen zal zich waarschijnlijk dan ook

eveneens de volgende jaren slechts beperken tot VRT-initiatieven, m.n. Nieuws+,

Klara Continuo, Donna Hitbits, Sporza en de klassieke FM-radiozenders (Radio 1,

Radio 2, Klara, Studio Brussel, Donna, RVI).

Het belang van de weigering door de commerciële zenders om deel te nemen aan

het DAB-project, dienen we op zich toch ook weer te relativeren op basis van

resultaten uit het kwantitatieve onderzoek. Hierin zullen we immers nagaan wat de

verhouding is tussen de mate van het luisteren naar commerciële omroepen enerzijds

en de appreciatiemaat voor DAB anderzijds. De hypothese die we hierbij

vooropstellen, neemt aan dat commerciëlere luisteraars eerder negatief zullen staan

ten opzichte van DAB (H7). Uit de verantwoordingen in de kwalitatieve resultaten

hopen we te kunnen afleiden dat deze houding net te wijten is aan die niet-deelname

door de commerciële zenders (H8). De conclusie van onze hypotheses is bijgevolg

dat die commerciële afwijzing een vrij grote impact heeft op de negatieve houding

van de luisteraars tegenover het hele digitale radioproject.

1.3.3 Derde categorie van hypothesen

Van de openbare omroep VRT wensen we ook te vernemen wat de DAB-plannen

voor de nabije toekomst zullen inhouden. Op basis van deze gegevens zullen we op

kwalitatieve wijze trachten af te leiden binnen welke termijn de overgang van de

derde naar de vierde ARIA-fase in Vlaanderen zou kunnen worden voltrokken. Ook

deze voorspellingen zullen we pogen te verbinden aan gegevens uit het

kwantitatieve onderzoek, waarbij wordt nagegaan welk belang onze respondenten

momenteel daadwerkelijk hechten aan de extra krachtinstrumenten van DAB in die

vierde fase. Hierop komen we terug in de vierde categorie van hypothesen, die de

mogelijkheden van deze vierde authenticiteitsfase behandelt. Onze hypothese bij de

overgang van de derde naar de vierde fase is dat door VRT de imitatiefase

waarschijnlijk nog enkele jaren zal worden volgehouden, maar dat er vermoedelijk

wel plannen zijn om op langere termijn een inbedding te overwegen van DAB in

andere digitale technieken (H9).

Van de commerciële zenders willen we ook te weten komen, hoe zij de

doorbreekkansen van DAB in Vlaanderen inschatten. Onze hypothese is dat zij de
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slaagkansen in de toekomst zeer laag zullen beoordelen en dat hier ook de reden te

vinden is voor het voorlopige afwijzen van de technologie (H10).

1.3.4 Vierde categorie van hypothesen

In de literatuurstudie vroegen we ons reeds af of DAB effectief een krachtig nieuw

medium is, dat in staat is om de oude getrouwe FM-band op te heffen met zijn extra

mogelijkheden. Daaruit bleken de datatransmissiemogelijkheden en dan vooral de

eventuele coöperatie met GPS en internettoepassingen zeer beloftevolle voordelen

en potentiële krachtinstrumenten in te houden.

Uit het interview met VRT willen we kunnen afleiden of de openbare omroep

ook effectief dezelfde toekomstmogelijkheden ziet in datatransmissie via DAB.

Verder willen we dan ook de visie kennen van de openbare omroep over de

eventuele toepassingsperspectieven die DAB voor Nieuws+, Klara Continuo, Donna

Hitbits en Sporza kan leveren. Onze hypothese stelt dat VRT er waarschijnlijk van

uit zal gaan dat de kracht van DAB inderdaad ligt in de datatransmissie-invalshoek

(H11) en dat het voor elk digitaal kanaal ook vele eigenzinnige toepassingen kan

verzinnen of reeds heeft gepland (H12).

Een laatste vraag die we ons dan nog stellen en die belangrijk is voor de

opinievorming over DAB bij ons in de toekomst, luidt als volgt: zal de Vlaamse

mediagebruiker de voordelen van DAB accepteren en dus digitale radio een

potentiële toekomst bieden in Vlaanderen? Die laatste vraag zal pas effectief te

onderzoeken zijn als de digitale radio in zijn vierde fase is beland. Wel hebben we

reeds geconcludeerd dat DAB inderdaad de juiste wapens in huis heeft om de oorlog

met de FM-radio te durven aangaan. Om voorspellingen te kunnen maken over hoe

het publiek tegenover de voordelen van DAB staat, willen we hun huidige

houdingen kwantitatief onderzoeken via een enquête. Onze hypothese hierbij is dat

onze respondenten vooral de mogelijkheid voor het ontvangen van zowel extra

informatie als extra DAB-kanalen erg zullen appreciëren. Eigenschappen zoals de

cd-kwaliteit en het gebruiksgemak van DAB, zullen volgens onze hypothese minder

belangrijke factoren zijn om een luisteraar tot de aankoop van een DAB-toestel aan

te zetten. We gaan er bovendien van uit dat het design en het opvolgen van trends

slechts in beperkte mate een reden zal zijn voor de aankoop (H13).
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1.3.5 Samenvatting hypothesen

We vatten de verschillende hypothesen samen in tabel 4.

Tabel 4. Samenvatting onderzoekshypothesen

Cat. Wat? Omschrijving

H1:
Het oorspronkelijke aantal mensen in fase 2 is groter

dan fase 1.

H2:

Momenteel meer mensen in fase 1 dan in fase 2, m.a.w.

vooral een evolutie van negatieve houdingen (vroeger)

naar positieve houdingen (nu).

H3: Oorspronkelijk voldeed het FM-toestel nog.

1
Verhouding

FASE 1 tot FASE 2

H4: Ondertussen zijn de voordelen van DAB duidelijker.

H5: Momenteel imiteert DAB vooral de FM-radio (fase 3).

H6:
Gebrek aan zekerheden op juridisch en slaagkansvlak

leiden tot de niet-deelname van commerciële zenders.

H7:
Vooral meer commerciële luisteraars zullen negatief

staan tegenover DAB.
2 Status FASE 3

H8:

Vooral meer commerciële luisteraars zullen hun

negatieve houding wijten aan het niet-deelnemen van

commerciële zenders aan de DAB-technologie.

H9:

Op korte termijn een volgehouden imitatiefase,

op langere termijn plannen voor inbedding in andere

digitale technieken.3
Overgang FASE 3

naar FASE 4

H10:
Commerciële zenders zullen slaagkansen DAB laag

inschatten.

H11:
VRT zal voor de kracht van DAB verwijzen naar de

datatransmissiemogelijkheden.

H12:
VRT zal voor elk digitaal kanaal reeds vele

eigenzinnige toepassingen hebben gepland.

4 Status FASE 4

H13:

Het belang dat het publiek aan de DAB-mogelijkheden

hecht, verschilt onderling zeer erg. Veel belang zal

worden gehecht aan extra informatie en kanalen. Matig

belang aan de cd-kwaliteit en het gebruiksgemak.

Weinig belang aan de trendgevoeligheid en het design.
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1.4 Onderzoeksvragen

Uit deze verschillende categorieën van hypothesen kunnen we dan ook enkele

concrete onderzoeksvragen destilleren. We sommen ze hierbij achtereenvolgens op:

1. Hoeveel mensen stonden reeds van bij de start van de promotiecampagne rond

DAB, eind 2003, eerder positief dan wel eerder negatief tegenover DAB?

2. Hoeveel mensen staan momenteel, april 2005, eerder positief dan wel eerder

negatief tegenover DAB?

3 + 4. Wat waren de redenen toen en wat zijn de redenen nu voor de houding van

het publiek?

5. Welke faciliteiten biedt VRT momenteel via DAB aan zijn luisteraars aan?

Hoe ziet met andere woorden het huidige digitale landschap eruit?

6. Hoe lang zijn de commerciële stations nog van plan om de boot van deze

nieuwe evolutie af te houden en wat zijn hierbij de geopperde redenen? Wat zijn

bovendien de huidige voorwaarden die ze stellen om effectief mee in de DAB-

poel te duiken en deel te nemen aan de promotie en implementatie van de nieuwe

technologie?

7 + 8. Wat is de impact van het niet-deelnemen door de commerciële zenders op

de houdingen van het publiek? En zijn het ook vooral de commerciële luisteraars

die zich hierbij problemen maken?

9. Wat is precies de bedoeling van VRT om zowel in de nabije toekomst als op

langere termijn digitaal uit te zenden en welke faciliteiten willen ze hierbij

aanbieden?

10. Hoe schatten commerciële zenders de slaagkansen van DAB in?

11. Wat is volgens VRT de kracht van DAB, dat voor diens doorbraak zal

zorgen?

12. Welke plannen heeft VRT in de toekomst specifiek voor DAB-kanalen

Nieuws+, Donna Hitbits, Klara Continuo en Sporza?

13. Welk belang hecht het publiek bij DAB aan de cd-kwaliteit, extra

informatie, extra kanalen, gebruiksgemak, trends en design van DAB?
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We kunnen in bovenstaande onderzoeksvragen drie categorieën onderscheiden. De

eerste vier onderzoeksvragen zullen een antwoord formuleren op de vraag wat de

verhouding is tussen fase 1 en fase 2. Op die manier krijgen we een beeld van de

evolutie van de publieke opinie ten opzichte van de DAB-technologie.

De vier volgende onderzoeksvragen gaan na hoe en waarom het digitale

radiolandschap er uitziet zoals het vandaag is. Enerzijds bestuderen we hiervoor het

huidige DAB-aanbod van VRT en anderzijds de houding van de commerciële

zenders. De courante voorwaarden die ze koppelen aan het deelnemen in de

digitalisering, zal een beeld werpen op de toekomst van DAB. Daarnaast zal ook de

impact van deze visie bij het publiek kunnen berekend worden, welke op zich ook

haar invloed zal hebben op de conclusie over de toekomst van DAB in Vlaanderen.

De laatste vijf vragen zullen opheldering bieden over de evolutiemogelijkheden

van fase 3 naar fase 4 en de concrete toepassingen en perspectieven die hierbij voor

ogen worden gehouden. Deze exploitatie- en doorbreekkansen worden bovendien

afgewogen tegen het belang dat het publiek momenteel aan al deze voordelen hecht.

Zo zullen we kunnen bepalen welk krachtinstrument van DAB uiteindelijk de

meeste kans maakt om de technologie een potentiële toekomst te bieden in

Vlaanderen.

Op basis van al deze gegevens hopen we in staat te zijn een voorspelling te

kunnen maken over de leefbaarheid van DAB in Vlaanderen. Het samenvoegen van

al deze verschillende puzzelstukjes, dient ons te helpen in het formuleren van een

gestaafd antwoord op de ultieme en centrale onderzoeksvraag:

“Wat zijn de doorbreekkansen van DAB in Vlaanderen?”

1.5 Concept

Volgens Billiet (1996, p. 22) kan een conceptueel model nuttig zijn als leidraad bij

de verdere bespreking van het onderzoek, als ondersteuning bij het opstellen van de

meetinstrumenten en tenslotte als assistentie bij het terugkoppelen van de

uiteindelijke onderzoeksresultaten. We zetten in schema 1 de relatie tussen de

verschillende onderzoeksvragen dan ook uiteen in een conceptueel model.
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Schema 1. Conceptueel model over de relatie tussen het kwantitatief en kwalitatief

onderzoek

Aantal Aantal
mensen in mensen in
fase 1 fase 2 Redenen

Huidig
VRT-

Redenen aanbod

EVOLUTIE

HUIDIGE
SITUATIE

Redenen
Courante

houding van
Aantal de commerciële

commerciële zenders
luisteraars

Impact Voorwaarden

Houding van TOEKOMST
luisteraars

o.b.v. beperkt
aanbod door
niet-deelname Slaagkansen
commerciële volgens de

zenders commerciële
zenders

Slaagkansen
volgens Redenen

cd-kwaliteit gebruiks- de VRT
gemak

trends design Krachtinstrumenten Concrete DAB-
belang van DAB volgens plannen van

volgens de de VRT de VRT
luisteraars

extra Nieuws+ Donna Sporza Klara

kanalen extra informatie Hitbits Continuo

Wat zijn de
doorbraakkansen
van DAB in
Vlaanderen?

KWANTITATIEF KWALITATIEF
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2. Gebruikte methoden

Om ons onderzoek op een correcte manier te voeren, dienen we de juiste

onderzoeksmethoden te hanteren. Volgens Billiet (1996, p.1) kunnen we enkel zo

komen tot:

[…] empirisch ondersteunde en beargumenteerde uitspraken over de sociale
realiteit, d.w.z. uitspraken die niet steunen op vooroordelen, normen of wensen,
maar op feiten. De onderzoeksmethoden zijn de instrumenten om tot zulke
uitspraken te komen (Billiet, 1996, p.1).

Zoals reeds duidelijk werd in onze probleemstelling zullen we in dit onderzoek

zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden toepassen. Hüttner en

diens collega’s (Hüttner, Renckstorf & Wester, 1995, pp.18-22) maken hierbij een

onderscheid tussen verschillende dimensies van methodische variaties. Vooral de

dimensie complexiteit vertelt veel over het opzet in dit onderzoek. Aangezien bij het

gekozen onderwerp zowel een zender-, een boodschap- als een ontvangerskant kan

worden onderscheiden, dient te worden bepaald hoeveel onderdelen van het proces

in ditzelfde onderzoek zullen worden onderzocht. Om de doorbreekkansen van DAB

in Vlaanderen te onderzoeken, hebben we besloten onze aandacht zowel te richten

op de ontvangerszijde als de zenderzijde. Volgens aangehaalde auteurs heeft dit:

[…] veelal een complex onderzoeksontwerp tot gevolg, waarin verschillende
waarnemingsmethoden een rol spelen, zoals een vorm van inhoudsanalyse voor
de vaststelling van kenmerken van (…) het boodschapsysteem en vragenlijst- of
interviewtechnieken voor de vaststelling van kenmerken van de ontvangers […]
(Hüttner, e.a., 1995, p.21).

Verder is de doelstelling van dit onderzoek ergens te situeren tussen het

explorerende en het toetsende. Volgens Hüttner e.a. (1995, p.19) hebben intenties

die zich tussen deze beide extremen bevinden een meer inventariserend opzet. De

onderzoekstypen die volgens hen hier dan ook bij passen zijn “kwalitatieve en

kwantificerende onderzoekstypen met een deels inventariserende, deels verklarende

opzet”.
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2.1 Elektronische survey

Sinds eind 2003 werden via wedstrijden op de VRT-radio aan winnende luisteraars

DAB-toestellen geschonken bij wijze van promotie. Om in ons onderzoek de

ontvangerszijde onder de loep te nemen, hadden we er dan ook oorspronkelijk op

gehoopt om te kunnen werken met lijsten van deze winnende deelnemers. Hoewel

het onderzoeksdepartement van VRT, onder leiding van de heer Daniël Poesmans,

zeer enthousiast was over de onderzoeksopzet, bleken problemen met de privacy van

de betrokken winnaars roet in het eten te gooien.

Als alternatief werd daarom geopteerd voor een elektronische survey bij

studenten communicatiewetenschappen aan de K.U.Leuven. Voor een definitie van

survey gaan we te rade bij Hüttner. Deze haalt hiervoor Albinski aan en omschrijft

het dan als een empirisch onderzoek “dat betrekking heeft op een veelheid van

objecten” en waarvan de gegevens “in werkelijke situaties verzameld en statistisch

verwerkt worden”. Verder wordt gesteld dat een survey de ideale toepassing is als:

[…] men geïnformeerd wil zijn over een populatie of over verschijnselen, die in
een populatie kunnen worden waargenomen (Albinski, in Hüttner e.a., 1995,
p.95).

Swanborn concretiseert deze verschijnselen in de populatie als:

‘… opinies, houdingen, motieven, aspiraties en toekomstplannen’ (Swanborn, in
Hüttner e.a., 1995, p.95).

Deze onderzoeksmethode lijkt ons dan ook uitermate geschikt om de houdingen van

onze populatie ten aanzien van de DAB-technologie te bepalen. Op die manier

kunnen we wetenschappelijk onderzoeken in welke ARIA-fase onze populatie zich

momenteel bevindt.

Aangezien de operationele populatie van het onderzoek uitsluitend bestaat uit

studenten communicatiewetenschappen, kunnen we ervan uitgaan dat onze

respondenten van nature reeds een verhoogde interesse hebben voor nieuwe media

en de daarmee samenhangende nieuwe technologieën. Hüttner e.a. (1995, p. 99)

omschrijven deze operationele populatie als de populatie waaruit eenvoudig de

steekproef kan worden getrokken. Deze kan volgens hen ook overeenkomen met de



77

theoretische populatie. Dit is de verzameling eenheden waarover we uitspraken

willen doen (Hüttner, e.a., 1995, p. 99). Oorspronkelijk was het de bedoeling om de

theoretische populatie te laten bestaan uit alle Vlamingen die reeds over een DAB-

toestel beschikken. Omwille van de voornoemde privacyproblemen echter dienen

we de theoretische populatie nu te beperken tot Vlaamse jongeren tussen 18 en 29.

Aangezien de interesse van studenten communicatiewetenschappen voor nieuwe

media als meer dan gemiddeld kan worden beschouwd, moeten we met de

omschrijving van deze theoretische populatie omzichtig omspringen. Een betere

definiëring van de theoretische populatie is dan ook de Vlaamse student

communicatiewetenschappen tussen 18 en 29 jaar. De operationele populatie bestaat

dan concreet uit 594 studenten sociale wetenschappen aan de K.U.Leuven met

communicatiewetenschappelijke specialisatie. Van de 594 studenten behoorden er

138 tot de eerste licentie en 159 tot de tweede licentie communicatiewetenschappen.

Daarnaast werden er ook 14 studenten aangeschreven uit een aanvullende opleiding

e-commerce en nog eens 283 eerste bachelorstudenten die reeds in dit eerste jaar

voor de optie communicatiewetenschappen kozen. Al deze respondenten kozen er

bewust voor om een communicatiewetenschappelijk traject in hun opleiding te

volgen. In de analyse van onze gegevens dienen we hiermee dus rekening te houden.

Om de survey bij al deze studenten eenvoudig te kunnen voorleggen, werd ervoor

gekozen om de studenten te contacteren via mail. Dit werd mogelijk gemaakt

dankzij de medewerking van de heer Herman Van Uytven van LUDIT. Via een

systeem van LISTSERV-mailinglijsten, die alle mailadressen bevatten van de

ingeschreven studenten aan de K.U.Leuven, kon op eenvoudige en ongedwongen

manier de juiste doelgroep van dit onderzoek worden bereikt.

Dat het concreet afbakenen van de juiste doelgroep een positief effect kan hebben

op de mate van bereidheid door de respondenten voor deelname aan het onderzoek,

blijkt uit cijfers van Dillman (2000, pp. 27-28). De responsgraad van een algemeen

publiek zou volgens hem zo’n tien procent lager liggen dan die bij een specifiek,

welomlijnde operatieve populatie. Dit geldt zowel voor enquêtes via mail als via

telefoon. Voor elektronische surveys in het bijzonder, zou de responsgraad tussen 58

en 92% bedragen, met een gemiddelde van 74%. Op basis van deze gegevens, zou

onze steekproef gemiddeld zo’n (594 x 0,74 =) 439 respondenten bevatten.

Naast het voordeel van de goedkope manier om op snelle wijze een groot aantal

respondenten te vergaren, heeft de elektronische survey ook enkele nadelen. Zo
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dienen de respondenten vooreerst uiteraard over de mogelijkheid te beschikken om

de uitnodigende mail te kunnen ontvangen. Voor de operationele populatie die we in

dit onderzoek hanteren, is er dankzij de faciliteiten voor studenten van de

K.U.Leuven geen probleem op dit gebied. Een tweede nadeel is echter het probleem

van de zelfselectie. De redenen waarom sommige respondenten consequent niet

deelnemen aan elektronische enquêtes, kunnen ook een invloed hebben op de

resultaten van het onderzoek. Indien op deze manier een bepaalde groep

respondenten op systematische wijze wordt uitgesloten uit het onderzoek, is er

sprake van zelfselectie (Dillman, 2000, pp.353-402). Wetende dat dit obstakel eigen

is aan elektronische surveys, dienen we hiermee rekening te houden in de

formulering van onze uiteindelijke conclusie.

Dillman maakt verder nog het onderscheid tussen twee vormen van elektronische

surveys. Enerzijds is er de survey waarbij de vragenlijst meteen in de mail wordt

verwerkt en anderzijds deze waarbij de mail verwijst naar een website waarbinnen

de survey is opgenomen. Voor dit onderzoek werd gekozen voor deze laatste optie,

aangezien die ook de eenvoudigste methode van gegevensverwerking heeft. Via de

website studentenonderzoek.com was het immers mogelijk om een op maat

gemaakte survey op te stellen die gebruik maakt van databases. Daardoor was het

mogelijk om de resultaten van de enquête, die over verschillende pagina’s was

verspreid, toch samen te bundelen en als geheel databestand te verzamelen. De URL

van de betreffende enquête kon bovendien, samen met een uitnodigende boodschap

tot de medestudenten, worden doorgestuurd via mail. Tenslotte konden enkel

studenten die de URL via hun emailadres hadden ontvangen, de enquête invullen.

In verband met de uitnodigende boodschap tot de respondenten stelt Billiet

(1996, pp.168-169) dat de mate van respons kan worden aangezwengeld door een

degelijke begeleidende brief. Hierbij dienen onder andere de verwachtingen ten

opzichte van de respondent, de doelstellingen van het onderzoek en de anonimiteit

van de respondent te worden benadrukt. De gebruikte uitnodigende boodschap via

mail en inleiding van de enquête is te raadplegen in bijlage 9 en 10. In de mail werd

er bewust voor gekozen om enkel de URL en de bedoeling van het onderzoek te

vermelden. Pas indien de respondent met de enquête van start ging, werd hij of zij

via de inleiding ook op de hoogte gesteld van het thema. Dit opzet was duidelijk een

poging om enerzijds in te spelen op de nieuwsgierigheid van de studenten en zo de
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responsgraad te vergroten en anderzijds om met termen als DAB en digitale radio

een bepaalde groep respondenten niet meteen af te schrikken.

De elektronische survey was beschikbaar tussen maandag 4 en dinsdag 19 april

2005. Tijdens deze twee weken werden de resultaten van 461 studenten ontvangen.

Dat is niet minder dan 77% van de 594 aangeschreven studenten en volledig binnen

de lijn van de verwachte resultaten op basis van de reeds aangehaalde cijfers van

Dillman (cfr. supra). Van deze 461 studenten hebben we er uiteindelijk slechts 437

weerhouden. De andere 24 respondenten werden uit de steekproef geweerd

aangezien de gegeven antwoorden een te hoog aantal ontbrekende waarden

vertoonden.

2.2 Inhoudsanalyse interviews

Naast het kwantitatieve onderzoek via elektronische survey naar de houding van de

luisteraars, willen we ook aan de zenderzijde de houding nagaan van zowel de

openbare omroep VRT als enkele Vlaamse commerciële omroepen. Volgens Hüttner

en zijn collega’s (1995, p.539) is een survey niet enkel mogelijk op kwantitatieve,

maar ook op kwalitatieve wijze. In tegenstelling tot de statistische gegevens-

verwerking die typerend is voor de kwantitatieve versie, ligt de nadruk bij de

kwalitatieve benadering meer op:

[…] de beschrijving van individuele gevallen en op het ontdekken, formuleren en
typeren van kenmerken en begrippen, met het oog op theorievorming (Hüttner,
e.a., 1995, p.539).

Deze keuze van onderzoeksmethode heeft ook invloed op de wijze van ondervraging

van de respondenten. In tegenstelling tot onze kwantitatieve survey via elektronische

weg zijn via deze kwalitatieve survey wel face-to-face-interviews mogelijk. We

bestuderen hierbij immers slechts een beperkt aantal actoren die binnen het

onderzoeksdomein als belangrijk kunnen worden beschouwd. Volgens Hüttner

(1995, p.541) wordt hierbij vooral gewerkt met semi- of half-gestructureerde

interviews. Deze worden gekenmerkt door een hoge:
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[…] mate van vrijheid die de onderzoeker heeft met betrekking tot de volgorde en
de formulering van de vragen en door de ruimte die aan de geïnterviewde gelaten
wordt om eigen meningen over een sociaal verschijnsel in zelfgekozen
bewoordingen en vanuit het eigen referentiekader weer te geven (ibid.).

Hüttner (1995, p.545) vervolledigt door te stellen dat dit vaak in de vorm van een

‘guided’-interview gebeurt. Aan de hand van een topic-list worden in een eenvoudig

gesprek alle gewenste thema’s door de interviewer aangehaald. We dienen hierbij

wel rekening te houden met de wetenschap dat reeds voor de start van het interview

“verwachtingen, percepties en houdingen van zowel de onderzoeker als de

geïnterviewde” een rol zullen spelen (ibid., p.546).

Het interviewgedeelte van dit onderzoek bestaat uit twee belangrijke

hoofdvragen. Een eerste vraag wil te weten komen hoe het DAB-landschap er

vandaag en in de nabije toekomst uitziet of zal uitzien. Vanuit een tweede oogpunt

willen we graag een beeld krijgen over de toekomstperspectieven van DAB, zoals ze

opnieuw door zowel openbare als commerciële omroepen worden ervaren.

Om het huidige DAB-aanbod te onderzoeken zullen we ons vooral baseren op de

voorlopig enige initiatiefnemer, m.n. de openbare omroep VRT. Via een interview

met Stijn Lehaen, projectingenieur van de VRT Radio, willen we een idee krijgen

over het hoe en waarom van het huidige DAB-aanbod. Lehaen is de man die binnen

VRT volop het DAB-project coördineert. Naast deze huidige situatie vanuit het

oogpunt van VRT willen we ook achterhalen wat precies de courante houding is van

de commerciële zenders. De onderzoekselementen die we hiervoor selecteerden, zijn

een beredeneerde keuze. De belangrijkste spelers op de Vlaamse commerciële

radiomarkt zijn momenteel Q-Music en 4FM, uiteraard omwille van hun landelijke

dekking. Om een kleine vergelijking te kunnen maken met een andere commerciële

speler met een eerder semi-landelijke dekking, gaan we te rade bij ketenradio Radio

Contact. Bij Q-Music en 4 FM maakten we telkens een afspraak met de technisch

directeuren van de respectievelijke omroepen. Voor Q-Music was dit de heer Jozef

Mertens en voor 4FM de heer Bas Boone. Bij Radio Contact vonden we

programma- en muziekmanager Danny Verhulst bereid. Deze werd ons voor dit

onderwerp aangeraden door oud-directeur Gust de Coster, die zelf, op het moment

van het interview, net ontslag had genomen bij Radio Contact en dus niet meer kon

spreken in naam van het radiostation.
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Naast de actuele stand van zaken in de digitale radiowereld, willen we ook

nagaan hoe zowel de commerciële radiostations als de openbare omroep de

slaagkansen van DAB in de toekomst inschatten. Dit willen we enerzijds

onderzoeken via een kwalitatieve inhoudsanalyse van de interviews met de

besproken niet-openbare zenders. Anderzijds zullen we, opnieuw via een

kwalitatieve inhoudsanalyse van een interview met de reeds genoemde

projectingenieur van VRT Radio, Stijn Lehaen, onderzoeken welke extra faciliteiten

DAB kan en zal bieden als het van de openbare omroep zelf afhangt. Dit niet alleen

in de nabije toekomst, maar eventueel ook op langere termijn. Hieruit zullen we op

wetenschappelijke basis een conclusie kunnen maken over de centrale vraag of DAB

in Vlaanderen daadwerkelijk een sterk medium is en bijgevolg ook welke

overlevingskansen het nieuwe medium heeft.

De verschillende topic-lists waarvan we, zoals aangehaald, in de verschillende

interviews gebruik zullen maken, overlopen we hier:

Bij de commerciële zenders zijn de basisonderwerpen de volgende:

• Hoe staat de zender tegenover de DAB-technologie?

• Wat zijn de redenen voor het afwijzen van deelname?

• Welke voorwaarden stellen de zenders voor een wijziging in dit standpunt?

• Hoe worden de slaagkansen van DAB door de zenders ingeschat?

• Wat is de ingeschatte termijn voor een doorbraak in deze materie?

Bij de openbare omroep bestaat de topic-list uit volgende punten:

• Wat is het huidige DAB-aanbod door VRT?

• Hoe staat VRT tegenover de deelname door de commerciële zenders?

• Wat zijn de slaagkansen van DAB volgens de VRT?

• Wat wordt door VRT als de krachtinstrumenten van DAB beschouwd?

• Wat zijn de DAB-plannen van VRT in de nabije en de verre toekomst?

• Wat zijn de concrete plannen voor elk DAB-kanaal in het bijzonder?

• Welke termijn zal nodig zijn voor een succesvolle doorbraak van DAB en

voor een deelname door de commerciële zenders?
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3. Evolutie in de houdingen van de luisteraars

3.1 De dataset

Voor we met de analyse van de onderzoeksresultaten van start kunnen gaan, dienen

we een goed beeld te hebben over de structuur van de gebruikte dataset. Zo telt de

dataset 437 respondenten, 19 bijhorende variabelen en telkens ook zes open

categorieën met waarom-vragen. Voor een overzicht van de verschillende

variabelen, verwijzen we naar bijlage 11. De data zelf werden geanalyseerd met

behulp van het statistisch analyseprogramma SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences).

3.1.1 Geslacht

Een goed begrip van de structuur van de dataset impliceert ook een overzicht van

enkele demografische gegevens over onze operationele populatie. Een eerste

belangrijke factor is het geslacht van onze respondenten. Uit de analyse van de

resultaten valt op dat de vrouwelijke respondenten sterk oververtegenwoordigd zijn

in het onderzoek. Van de 437 respondenten zijn er immers slechts 155 (of 35%)

mannen en maar liefst 282 (of 65%) vrouwen. Als we de studentenaantallen binnen

de richting communicatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven

(01.02.2005) bekijken, dan zien we evenwel een zelfde trend. Figuur 11 maakt een

vergelijking tussen beide cijfergegevens.

We zouden op basis van deze gegevens dus kunnen stellen dat het aantal vrouwen

en mannen in onze dataset een gevolg is van de verdeling in het studentenaantal

binnen de opleiding communicatiewetenschappen. Een significantietest toont aan

dat de afwijking tussen de cijfergegevens van de K.U.Leuven en de

onderzoeksresultaten uit dit onderzoek inderdaad niet significant is.
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Figuur 11. Vergelijking studentenaantallen naar geslacht tussen cijfergegevens

van de K.U.Leuven enerzijds en de operationele populatie anderzijds (procentueel)
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3.1.2 Leeftijd

Ook de leeftijd van onze respondenten is een belangrijke factor. De theoretische

populatie van dit onderzoek hebben we eerder omschreven als “de Vlaamse student

communicatiewetenschappen tussen 18 en 29 jaar” (cfr. supra). We delen onze

onderzoekselementen nu op in drie categorieën van leeftijden. De jongste generatie

studenten zijn tussen 18 en 20 jaar. Dit zijn de eerste bachelorstudenten, aangezien

er geen tweede kandidatuurstudenten in het onderzoek werden opgenomen en het dit

jaar de eerste keer is dat een bacheloropleiding aan de K.U.Leuven kan genoten

worden. De tweede generatie is tussen 21 en 24 jaar oud. Dit zijn overwegend

licentiestudenten die verondersteld worden om reeds te beschikken over een

uitgebreide communicatiewetenschappelijke achtergrond. De oudste generatie van

studenten tussen 25 en 29 jaar worden dan weer verondersteld over de meeste

achtergrondkennis te beschikken.

Tabel 5. Kruistabel procentuele verhoudingen naar geslacht en leeftijd (N = 437)

Leeftijd

18 – 20 21 - 24 25 - 29

Geslacht man 58,7 37,4 3,9
vrouw 59,6 39,7 0,7

Totaal 59,3 38,9 1,8
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In tabel 5 merken we dat de oudste generatie studenten met slechts 1,8 % van de

totale operationele populatie zeer sterk ondervertegenwoordigd is. In de overige

leeftijdscategorieën merken we dat de verdeling tussen mannen en vrouwen telkens

ongeveer gelijk opgaat. Indien we de gemiddelde leeftijd tussen mannen en vrouwen

over de verschillende leeftijdscategorieën statistisch vergelijken dan kunnen we

stellen dat er geen significant verschil tussen beide geslachten is waar te nemen.

Voor de volledigheid geven we ook de absolute frequenties van deze verdeling

grafisch weer in figuur 12.

Figuur 12. Grafische weergave van de absolute frequenties van het aantal

respondenten naar geslacht en leeftijd
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3.1.3 Luistergedrag

Om een beeld te krijgen van het radioluistergedrag van de communicatiestudenten,

vroegen we hen om een schatting te maken van het gemiddelde aantal uren dat ze

per dag naar de radio luisteren. Er werden hierbij 5 categorieën onderscheiden (cfr.

bijlage 11).

6
2

De resultaten van deze bevraging worden weergegeven in tabel 6.
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Tabel 6. Resultaten van categorieën gemiddeld luistergedrag per dag (N = 436)

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

(bijna) nooit 42 9,6 9,6
minder dan 1 uur 126 28,9 38,5

Aantal
uren per

dag tussen 1 en 3 uur 174 39,9 78,4
tussen 3 en 6 uur 81 18,6 97,0
meer dan 6 uur 13 3,0 100,0

Totaal 436 100,0

Uit tabel 6 kunnen we concluderen dat een meerderheid van de respondenten

(78,4%) maximaal gemiddeld drie uur per dag radio luistert. Slechts een minderheid

van 21,5% luistert meer dan drie uur radio per dag. Op basis van deze gegevens

delen we onze operationele populatie dan ook op in twee types luisteraars.

Luisteraars met een gemiddelde luisterduur van minder dan drie uur per dag

beschouwen we als ‘lichte luisteraars’, terwijl ‘zware luisteraars’ gemiddeld meer

dan drie uur per dag luisteren.

Als we deze resultaten verder opdelen naar geslacht, dan wordt nog iets anders

duidelijk. Tabel 7 geeft deze verhoudingen in procenten weer.

Tabel 7. Kruistabel procentuele verhoudingen naar geslacht en gemiddeld

luistergedrag per dag (N = 436)

Uren per dag

(bijna)

nooit

minder

dan 1 uur

tussen 1

en 3 uur

tussen 3

en 6 uur

meer dan

6 uur

Geslacht 18,2 32,5 34,4 14,3 0,6
5,0 27,0 42,9 20,9 4,3

Totaal 9,6 28,9 39,9 18,6 3,0

Meteen al wordt uit tabel 7 duidelijk dat vrouwen opmerkelijk minder dan mannen

kozen voor de opties “(bijna) nooit” en “minder dan 1 uur”. Bovendien waren hun

keuze voor de overige variabelen duidelijk meer uitgesproken dan bij hun

man
vrouw



86

mannelijke collega’s. We kunnen hieruit bijgevolg concluderen dat vrouwelijke

studenten communicatiewetenschappen relatief zwaardere radioluisteraars zijn dan

mannelijke studenten van dezelfde opleiding.

Zelfs indien we enkel onze vroegere opdeling tussen zware en lichte luisteraars

zouden hanteren, dan valt op dat vrouwelijke communicatiestudenten merkbaar

meer radio luisteren dan mannelijke. Zo zal nog geen 15% van de mannen aangeven

dat ze meer dan 3 uur radio luisteren per dag, terwijl bij vrouwen dit percentage

meer dan 25% bedraagt.

Een t-test bevestigt dan ook onze vermoedens. Zo zou er tussen mannen en

vrouwen wel degelijk een significant verschil (t = -4,874* en df = 434) bestaan wat

betreft het dagelijkse gemiddeld aantal uren radio luisteren. De mannen (M = 2,47

en Sd = 0,97) scoren hierbij beduidend minder dan de vrouwen (M = 2,93 en Sd =

0,92). Omwille van de toegekende codes aan de antwoordcategorieën, duidt een

hogere gemiddelde waarde immers op een hogere graad van luistergedrag per dag.

3.1.4 Luistersituatie

Bij de vraag of dat luisteren naar de radio vooral tijdens de week dan wel tijdens het

weekend gebeurt, blijkt zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke studenten de

week met 45,5% het beste te scoren. Toch blijken vrouwen (48,2%) iets meer voor

de week te opteren dan mannen (40,5%). Voor mannen is er dan weer een iets

grotere groep (45,8% tegenover 39% vrouwen) voor wie er geen noemenswaardig

verschil tussen beide luisterpatronen bestaat. Tabel 8 geeft de verhoudingen

procentueel weer.

Tabel 8. Kruistabel procentuele verhoudingen naar geslacht en luistersituatie

vanuit weekperspectief (N = 437)

Luistersituatie

tijdens de week tijdens weekend geen verschil

Geslacht man 40,5 13,7 45,8
vrouw 48,2 12,8 39,0

Totaal 45,5 13,1 41,4

_______________
* = p < .01
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Naast de weekstructuur onderzochten we ook de dagsituatie van de radioluisteraar.

Deze keer konden de respondenten meer dan één antwoordmogelijkheid aanduiden.

De verschillende mogelijke antwoordcategorieën waren achtereenvolgens:

1. ’s morgens

2. tijdens de voormiddag

3. ’s middags

4. tijdens de namiddag

5. in de file

6. ’s avonds

7. ’s nachts

8. mijn radio staat nooit op

Alle antwoorden die hierbij door de respondenten werden opgesomd, werden

opgedeeld volgens geslacht en vervolgens procentueel weergegeven in tabel 9. Voor

een overzicht van de codes verwijzen we door naar bijlage 11.

Tabel 9. Kruistabel procentuele verhoudingen naar geslacht en luistersituatie

vanuit dagperspectief (N = 437)

In tabel 9 valt op dat vooral de namiddag een grote voorkeur geniet als

luistermoment bij de studenten (22,5%). Ook de avond- en ochtendluisteraars

scoren met respectievelijk 20,2% en 20,5% vrij hoog.

Uiteraard staat de gemiddelde student wel minder vaak in de file dan de modale

burger. Dat verklaart waarschijnlijk ook het lage percentage hier (5,6%). Toch valt

op dat relatief weinig studenten radio luisteren op het populaire middaguur. Als we
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de website van de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR, z.d.) erop naslaan, dan wordt

immers duidelijk dat de prime time van radio zich duidelijk ’s morgens, ’s middags

en tijdens de spitsuren aftekent. De luistercijfers van de studenten tijdens de ochtend

liggen blijkbaar wel in de lijn van de verwachtingen volgens de prime time cijfers.

Het aantal avondluisteraars onder de studenten gaat echter tegen die verwachtingen

in. Het luisterpatroon van studenten zal dan waarschijnlijk ook in zekere zin

verschillen van de algemene dagsituatie van luisteraars.

3.1.5 Kennis over DAB

Om een onderscheid te maken tussen respondenten die reeds op de hoogte waren

van het bestaan van DAB en diegenen die dat niet waren, vroegen we of de

respondenten reeds eerder over de technologie hadden gehoord. De resultaten

hiervan vinden we terug in tabel 10.

Tabel 10. Kruistabel van respondenten die reeds over DAB hadden gehoord,

procentueel opgesplitst naar hun respectievelijke leeftijden (N = 437)

In totaal hadden 363 van de 437 respondenten (of 83,1%) reeds over DAB gehoord.

Het valt echter op dat deze proportie stijgt naarmate het ouder worden. Dankzij een

Anova-test kunnen we deze veronderstellingen bekrachtigen. Tussen de

verschillende leeftijdscategorieën blijkt er wel degelijk een significant verschil (F =

8,179* en df = 2) te bestaan. De oudere generaties studenten zijn bijgevolg beter op

de hoogte over deze nieuwe technologische ontwikkeling dan de jongere generaties.

We vragen ons nu echter af of er ook een significant verschil zou bestaan tussen

vrouwelijke en mannelijke studenten communicatiewetenschappen. Derhalve

Reeds over DAB gehoord

ja nee

Leeftijd 18 tot 20 77,2 22,8
21 tot 24 91,2 8,8

25 tot 29 100,0 0,0

Totaal 83,1 16,9

_______________
* = p < .01
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herbekijken we in tabel 11 de gevonden percentages en delen we ze op volgens

geslacht.

Tabel 11. Kruistabel van respondenten die reeds over DAB hadden gehoord,

procentueel opgesplitst naar hun geslacht (N = 437)

Van de 363 studenten die reeds over DAB hadden gehoord, behoren 132 tot het

mannelijke en 231 tot het vrouwelijke geslacht. Procentueel tonen de verhoudingen

ons echter iets anders. Van de mannen blijkt 85,2% reeds DAB te kennen en bij de

vrouwen is dit 81,9%. Op basis van een t-test kunnen we echter meteen de

veronderstelling verwerpen dat mannen meer over DAB zouden weten dan vrouwen.

Het verschil tussen beide geslachten blijkt in verband met deze variabele immers

niet significant te zijn.

Aangezien niet het geslacht, maar wel de leeftijd of het type generatie waartoe de

student behoort, een invloed heeft op hun kennis over DAB, groeit het vermoeden

dat de opleiding communicatiewetenschappen hier voor iets tussen zit. We vroegen

dan ook via welke weg de studenten over DAB hadden gehoord. Vier

mogelijkheden werden gegeven:

1. via radio

2. via tv

3. via internet

4. via vrienden

De categorie “anders” was opnieuw open en werd door 180 respondenten ingevuld.

Van deze 180 respondenten verwezen er 165 naar hun opleiding, 12 naar kranten en

tijdschriften, twee gaven als verklaring dat ze zelf over een DAB-toestel beschikten

en slechts één respondent had het leren kennen via informatie-brochures van onze

openbare omroep. Voor een overzicht van de codes verwijzen we wederom naar

bijlage 11.

Reeds over DAB gehoord

ja nee

Geslacht man 85,2 14,8
vrouw 81,9 18,1

Totaal 83,1 16,9
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Tabel 12. Kruistabel procentuele verhoudingen naar leeftijdscategorie en wijze

waarop de respondenten reeds over DAB hadden gehoord (N = 437)

Uit tabel 12 kunnen we opmaken dat de invloed van de opleiding procentueel

toeneemt naarmate de studenten ouder worden. De studierichting wordt ook

algemeen als belangrijke factor beschouwd. Naast de gevolgde opleiding worden

ook media, zoals televisie en radio, een belangrijke inbreng toegeëigend. Als bron

voor het verwerven van kennis over DAB zien we dat de invloed van internet

afneemt naarmate de leeftijd toeneemt.

Om hieruit concrete en zinvolle conclusies te kunnen trekken, beschikken we

echter over te weinig respondenten in de verschillende leeftijdscategorieën. We

dienen dus uiterst voorzichtig om te springen met deze cijfergegevens. Voor zover

deze percentages representatief kunnen zijn, hebben ze enkel de ambitie om een

beeld te geven van de eventuele mogelijke informatiebronnen over de DAB-

technologie tot vandaag.

3.2 Evolutie

Nu we toch een vrij duidelijk beeld hebben over hoe onze operationele populatie

eruit ziet, kunnen we overgaan tot het onderzoeken van onze eerste categorie van

hypothesen. Hierbij was het de bedoeling om enerzijds te achterhalen welke

meningen de respondenten zich oorspronkelijk over DAB hadden gevormd en om

anderzijds na te gaan of deze opvattingen in een al dan niet positieve richting neigen

Hoe over DAB gehoord?
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18 tot 20 28,1 26,8 12,7 5,9 24,2 2,0 0,0 0,3

21 tot 24 24,9 26,3 9,3 6,8 29,9 2,1 0,4 0,4

L
ee
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ij

d

25 tot 29 33,3 25 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0

Totaal 26,7 26,5 10,9 6,2 27,2 2,0 0,2 0,3
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te evolueren. We starten met de analyse van de aangegeven oorspronkelijke

houding.

3.2.1 Oorspronkelijke houding

In navolging van de ARIA-theorie van van Driel, kijken we enkel naar de

respondenten met een uitdrukkelijke mening. Uit de gegevens van tabel 13 leiden

we af dat dit slechts 54,3% van onze operationele populatie is. Bijna 7% van de

populatie duidde geen houding aan.

Tabel 13. Oorspronkelijke houding van de respondenten tegenover DAB

(N = 407)

Zowat meer dan de helft van onze onderzoekspopulatie had dus een uitgesproken

initiële houding ten opzichte van DAB. Hiervan had slechts 4,9% een onomwonden

positieve mening, terwijl 10,6% een negatief oordeel velde. Een vrij grote groep van

38,8% duidde aan dat ze toch wel nieuwsgierig waren toen ze de eerste keer over

DAB hoorden. Een nieuwsgierige houding tegenover een nieuw medium

beschouwen we als positief, aangezien het impliceert dat de betrokkene er enerzijds

open voor staat en anderzijds interesse heeft om er meer over te weten te komen.

De positieve en nieuwsgierige houdingen worden dus samen beschouwd als

behorend tot de eerste ARIA-fase. Respondenten die een uitdrukkelijke negatieve

houding hadden werden tot de tweede fase gerekend. Deze opdeling geeft volgende

resultaten.

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

positief 20 4,9 4,9
nieuwsgierig 158 38,8 43,7

Oorspronkelijke
houding

onverschillig 186 45,7 89,4
negatief 43 10,6 100,0

Totaal 407 100,0
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Tabel 14. Vergelijking fase 1 en 2 in oorspronkelijke situatie (N = 407)

Uit tabel 13 kunnen we besluiten dat onze hypothese over het oorspronkelijke aantal

respondenten in fases 1 en 2 dient te worden verworpen. De aanvankelijke

hoeveelheid studenten communicatiewetenschappen in fase 1 is groter dan die in

fase 2. De initiële houdingen waren dus over het algemeen positief en niet negatief,

zoals verwacht.

In tweede instantie vroegen we ons af wat de respondenten als belangrijkste

motieven zouden aangeven voor hun oorspronkelijke houding. We gingen er van uit

dat de nog steeds voldoende geachte kwaliteit van de FM-radio tot de negatieve

houdingen aanleiding zouden geven (H3). De resultaten, waarvan er verschillende

antwoorden zijn opgenomen in bijlage 12, tonen echter dat dit slechts een

gedeeltelijke verklaring is.

De redenen die de respondenten aanhalen voor hun negatieve houding (fase 2)

kunnen worden opgedeeld in twee grote groepen van argumenten die met elkaar

verband houden:

• Een eerste groep van oorzaken is enerzijds de hoge kostprijs van nieuwe

DAB-toestellen en anderzijds de voldoende kwaliteit en mogelijkheden van

de FM-radio. Beide gronden voor weerstand (“resistance”) leiden ertoe dat

het voordeel van DAB door de luisteraar wordt geminimaliseerd.

• Een tweede groep motieven vindt zijn oorsprong enerzijds in het

wantrouwen ten opzichte van het commerciële aspect van de nieuwe

technologie en anderzijds in het ervaren van te weinig beschikbare

informatie. Beide gewaarwordingen zijn katalysatoren voor het wantrouwen

in de nieuwe technologie, waardoor de doorbreekkansen van DAB in de

toekomst sterk worden geminimaliseerd.

We geven de oorzaken voor de houdingen van de groep respondenten uit de tweede

fase schetsmatig weer in schema 2.

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

fase 1 178 43,7 43,7
fase 2 43 10,6 54,3

Oorspronkelijke
houding

Totaal 221 54,3
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Schema 2. Redenen die leiden tot opinievorming in fase 2

FASE 2

Bij dit schema halen we voor elke groep afzonderlijk enkele voorbeelden aan. Voor

een ruimer overzicht van gegeven beweegredenen verwijzen we naar bijlage 12.

• Voordelen van DAB minimaliseren

- Nieuw toestel te duur:

 “Omwille van de extra kosten ter aanschaffing voor slechts

een klein voordeel”

 “Voor een student is het een kostelijke zaak en ik luister te

weinig naar de radio om daaraan geld uit te geven. Bovendien

heb ik geen nood aan de extra toepassingen”

- FM-radio voldoet voorlopig:

 “Ik heb nu al genoeg keuze uit radioposten, dat extra posten

voor mij niet nodig zijn”

 “Mijn gewone radio heeft ook al een perfect geluid, dus ik zie

niet in waarom ik voor DAB zou moeten kiezen”

FM-RADIO

VOLDOET

VOORLOPIG

WANTROUWEN

COMMERCIEEL

KARAKTER

NIEUW

TOESTEL

TE DUUR

TE WEINIG

INFORMATIE

BESCHIKBAAR

VOORDELEN

VAN DAB

MINIMALISEREN

DOORBREEK-

KANSEN DAB

MINIMALISEREN
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 “Ik luister niet veel naar de radio en als ik luister, heb ik toch

mijn vaste zenders. Een uitbreiding hoeft voor mij dus niet.

En voor extra info gebruik ik het internet.”

 “Ik ben tevreden over het geluid van de gewone FM-radio, als

je echt de muziek van een bepaalde groep in perfecte kwaliteit

wilt horen, kan je beter gewoon hun cd gaan kopen. De radio

is eerder een medium waardoor je kennis maakt met nieuwe

muziek”

• Doorbreekkansen van DAB minimaliseren

- Wantrouwen commercieel karakter:

 “Waarom moeten we (weer) nieuwe toestellen kopen, was

mijn vraag toen. Is dit niet uit winstbejag?”

 “Het klinkt te mooi en aangezien je zo al constant met

reclameboodschappen wordt geconfronteerd die mooi klinken

maar waaraan achteraf een serieus geurtje blijkt te zitten...”

 “Omdat het nieuw is en ze het verkocht moeten krijgen. Heeft

het daarom de kwaliteiten die ze aanprijzen of is het gewoon

een verkooptruc?”

- Te weinig informatie beschikbaar:

 “Omdat ik niet precies begrijp wat de problemen van de

huidige regeling en bijgevolg de voordelen van DAB zijn.”

 “Ik vroeg me af wat er zo revolutionair aan was, had niet

voldoende informatie.”

We kunnen hieruit bijgevolg concluderen dat niet enkel de goede kwaliteit van de

huidige FM-radio, maar ook de vrij hoge kostprijs van nieuwe DAB-toestellen, de

moeilijk toegankelijke informatie rond deze nieuwe technologie en het commerciële

wantrouwen bij de consument er toe bijdragen dat er een groep respondenten wordt

gevormd die eerder sceptisch ten opzichte van DAB staan.

Tegenover deze groep respondenten met een uitgesproken negatieve houding ten

opzichte van DAB (fase 2), staat er eveneens een categorie die zich vrij enthousiast

uitdrukt over de evolutie (fase 1). Een gereduceerd overzicht van de redenen die zij

voor hun optimisme aanwijzen, is te vinden in bijlage 13.

De groep respondenten uit fase 1 hebben we eerder samengevoegd uit twee

categorieën. De eerste soort was uitdrukkelijk positief, de tweede was eerder
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nieuwsgierig. In de opsomming van de motieven hebben we eveneens deze opdeling

behouden. Ondanks het uiteenlopende vertrekpunt qua houding, blijken hun

antwoorden echter in dezelfde lijn te liggen. We maken ook hier opnieuw een

onderscheid tussen twee groepen:

• De eerste groep (de uitdrukkelijk positieven) is duidelijk reeds overtuigd van

één of meerdere voordelen van de DAB-technologie. Ze halen deze

voordelen dan ook meestal concreet aan. Zo verwijzen ze bijvoorbeeld naar

het ruimere aanbod, de betere geluidskwaliteit, het grotere aantal

mogelijkheden en het gebruiksgemak.

• De tweede groep (de nieuwsgierigen) halen vooral redenen aan voor hun

nieuwsgierigheid en verwijzen daarbij eveneens naar de verwachte voordelen

van DAB. Net als de eerste groep noemen ze die af en toe concreet bij naam.

Het verschil zit hier duidelijk in de mate van overtuiging die ze tegenover de

nieuwe technologie hadden ontwikkeld. Redenen voor hun nieuwsgierigheid

kunnen zowel algemeen als specifiek zijn. Zo is een algemene reden de

alledaagse interesse die de studenten communicatiewetenschappen voor

nieuwe technologieën aan de dag leggen. Als meer specifieke reden wordt de

behoefte genoemd om enerzijds te kunnen controleren of de geponeerde

DAB-voordelen ook effectief kloppen en om anderzijds de ontwikkeling van

deze nieuwe technologie zelf te kunnen volgen.

Schema 3 maakt de verhouding tussen deze beide samengevoegde groepen in fase 1

duidelijk. Aangezien ze beiden, ondanks de verschillende uitgangspositie, naar

dezelfde voordelen van DAB verwijzen, zijn ze beiden thuis in deze optimistische

eerste fase. We geven de concrete aanleidingen voor de positieve houdingen van

beide groepen schematisch weer.
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Schema 3. Redenen die leiden tot opinievorming in fase 1

FASE 2

FASE 1

We halen ook bij dit schema opnieuw voor elke groep afzonderlijk enkele

voorbeelden aan. Voor een ruimere greep uit de aangehaalde argumenten verwijzen

we naar bijlage 13.

• De uitdrukkelijk positieven (4,9% van de operatieve populatie)

- Groter aanbod:

 “Het zal het aanbod alleen maar groter maken”

- Betere geluidskwaliteit:

 “Eindelijk ruisloze radio!”

 “Het geruis op de oude toestellen irriteert mij enorm. Bij dab

zou dit niet het geval zijn”

- Meer mogelijkheden:

 “Interessante extra's, zoals extra info, geluidskwaliteit...”
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 “Als er meer kan gebeuren dan enkel het overdragen van

geluidsgolven, zoals nuttige informatie en beeld enz, wordt

het misschien wel interessant voor mij. Tevens is dit weer een

stap in de richting van de totale versmelting van tv, computer

en radio”

- Gebruiksgemak:

 “Veel storingen via FM, in de wagen geregeld van kanaal

moeten veranderen om dat te vermijden”

 “Naar mijn inzien wordt het zo veel simpeler om duidelijk een

radiopost terug te vinden i.p.v. te zitten sukkelen met zo’n

oud toestel”

• De nieuwsgierigen (38,8% van de operatieve populatie)

- Controle voordelen:

 “Ik wou weten of de kwaliteit echt beter is”

 “Of het echt wel zo'n kwaliteitsverbetering zou zijn”

 “Om te weten wat voor verbeteringen het daadwerkelijk met

zich mee zou brengen”

- Interesse voor nieuwe technologieën:

 “Heb altijd al sterke interesse gehad voor nieuwe

technologieën”

 “Nieuwigheden wekken nu eenmaal nieuwsgierigheid op, ik

vroeg me af hoe dat nu juist allemaal werkt”

- Evolutie volgen:

 “Ik was zeer nieuwsgierig of de nieuwe technologie ging

aanslaan en hoe men ervoor ging (gaat) zorgen dat DAB

algemeen verspreid wordt”

 “Gewoon om te kijken hoe snel een nieuw medium de markt

kan veroveren en wat hiervan mogelijk de impact kan zijn”

- Groter aanbod:

 “Verbeterde technologie is altijd interessant. Een toestel

kopen zou ik enkel doen indien het aanbod aan zenders mij

aanstaat uiteraard”

 “Meer gespecialiseerde zenders mogelijk”



98

- Betere geluidskwaliteit:

 “Als het echt zo goed is als men zegt dan zie ik dat zeker

zitten omdat aan te schaffen: nooit meer ruis!!”

 “Voor de betere kwaliteit, haat geruis op de radio!”

- Meer mogelijkheden:

 “Benieuwd naar kwaliteit en mogelijkheden”

 “Ik kende de technologie nog niet en ik was nieuwsgierig

omwille van de mogelijkheden die ik erover las”

 “Vooral nieuwsgierig naar de werking ervan en nieuwe

toepassingen”

- Gebruiksgemak:

 “Lijkt me wel tof en handig, maar heb het nog niet getest”

 “Benieuwd naar verbeteringen, en naar de inspanningen die je

zou moeten leveren om er van te kunnen genieten”

We kunnen hieruit concluderen dat de beweegredenen voor respondenten uit de

eerste fase vooral verwijzen naar de voordelen van DAB. Dit betekent dat de

mogelijkheden van DAB in onze operationele populatie reeds van bij de start vrij

goed gekend waren. Uiteraard zal het feit dat we ons onderzoek hebben opgezet met

studenten communicatiewetenschappen, hierbij een belangrijke rol spelen.

Als we echter enkel zouden kijken naar de respondenten die de voordelen van

DAB uitdrukkelijk positief hebben beoordeeld (4,9%), dan is die groep duidelijk

kleiner dan diegenen die zich uitdrukkelijk negatief hebben uitgedrukt (10,6%).

Onze hypothese (H1) zou dan bijgevolg niet verworpen dienen te worden, want

fase 1 zou dan inderdaad oorspronkelijk minder respondenten bevatten dan fase 2.

Aangezien echter zonet uit de gegeven verantwoordingen dat de groep

nieuwsgierigen ook duidelijk naar dezelfde voordelen van DAB verwees als de

uitdrukkelijk positieven, is de logica van onze samengevoegde groep duidelijk. We

rekenen bijgevolg deze groep nieuwsgierigen naar onze mening ook terecht mee tot

de enthousiastelingen, waardoor de groep in fase 1 uiteindelijk toch groter is dan die

in fase 2. Of de hypothese al dan niet verworpen dient te worden, hangt hierin dus

enigszins af van het standpunt dat de onderzoeker hanteert.

bleek
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3.2.2 Huidige houding

Om na te gaan of de opvattingen van de respondenten over DAB in een bepaalde

richting neigen te evolueren, hebben we ervoor gekozen om ook hun huidige

houding te meten. Aangezien de evolutie betrekking heeft op een vrij korte

tijdspanne van anderhalf jaar hebben we ervoor geopteerd om de ondervraagden zelf

manifest de mogelijkheid te laten om bij zichzelf na te gaan of hun houding

ondertussen is gewijzigd. Zo kunnen we niet alleen afleiden hoeveel respondenten

zich in de respectievelijke fasen bevinden, maar daarnaast ook inschatten hoeveel

onder hen bij zichzelf merkbaar een evolutie waarnemen. De respectievelijke

resultaten worden getoond in tabel 15.

Tabel 15. Huidige houding van de respondenten tegenover DAB (N = 415)

Ondanks de relatief korte periode is 13% van de respondenten ervan overtuigd dat

ze een merkbare evolutie hebben doorgemaakt. Bij diegenen die expliciet stellen dat

ze een verandering bij zichzelf bespeuren, is het saldo van de evolutie duidelijk

positief. Slechts 3,1% geeft aan van fase 1 naar fase 2 te zijn overgegaan, terwijl

9,9% een negatieve houding heeft omgeruimd voor een positieve. Hieruit kunnen we

besluiten dat onze tweede hypothese (H2) het bij het rechte eind had.

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

evolutie – naar + 41 9,9 9,9

evolutie + naar – 13 3,1 13,0

nog steeds + 9 2,2 15,2

nog steeds – 127 30,6 45,8

H
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onverschillig 225 54,2 100,0

Totaal 415 100,0
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Als we nu het aantal optimistische respondenten (fase 1) vergelijken met de

eerder pessimistische (fase 2), dan moeten we vaststellen dat we opnieuw een

tegenstrijdig resultaat bekomen. Tabel 16 toont wat er aan de hand is.

Tabel 16. Vergelijking fase 1 en 2 in huidige situatie (N = 415)

Om te beginnen is het aantal mensen dat zichzelf vandaag een uitgesproken mening

over DAB toeschrijft, kleiner dan bij hun eerste contact met de technologie (45,8%

nu in vergelijking met 54,3% in de oorspronkelijke situatie). Wat nog meer opvalt, is

de procentuele verhouding tussen beide fases. Hoewel we uit de aangegeven

evoluties konden opmaken dat de houdingen in een positieve zin waren geëvolueerd,

stellen we nu vast dat fase 1 met 12,1% (de som van de percentages “evolutie – naar

+” en “nog steeds +” uit tabel 15) veel minder respondenten bevat dan fase 2 met

33,7% (de som van de percentages “evolutie + naar –” en “nog steeds –”).

De enige conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat respondenten die

zichzelf in eerste instantie nieuwsgierig tegenover DAB beschouwden, achteraf deze

houding als eerder negatief beschouwden. Dat verklaart dan ook het hoge percentage

in de categorie “nog steeds –” uit tabel 15. Als we ons dus enkel baseren op

enerzijds de uitgesproken positieven (4,9%) en de uitgesproken negatieven (10,6%)

en anderzijds op de positief geëvolueerden (9,9%) en de negatief geëvolueerden

(3,1%), dan is de slotsom dat:

 oorspronkelijk meer respondenten negatief stonden ten opzichte van DAB

dan positief (fase 2 > fase 1)

 ondertussen een inhaalbeweging aan de gang is van de optimisten (evolutie –

naar +)

 maar dat voorlopig nog steeds meer mensen niet dan wel enthousiast zijn

over de nieuwe technologie (fase 2 > fase 1)

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

fase 1 50 12,1 12,1
fase 2 140 33,7 45,8

Huidige
houding

Totaal 190 45,8
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Vanuit deze visie dienen we onze eerste hypothese (H1) volledig en de tweede

hypothese (H2) slechts gedeeltelijk te bevestigen. Het oorspronkelijke aantal mensen

in fase 2 is inderdaad groter dan in fase 1, maar deze verhouding is in de huidige

situatie nog steeds dezelfde, hoewel er wel degelijk een mentaliteitswijziging aan de

gang is.

Aangezien ons vooral ook de beweegredenen voor deze evolutie interesseren,

vroeger we ook nu naar de motivering van onze respondenten. In hypothese 3 (H3)

gingen we er immers vanuit dat de redenen voor de positieve evolutie vooral te

wijten waren aan het betere begrip van de verschillende voordelen van DAB. De

resultaten werden opgenomen in bijlage 14 en tonen dat dit inderdaad de

belangrijkste reden is die ook door de respondenten wordt aangeduid. De resultaten

verwijzen niet enkel naar een grotere kennis van de voordelen, maar ook naar het

wegvallen van twee belangrijke nadelen uit schema 2. In onderstaand schema 4

geven we opnieuw een overzicht van de redenen voor deze positieve evolutie.

Schema 4. Redenen voor een positieve evolutie van fase 2 naar fase 1
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Toegepast op schema 4 geven we enkele voorbeelden van redenen geformuleerd

door respondenten uit dit onderzoek.

• Voordelen van DAB zijn duidelijker

- Meer bekendheid van en ruchtbaarheid rond DAB:

 “Mensen spreken er meer over en meestal is dat positief”

 “Het wordt meer ter sprake gebracht en er zijn echt wel

voordelen aan verbonden”

 “Heb al veel voordelen gehoord”

- Meer informatie over DAB beschikbaar:

 “In het begin was ik er wat sceptisch over, maar nu begrijp ik

beter wat de voordelen ervan zijn”

 “Door er meer over gelezen en gehoord te hebben en dus veel

meer over de voordelen te weten ben gekomen”

• Belangrijke nadelen DAB verdwijnen

- Meer informatie over DAB beschikbaar:

 “Vroeger geen interesse, ondertussen wel na informeren over

de mogelijkheden en kwaliteit”

 “Wegens betere informatie over dab”

- Daling van de prijs van DAB-toestel:

 “Iets positiever, omdat de prijs van DAB-toestellen aan het

dalen is en omdat de voordelen steeds duidelijker worden”

 “Veel betere geluidskwaliteit weegt misschien wel op tegen

de hoge kostprijs. bovendien is de prijs van een DAB-toestel

gedaald”

Uit de reacties bleek duidelijker dat een beter begrip van de voordelen en een lagere

kostprijs van het toestel de aanzet waren voor een gewijzigde houding tegenover

DAB in de positieve zin.

Toch is er – weliswaar een kleinere – groep respondenten die net een

tegenovergestelde redenering maakt en ook deze kunnen staven met argumenten.

Deze argumenten zijn verrassend genoeg vergelijkbaar met de oude, reeds gekende

argumenten van respondenten uit de tweede fase in de oorspronkelijke situatie. Zo

wordt enerzijds verwezen naar de nog steeds vrij hoge kostprijs van het toestel en

anderzijds naar het commerciële karakter dat met de introductie van de nieuwe
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techniek gepaard gaat. Bovendien worden ook nieuwe bezwaren aangereikt. Het

ontgaat deze respondenten immers niet dat de DAB-techniek, ondanks verwoede

promotiepogingen, nog steeds niet is doorgebroken. Anderhalf jaar na de uitgebreide

reclamecampagnes lijken slechts bitter weinig mensen de aankoop van een digitaal

toestel interessant te vinden. Ze stellen zich dan ook de vraag of deze techniek ooit

algemeen ingang zal vinden. Daarnaast zijn er ook enkele respondenten die de

nieuwe toestellen van naderbij zijn gaan bekijken of zelfs hebben aangeschaft.

Negatieve ervaringen hierbij zorgen eveneens voor een overgang van enthousiasme

naar eerder pessimisme. In schema 5 overlopen we de vernoemde redenen voor een

negatief gewijzigde houding van onze respondenten.

Schema 5. Redenen voor een negatieve evolutie van fase 1 naar fase 2

EVOLUTIE

VAN FASE 1

NAAR FASE 2

Ook bij dit schema geven we enkele voorbeelden uit het onderzoek. Voor de

volledige lijst verwijzen we naar bijlage 14, groep 2.

• Oude, gekende obstakels

- Nieuw toestel te duur

 “Veel te duur om aan te schaffen”

 “Jammer dat je een aangepast toestel nodig hebt”

WANTROUWEN

COMMERCIEEL

KARAKTER

DAB-TECHNIEK

BREEKT NOG

NIET DOOR

NIEUW

TOESTEL

TE DUUR

NEGATIEVE

ERVARINGEN

MET DAB

OUDE, GEKENDE

OBSTAKELS

NIEUWE

OBSTAKELS
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- Wantrouwen commercieel karakter

 “Reclame en veel gedoe er rond”

 “De reclamespots trekken op niets en moedigen mensen zeker

niet aan over te schakelen naar DAB”

• Nieuwe obstakels

- DAB-techniek breekt nog niet door

 “Lijkt niet echt van de grond te komen”

 “Aanbod van modellen is beperkt en dus ook duur, en volgens

mij biedt alleen VRT dit aan en dat is toch te weinig om er

een speciaal toestel voor te kopen”

- Negatieve ervaringen met DAB

 “Bij mij werkt dat precies niet, het blijft kraken en de digitale

stem klinkt me zo hol, niet natuurlijk + muziekklankkleur niet

zo mooi”

 “Te dure toestellen, te weinig standaardisatie, vervelend

gedoe met antenne”

 “Niet zo denderend veel verschil met analoge radio”

Een minderheid van onze respondenten is blijkbaar niet tevreden over de ervaringen

die ze reeds met DAB hadden. Voor anderen worden nu pas de nadelen duidelijk

van de nieuwe techniek, zoals het genoodzaakt aankopen van een nieuw toestel en

de trage ontwikkeling van het introductieproces. Het is in ieder geval zo dat vandaag

meer mensen op de hoogte lijken van de concrete DAB-voordelen dan in de

oorspronkelijke situatie. Over een huidig gebrek aan beschikbare informatie over

DAB wordt in ieder geval niet geklaagd.

3.3 Besluit

Uit ons onderzoeksconcept (cfr. schema 1) bleek reeds dat we de evolutie van de

houdingen bij het publiek ten opzichte van DAB wilden onderzoeken. Uit de

resultaten blijkt nu dat oorspronkelijk het aantal mensen in de tweede fase groter

was dan in de eerste fase. Indien we echter respondenten met een nieuwsgierige

houding als positief beschouwen, bekomen we omgekeerde resultaten. Verder

onderzoek wees echter uit dat oorspronkelijk nieuwsgierigen hun houding achteraf
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weliswaar eerder negatief beoordeelden. We gaan er dus vanuit dat onze eerste

hypothese toch klopt en er dus in eerste instantie meer pessimisme dan optimisme

heerste tegenover DAB. De in hypothese 3 voorspelde reden hiervoor bleek echter

een te beperkte omschrijving te zijn. De respondenten gingen niet enkel de

voordelen van de nieuwe technologie minimaliseren, maar daarnaast ook de

doorbreekkansen ervan bagatelliseren.

Ook onze tweede hypothese bleek niet volledig met de resultaten van het

onderzoek overeen te komen. In tegenstelling tot de veronderstelling dat er zich

ondertussen meer mensen in fase 1 dan in fase 2 zouden bevinden, bleek echter de

groep enthousiastelingen nog steeds het onderspit te moeten delven voor de

pessimistische visies. Het tweede deel van de hypothese leek echter wel te kloppen,

want we merkten een positieve evolutie in de houdingen. Ook over de motieven

voor deze wijziging hadden we het in de vierde hypothese bij het rechte eind. Door

een ruimere bekendheid van en meer beschikbare informatie over DAB zijn

momenteel de voordelen ervan duidelijker dan bij de start van de introductie.

Daarnaast bleek de voorlopig bescheiden daling van de aankoopprijs van DAB-

toestellen voor sommige respondenten toch al een voldoende grote drijfveer te zijn

om hun houding in positieve zin te wijzigen.
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4. Huidig digitaal radiolandschap

Na de meningen van de luisteraars te hebben gehoord, willen we aan zenderzijde

ook eens nagaan hoe daar de huidige situatie van DAB kan omschreven worden. Zo

zullen we onderzoeken wat de courante houdingen zijn van de commerciële zenders,

maar ook wat momenteel het DAB-aanbod in Vlaanderen inhoudt. Aangezien

voorlopig enkel VRT hierin actief is, is het dan ook voldoende om in het huidige

digitale radiolandschap hiervoor enkel het VRT-aanbod te overlopen.

4.1 Huidig VRT-aanbod

Het DAB-aanbod van VRT kan vanuit twee dimensies worden bekeken: enerzijds

vanuit de aangeboden kanalen en anderzijds vanuit de aangereikte digitale

informatie.

Bij het kanaalaanbod worden om te beginnen alle radiostations die via de FM-

band op klassieke wijze worden uitgezonden, eveneens via DAB verstuurd,

[…] met deze uitzondering dat we van Radio 2 elke dag maar één versie van
hebben staan. Bijvoorbeeld maandag Radio 2 Antwerpen en de andere dagen is
dat dan een ander net (Lehaen, 21.04.2005).

Naast deze traditionele kanalen worden hiervan via DAB ook een aantal

ontkoppelingen of afsplitsingen uitgezonden. Lehaen somt ze alle drie op:

We hebben Sporza, wat eigenlijk een afkoppeling is van Radio 1. De sport die op
Radio 1 geen plaats krijgt, die gaat naar Sporza toe. (…) Dan hebt ge ook nog
Donna Hitbits, wat een ontkoppeling is van Donna, met een non-stop popaanbod.
En dan Klara Continuo, dat dus eigenlijk een afsplitsing is van Klara, een continu
klassiek aanbod (Lehaen, 21.04.2005).

Bovendien is er via DAB nog een extra kanaal te beluisteren, maar dat is volgens

Lehaen:

[…] een speciaal gevalletje. Dat is niet echt een lineaire radiozender, dat is
Nieuws+, waar we continu het laatste nieuws uitzenden. En dat is eigenlijk meer
bedoeld voor mensen die zeggen, ‘ik wil nu het laatste nieuws horen’. Dat is
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bijvoorbeeld ook de reden waarom we daar geen lange stukken in steken, geen
‘Voor De Dags’, geen ‘Actueels’, omdat je echt iets moet hebben van: ‘kijk, ik
schakel in en binnen de drie minuten heb ik gegarandeerd het begin van het
nieuws’ (Lehaen, 21.04.2005).

De reden waarom de openbare omroep, naast de traditionele kanalen, ook nog eens

extra digitale kanalen wou aanbieden, omschrijft Lehaen als “het kip-of-het-ei-

probleem”. Om de techniek ingang te doen vinden, diende het publiek immers eerst

overtuigd te worden van het aankopen van een DAB-toestel. Hiervoor was echter

een voldoende groot zenderaanbod op de DAB-band noodzakelijk. De VRT wilde

dat, volgens Lehaen, dan ook op te lossen:

Ge zit daar met een vicieuze cirkel. Daarom hebben we gezegd, van kijk, we
nemen een risico. We proberen die vicieuze cirkel te doorbreken. We gaan een
nieuw aanbod creëren, een aanbod dat ook interessant is voor de mensen, zodat
de mensen gemotiveerd worden om die ontvangers te gaan kopen (Lehaen,
21.04.2005).

Naast de kanalen is de tweede dimensie binnen het huidige DAB-aanbod in

Vlaanderen, de extra digitale informatie via DAB. Momenteel biedt VRT enkel

aanvullende programma- en titelinformatie aan, over respectievelijk het uitgezonden

programma en de gespeelde platen.

Dit aanbod is vrij beperkt in vergelijking met de mogelijkheden die DAB biedt.

Lehaen verklaart dit vanuit de filosofie die de VRT hierover heeft ontwikkeld:

Laten we gaan doen wat de markt vandaag aankan. We stellen ons dus echt af op
wat de toestellen kunnen. (…) Er zijn wel dingen die we kennen, zoals
verkeersinformatie, TPEG (…) we zouden dat kunnen uitzenden, maar we doen
dat niet, omdat er geen ontvangers zijn (Lehaen, 21.04.2005).

Het uitzenden ervan zou bovendien onzinnig zijn,

[…] omdat dat ook allemaal capaciteit vraagt voor de ensembles (Lehaen,
21.04.2005).

Lehaen concludeert dan ook:

We hebben gekozen voor een strategie: laten we verruimen met het aanbod en
daarmee willen we de mensen overtuigen. Als de mensen overtuigd zijn, oké,
laten we dan met die extra diensten van start gaan (Lehaen, 21.04.2005).
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We kunnen dan ook stellen dat DAB zich momenteel in een imitatiefase van de FM-

band bevindt. Voor de luisteraars biedt de DAB-technologie voorlopig immers

vrijwel dezelfde mogelijkheden als de FM-band.

Toch moeten we die imitatiefase relativeren. Aangezien de commerciële zenders

zich nog niet in de nieuwe technologie hebben ingeschreven, is er op de DAB-band

geen volledige imitatie van de beschikbare FM-kanalen. De geformuleerde

hypothese (H5) die stelt dat DAB zich momenteel in fase 3 bevindt, is dan ook

slechts aanvaardbaar indien we deze opmerking in rekenschap nemen.

Ook Lehaen beseft dat de deelname aan DAB door de commerciële zenders een

voorwaarde is om de imitatiefase ervan volledig rond te krijgen. Hij nodigde de

commerciële spelers dan ook reeds herhaaldelijk uit om toe te treden:

We hebben dat publiek en rechtstreeks herhaaldelijk gezegd van kijk, wij denken
dit is de toekomst van radio. En de radio gaat er beter van worden als jullie
meedoen, dus doe mee. Ik denk dat we dat nooit verborgen hebben. Ik denk dat
we daar ook een stuk ‘knowhow’ in willen delen. We zijn daar heel open in
(Lehaen, 21.04.2005).

Vanuit de huidige situatie binnen het digitale radiolandschap, kunnen we bijgevolg

besluiten dat DAB zich voorlopig slechts gedeeltelijk in de derde fase van het

ARIA-patroon bevindt.

4.2 Courante houdingen van de commerciële zenders

Het is duidelijk dat de deelname van commerciële zenders aan het DAB-project

noodzakelijk is om de imitatiefase in Vlaanderen te vervolledigen en op termijn de

overgang van fase 3 naar fase 4 en dus ook de doorbreekkansen van DAB veilig te

kunnen stellen. Dat is ook de reden waarom we ervoor opteerden, via interviews bij

enkele belangrijke commerciële spelers, meer te weten te komen over de visies van

deze zenders. Het werd hierbij meteen duidelijk dat de echte redenen voor hun

houding, zich bevinden in een kluwen van elkaar beïnvloedende factoren. Omwille

van deze ingewikkelde structuur maken we een onderscheid tussen enerzijds de

belangrijkste aangehaalde redenen voor hun afwijzing van DAB-deelname en

anderzijds de geformuleerde voorwaarden voor hun wijziging in dit standpunt.
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4.2.1 Redenen

Een belangrijk probleem lijkt de vrees voor oneerlijke concurrentie op de DAB-

band. Technisch directeur van Q-Music, Jozef Mertens, stelt daarom letterlijk:

Wij gaan niet bij op de MUX van de VRT (Mertens, 21.02.2005).

MUX staat hier voor multiplex of ensemble dat we eerder, in deel 1 van dit werk,

hebben behandeld in punt 3.1.2. Mertens (21.02.2005) verklaart zijn standpunt

vanuit de visie dat Q-Music dan terecht zou komen “in een poel waar er elf stations

van de VRT zijn”. Hij ziet dat dan ook ronduit als “oneerlijke concurrentie”.

Technisch directeur van 4FM, Bas Boone (14.04.2005), verduidelijkt het probleem

als volgt: “VRT is zowel operator als provider van programma’s”. Dat is volgens

hem de kern van het probleem.

Het gaat hem allemaal om diegene, wie er controle heeft over de inhoud van de
commerciële MUX. Als die op het idee komt om een commerciële MUX op te
zetten (…) en zij zijn provider, dan gaan zij ook controle hebben over wie er op
hun MUX mag (Boone, 14.04.2005).

Volgens Mertens (21.02.2005) heeft VRT reeds aan de commerciële stations

gevraagd om zich op de DAB-multiplex bij te voegen, maar ook voor hem is het

probleem inderdaad dat het netwerk in handen blijft van de openbare omroep.

Ik wil concurreren met de VRT, maar op gelijke basis. Het is een netwerk dat van
uwe concurrent is. Ik ga een voorbeeld geven: de kranten van Het Laatste
Nieuws, die worden toch ook niet bij de VUM gedrukt, hé. (…) Ik ben een strikt
voorstander van een scheiding tussen content provider en service provider
(Mertens, 21.02.2005).

Projectingenieur van de VRT-radio, Stijn Lehaen, verwijst echter naar de

beheersovereenkomst van 2002-2006 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap.

Daarin is sprake van verschillende DAB-ensembles: 12A, 6C, 11B en 11C.

[…] enkel die 12A zijn aan de VRT toegewezen. Een ander ensemble, daar is wel
voorzien dat VRT een stuk mag gebruiken voor regionale uitzendingen en een
stuk voor de commerciële zenders. Wij hebben enkel die 12 A vandaag. 6C is
nog niet in gebruik (Lehaen, 21.04.2005).
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De beheersovereenkomst (Van Mechelen & De Graeve, 07.06.2001) stelt inderdaad

dat zowel voor de openbare omroep als voor de commerciële omroepen ruimte op de

DAB-band wordt voorzien (cfr. bijlage 3):

• 1 landelijk ensemble (12A) voor de openbare omroep;
• 1 landelijk ensemble (6C) voor de commerciële omroepen;
• de capaciteit van de regionale ensembles 11B en 11C zal gereserveerd

worden voor de commerciële omroepen, waarbij ruimte wordt gereserveerd
voor kwaliteitsvolle uitzending van regionale digitale programma’s van de
openbare omroep (Radio 2).

Het argument dat VRT zou kunnen bepalen wie er wel en wie er niet bij op de MUX

mogen komen, is volgens Lehaen dan ook volledig onterecht.

[…] er is ook bepaald dat wij een stuk van die 6C mogen gaan gebruiken, (…)
maar de VRT is daar geen eigenaar van. Wij zijn trouwens van geen enkele
frequentie eigenaar, hé. Die zijn enkel toegewezen aan ons. En die zijn voor
Vlaanderen en het is aan de Vlaamse overheid om te bepalen door wie dat die
ingevuld worden (Lehaen, 21.04.2005).

Hoewel ze geen eigenaar zijn, is het wel zo dat VRT controle heeft over de

verschillende ensembles. Voorlopig is dat slechts één, namelijk de 12A-MUX en dat

is op zich geen probleem, aangezien deze toch enkel voor de openbare omroep was

voorzien. Wat echter indien VRT ook de andere, nog op te starten multiplexen onder

zijn controle heeft? Lehaen ziet hier echter, in tegenstelling tot de commerciële

zenders, geen graten in:

Ik zou me kunnen voorstellen dat dat een probleem is. Anderzijds, (…) dat
probleem lijkt mij redelijk relatief, hé. De VRT verdenken van zo een
onprofessionele houding, dat wij hun signalen zouden verstoren. Ik denk dat we
dat één keer zouden kunnen doen en dat we het dan wel geweten zouden hebben
(Lehaen, 21.04.2005).

Voor Mertens ligt het probleem echter ergens anders:

De VRT krijgt een dotatie. Die zenders worden betaald met uw en mijn geld. Als
ik daar nu op ga, op die MUX, dan gaat de VRT aan mij geld vragen. Terwijl dat
dat al door de overheid betaald geweest is (Mertens, 21.02.2005).
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Lehaen beschouwt deze redenering echter als een drogreden. Hij ziet geen grote

verschillen tussen deze situatie en de huidige, probleemloze toestand:

[…] allicht betalen zij wel, wij hebben nu ook inkomsten van het feit dat zij onze
mast gebruiken. Het is niet dat we daar rijk van worden, hé. (…) Ik kan me niet
voorstellen dat dat een breekpunt zou zijn (Lehaen, 21.04.2005).

Het probleem van de vrees voor oneerlijke concurrentie wordt dus blijkbaar

beïnvloed door nog een andere factor. Uit de interviews blijkt dat juridische

onzekerheden hierbij een belangrijke rol spelen. De onduidelijkheid of het zelfs

volledig ontbreken van een wetgeving rond DAB, bezorgen de verschillende

commerciële stations immers de grootste kopzorgen. Programma- en

muziekmanager van Radio Contact, Danny Verhulst, maakt het probleem concreet:

Momenteel kan VRT als het wil nog zomaar tien netten bij creëren en welke
situatie krijgen we dan als we allemaal op DAB gaan? Dan krijgen we 20
zenders, waarvan 17 van de openbare omroep en drie van de commerciële. Drie
commerciële zenders tussen 17 VRT-netten, dat is een scheefgetrokken situatie,
dat is gewoon oneerlijke concurrentie (Verhulst, 13.04.2005).

Boone bevestigt dit en verwijst bovendien naar het verschil in middelen tussen de

commerciële zenders en de openbare omroep:

heeft om te investeren in nieuwe technieken, maar tegelijk ook zeer inpalmend is.
De VRT heeft daar ook geen enkele limitatie op, op de hoeveelheid zenders. De
VRT moet ook geen licentie hebben. Dat is net het grote verhaal voor de
commerciële zenders. De VRT mag maar doen, terwijl dat commerciële spelers
zich door massa’s papieren moeten werken en zich moeten houden aan vele
kleine regeltjes om een radiozender te mogen uitbaten (Boone, 14.04.2005).

Volgens Mertens gaat VRT uit van het idee dat “als het niet verboden is, dat het

toegelaten is”. Voor commerciële zenders is het dan ook veel moeilijker, stelt hij:

[…] wij als commerciële omroepen, wij moeten altijd anders redeneren, wij
kunnen niet zeggen, als het niet verboden is, dat het toegelaten is. Voor elk
radiostation, als ik morgen Q2 wil lanceren, moet ik een licentie hebben. (…)
Blijkbaar mag VRT meer dan de anderen. Dat is bezettingspolitiek. Dat is juist
wat we openbaar willen aanklagen. Dat de VRT altijd maar neemt, en niemand
reageert, terwijl wij dat als commerciële niet kunnen doen (Mertens, 21.02.2005).

Er is inderdaad  geen  wetgeving  rond  DAB.  Het feit is dat de VRT de middelen
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Volgens de commerciële zenders kan VRT dus genieten van een soepelere

wetgeving en krijgt het bovendien voldoende overheidsmiddelen, waardoor ze

onbeperkt extra kanalen kunnen opzetten. Dit zou de commerciële initiatieven

bedreigen, omdat ze zo zouden worden omspoeld door de verschillende openbare

omroepkanalen. Maar klopt het ook inderdaad dat VRT geen licentie nodig heeft?

Lehaen ontkent:

Dat klopt niet, wij moeten wel een licentie hebben, wat in onze
beheersovereenkomst staat. Wij moeten wel onze toestemming vragen aan de

21.04.2005).

Het argument dat VRT eenvoudiger een licentie zou kunnen binnenhalen, noemt

Lehaen eveneens een drogreden:

Zij hebben, denk ik, ook een grote juridische dienst, net zoals wij en die zorgen
dan voor het papierwerk. Als dat het probleem is... Als zij aan de Vlaamse
overheid zouden duidelijk maken van kijk, wij willen deelnemen aan DAB en
daar volmondig voor gaan, ik denk dat men dan wel zou zorgen dat dat in orde
komt hoor (Lehaen, 21.04.2005).

Toch draait het probleem rond de verdeling van die 6C-MUX. Eens deze in werking

wordt gesteld zouden hierop, volgens Boone (14.04.2005), zeker zeven tot tien

radiokanalen kunnen worden uitgezonden, afhankelijk van de gekozen bitrate (cfr.

deel 1, punt 2.3). Zelfs indien ze zouden samenwerken, is er voor de twee landelijke

commerciële radiostations bijgevolg een probleem. Zij hebben elk slechts één

licentie.

Dat betekent dat er vijf vrije plaatsen zijn. Als de commerciële spelers, die een
monopolie hebben, samen met de VRT uitzenden, zijn er zeven zenders waar de
reclame dan over verdeeld wordt. Als daar nog eens vijf spelers bijkomen, zijn
dat vijf meer potjes die gevuld moeten worden. En dat is het grote probleem
(Boone, 14.04.2005).

Boone verwijst dus ook naar de gevolgen voor de reclame-inkomsten. Aangezien de

commerciële omroepen hieruit hun inkomsten dienen te vergaren, is het aantal

spelers op die markt cruciaal. Q-Music en 4FM vrezen blijkbaar hun zwaar bevochte

goede positie op de FM-band te verliezen. Volgens Mertens van Q-Music is het zelfs

Vlaamse overheid om een nieuw kanaal zomaar te kunnen beginnen (Lehaen,
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in die FM-band al niet evident om tegen een hoger aantal VRT-kanalen te

concurreren:

Vandaag de dag moeten Q en 4FM concurreren, zelfs in FM tegen 5 zenders van
de VRT hé. Hoe kunt ge die strijd nu ooit winnen? Dat kan niet gewonnen
worden. Zo steekt een commercieel station niet in mekaar, hé (Mertens,
21.02.2005).

Radio Contact, die buiten de prijzen viel in de verdeling van de landelijke

frequenties, beseft het belang van een goede positie binnen de reclamemarkt maar al

te best. Door de goede positie van Q-Music en 4FM heeft zij haar marktaandeel zien

dalen tot een dramatisch peil. Verhulst licht toe:

[…] eens je als radiostation onder de 2 procent zakt, tel je in die reclamewereld
niet meer mee (Verhulst, 13.04.2005)

Toch dienen, volgens Lehaen, Q-Music en 4FM hiervoor niet te vrezen, indien ze

actief zouden worden op de DAB-band. Lehaen maakt duidelijk:

[…] wij hebben helemaal geen nieuwe netten opgericht hé. Dat hebben wij
helemaal niet gedaan hé. Wij hebben gewoon ontkoppeld naar een tweede kanaal.
Maar wij boren daar geen tweede doelgroep mee aan hé. Het is hetzelfde profiel
als het bestaande kanaal (Lehaen, 21.04.2005)

Naast het probleem van een onduidelijke wetgeving en daarmee samenhangend, de

vrees voor oneerlijke concurrentie en het verlies van de verworven positie en

reclame-inkomsten, is er nog een tweede financiële hindernis. Omschakeling naar

digitale radio is een zeer dure aangelegenheid. Voor de VRT die hiervoor middelen

krijgt van de overheid is dit meer evident dan voor commerciële zenders die dit via

eigen middelen dienen te bekostigen. Mertens kijkt ook vanuit dit oogpunt tegen

DAB aan:

Dat gaat alleen maar een hoop geld kosten voor de spreekwoordelijke twee man
en een paardenkop die daar naar luisteren (Mertens, 21.02.2004).

En dat staat in scherp contrast met de courante commerciële visie dat:
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Een commercieel station gaat voor een zo groot mogelijk marktaandeel om te
proberen met een zo goed mogelijk product zoveel mogelijk geld te vergaren en
daar ook winsten van te maken (Mertens, 21.02.2005).

Boone verwijst bovendien nog naar een ander financieel aspect:

Voor Q-Music en 4FM is het op dit moment niet interessant om een DAB-MUX
te openen, omdat een FM-netwerk, wat gigantisch duur is, zoveel geld heeft
gekost. Zo willen ze dus eerst en vooral zeker zijn dat die investering er volledig
uit is, vooraleer men zich zou kunnen gaan concentreren op DAB (Boone,
14.04.2005).

Eens een voldoende hoge return is bereikt, zou het voor de commerciële stations,

naar de mening van Boone, bijgevolg mogelijk moeten zijn om zelf de commerciële

6C-MUX in handen te nemen en er eigenhandig controle over uit te oefenen. 4FM

wil, volgens Boone, in ieder geval zo snel mogelijk een digitaal zenderpark. Het

probleem zit hem in de hoge kostprijs, maar er is wel hoop wat de (voorlopig) nog

vrije frequenties op de 6C-MUX betreft:

Er is een Europese wetgeving die zegt dat als er ergens een vrije frequentie is die
niet vrijgegeven wordt door de regering, maar die is er wel, dan moogt ge daar
een vergunning voor aanvragen. En de eerste die die vergunning aanvraagt, krijgt
die vergunning normaal gezien ook (Boone, 14.04.2005).

Dat is dan ook de reden waarom Boone van mening is dat er momenteel volop wordt

gelobbyd en:

[…] gekeken op welke manier 4FM en Q bijvoorbeeld samen een multiplex
kunnen gaan uitbaten en zelf gaan controleren wie er precies op die multiplex
plaats kan nemen (Boone, 14.04.2005).

Toch zal de investering in DAB door commerciële zenders nog een tijdje op zich

laten wachten. Lehaen denkt de visie van de commerciële stations tegenover de

DAB-technologie dan ook als volgt te kunnen omschrijven:

[…] elke maand of elk half jaar dat we ons daarvan kunnen afduwen, van die
digitalisatie, is gewonnen voor ons, kunnen we die investering uitstellen en
kunnen we een stuk meer van de markt inpalmen (Lehaen, 21.04.2005).
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Boone beweert dat de recuperatie van de uitgevoerde investeringen in de FM-band

ten vroegste rond 2015 voldoende hoog zal zijn om met DAB te starten. Volgens

Lehaen zal de deelname door de commerciële zenders echter niet zo lang op zich

laten wachten:

Ik denk dat het nog een jaar of drie gaat duren en dat ze dan zeker digitaal gaan
moeten gaan. Of ze dan voor DAB gaan kiezen, dat gaan we dan nog moeten
zien, maar op een gegeven moment, gaan ze daar ook op... (Lehaen, 21.04.2005).

4.2.2 Voorwaarden

Vooraleer het zover komt, dient er weliswaar aan verschillende voorwaarden te

worden voldaan, zo stellen de commerciële stations. Vooreerst willen ze kunnen

concurreren met gelijke wapens. We citeren opnieuw Mertens:

Wij willen enkel aan DAB meedoen wanneer we dezelfde technische faciliteiten
krijgen als de VRT. Dit betekent voor ons ook een nationale commerciële MUX.
En dat is het absolute minimum. Komt daar nog bij, indien de frequentie dat
toelaat, ook een tweede commerciële MUX in de wereld te steken. En zolang als
dat dat niet in orde komt, geen DAB voor ons (Mertens, 21.02.2005).

Mertens claimt met andere woorden het recht op één commerciële MUX die

volledig onder de controle van Q-Music zou komen. Dat is voor hem een absolute

minimumeis. Daarnaast wenst hij graag nog een tweede MUX te bekomen, die

eveneens commercieel is en die eventueel samen met of alleen door 4FM kan

worden gerund.

In de huidige situatie heeft VRT in ieder geval recht op deelname aan de

commerciële 6C-MUX (Lehaen, 21.04.2005) en dit zint de commerciële zenders

niet. Dat is dan ook de reden waarom Q-Music en 4FM terughoudend staan

tegenover DAB…

[…] zolang ze zelf geen controle hebben over een MUX (Boone, 14.04.2005).
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De redenen waarom ze hierop zo zijn gebrand, werden reeds duidelijk in vorige

paragraaf. Het behoud van de ideale marktpositie van de FM-band en de daarmee

samenhangende hogere reclame-inkomsten waren hierbij cruciaal.

Deze vereiste, die door de commerciële stations wordt gesteld, is echter niet zo

eenvoudig in te lossen. Het aanmaken van een extra MUX naast de 6C-MUX is,

volgens Mertens, immers niet evident:

Omdat dat moet gecoördineerd worden met het buitenland. Ge kunt niet zomaar
op een bepaalde frequentie beginnen uit te zenden. (…) Dat moet overlegd
worden met Wallonië, Engeland, Duitsland, Luxemburg en Nederland (Mertens,
21.02.2005).

Mertens heeft ook hiervoor echter reeds een oplossing klaar. Volgens hem is het

uitzenden van televisie “niet meer van deze tijd”, aangezien de overgrote

meerderheid van de televisiesignalen in Vlaanderen via de kabel worden ontvangen.

Zo zouden de frequenties die hierdoor vrij komen, kunnen gebruikt worden om “24

hoge kwaliteitsradiokanalen” uit te zenden.

Volgens mij kan dit alleen maar komen wanneer bij manier van spreken de VRT
morgen analoge switch off doet. Dus (…) de VRT heeft de sleutel zelf in de hand
om de commerciële omroepen op DAB te laten gaan (Mertens, 21.02.2005).

Als grote verantwoordelijke hierin wijst Mertens de Vlaamse overheid aan. Zo stelt

hij dat de coördinatie van de frequentieverdeling met het buitenland een taak is van

de overheid en niet van de omroepen zelf. Mertens meent dat in het verleden hierin

op het internationale overleg een fout is gemaakt:

De Vlaamse Regering heeft daar iemand van de VRT naartoe gestuurd. En diene
heeft alleen maar voor zichzelf gezorgd. Die heeft gezegd: “ja, dat is genoeg voor
ons, daar kunnen wij ons ding mee doen.” (…) Maar het monopolie van de radio
was er toen. Wie zijn fout is dat? Dat is de fout van de Vlaamse overheid. Ze
hadden moeten gaan met een open geest, zeggen dat er hier commerciële radio
moet komen. (…) De overheid heeft dat nagelaten. Wel, dat ze het nu maar
rechtzetten (Mertens, 21.02.2005).

De voorwaarde van een extra commerciële MUX onder exclusief commercieel

beheer, is dan ook een eis in de richting van de regering. De huidige situatie is dan
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ook een fout van de Vlaamse Regering en dient ook door hen te worden opgelost,

aldus Mertens. Immers:

[…] het feit is niet normaal dat wij in DAB willen gaan met die voorwaarden,
maar dat wij afhangen van die analoge switch off van de VRT. Dit klopt dus niet.
Dit is de klok weer 20 jaar achteruit zetten (Mertens, 21.02.2005).

Naast de voorwaarde van een eigen MUX willen de commerciële zenders ook meer

duidelijkheid in de wetgeving rond DAB.

De VRT heeft (…) geen enkele limitatie op (…) de hoeveelheid zenders. Dat is
net het grote verhaal voor de commerciële zenders. De VRT mag maar doen…
(Boone, 14.04.2005).

Ook Mertens ziet het zo:

Blijkbaar mag VRT meer dan de anderen. (…) wat wij aanklagen is dat de
overheid toelaat dat VRT blijkbaar alles mag en dat wij altijd met een probleem
zitten (Mertens, 21.02.2005).

Juridische duidelijkheid is blijkbaar een tweede eis of voorwaarde die wordt gesteld.

Boone ziet echter wel nog een mogelijkheid waarop eventueel met de commerciële

stations over DAB kan worden gepraat. Tenslotte draaide het probleem vooral rond

onzekerheden in reclame-inkomsten. Daarom vermoedt Boone dat eventuele

commerciële investeringen in DAB wel mogelijk zouden zijn, indien deze

inspanningen zouden gekoppeld worden aan een verzekerde verlenging van de

landelijke, commerciële FM-licentie. De reden hiervoor is dat op die manier ervoor

wordt gezorgd:

[…] dat er geen andere commerciële spelers op FM bijkomen, toch niet met een
gelijkaardig landelijke dekking zoals de commerciële zenders nu hebben. En
omdat ze zo op politiek vlak waarschijnlijk hun licentie kunnen gaan veilig
stellen zonder weer een hele administratieve ronde te gaan doorlopen (Boone,
14.04.2005).

De redenen voor afwijzing en de voorwaarden voor deelname aan DAB door de

commerciële omroepen zijn dus duidelijk ingegeven door vrees en onzekerheid over

de eigen positie op de radiomarkt. Een schematisch overzicht is terug te vinden in

bijlage 15.
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4.3 Impact houding commerciële zenders

Om de impact van deze commerciële afwijzing bij de luisteraar te kunnen

inschatten, baseren we ons opnieuw op de gegevens verzameld in de enquête onder

de studenten communicatiewetenschappen van de K.U.Leuven.

De studenten werden hierin ondervraagd over hun voorkeuren voor radiostations

(VKS, cfr. bijlage 11). De mogelijke antwoorden werden als volgt gecodeerd:

1 – Radio 1
2 – Sporza
(DAB)
3 – Nieuws +
(DAB)
4 – Radio 2
5 – Klara
6 – Klara
Continuo
(DAB)
7 – Studio
Brussel
8 – Radio
Donna
9 – Donna
Hitbits (DAB)

10 – Q-Music
11 – 4FM
12 – Radio
Contact
13 – TOPradio
14 – Radio
Mango
15 – Be One
16 – MIX FM
17 – Cool FM
18 – RGR
19 – Reflex
20 – XLAir
21 – Scorpio
22 – Radio 21
(Franstalig)

23 – Classic 21
(Franstalig)
24 – Pure FM
(Franstalig)
25 – La
Première
(Franstalig)
26 – Radio
Ariane
27 – 3FM
28 – Radio
Exclusief
29 – VBRO
30 – 3 voor 12
(webradio)
31 – Radio 538

32 – FM Brussel
33 – Radio
Contact
(Franstalig)
34 – Energie
(Franstalig)
35 – Radio
Christina
36 – Radio
Intercity
37 – Hit FM
38 –

De respondenten konden meerdere keuzes aanduiden. Daarnaast was ook een open

categorie “anders” voorzien. De antwoorden die hierbij werden gegeven, kregen een

code tussen 22 en 37.

Om een onderscheid te maken tussen respondenten die vooral naar de publieke

omroep luisteren en deelnemers die vooral commerciële stations beluisteren, werd

per individu berekend hoeveel meer of minder openbare omroepen (code 1 tot 9) ze

luisterden ten opzichte van het aantal commerciële stations (code 10 tot 37). De

Franstalige zenders werden in deze berekening buiten beschouwing gelaten,

aangezien we enkel een beeld wilden krijgen van de Vlaamse situatie.

Over het totale aantal respondenten (N=437), waren de resultaten als volgt

verdeeld:

• 68 respondenten verkozen als voorkeurstation in totaal twee openbare

radiostations meer dan commerciële zenders

 geen voorkeur
totaal
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• 17 respondenten verkozen als voorkeurstation in totaal drie openbare

radiostations meer dan commerciële zenders

• 1 respondent verkoos als voorkeurstation in totaal vier openbare

radiostations meer dan commerciële zenders

openbaar voorkeurstation meer, terechtkwamen, werden als te weinig uitgesproken

beschouwd. Alle andere respondenten werden beschouwd als “openbare luisteraars”.

In totaal werden op die manier 86 respondenten gecategoriseerd met een openbaar

luisterprofiel.

De resultaten duiden ook bij sommige deelnemers ook een negatief verschil aan

tussen openbare en commerciële stations. Van de 437 respondenten verkozen er als

voorkeurstation:

• 25 in totaal twee commerciële radiostations meer dan openbare zenders

• 9 in totaal drie commerciële radiostations meer dan openbare zenders

• 2 in totaal vier commerciële radiostations meer dan openbare zenders

De respondenten die ook hier bij het gemaakte verschil op een nulsituatie of op

slechts één commercieel voorkeurstation meer, terechtkwamen, werden als te weinig

uitgesproken beschouwd. Alle andere respondenten werden beschouwd als

“commerciële luisteraars”. In totaal werden op die manier 36 respondenten

gecategoriseerd met een commercieel luisterprofiel.

We geven de verhouding tussen “commerciële” en “publieke respondenten”

procentueel weer in tabel 17.

Tabel 17. Procentuele verhouding tussen commerciële en publieke luisteraars

(N = 437)

Onze operationele populatie wordt duidelijk gekenmerkt door een overwegend

openbare omroepvoorkeur.

Frequentie Percentage
Cumulatief

percentage

publiek 86 19,7 19,7
commercieel 36 8,2 27,9

Luister-
profiel

Totaal 122 27,9

De respondenten die bij het gemaakte verschil op een nulsituatie of op slechts één
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In onze hypothese (H7) hadden we voorspeld dat commerciële luisteraars

negatiever zouden staan ten opzichte van DAB dan de openbare respondenten. De

resultaten van de verschillende huidige houdingen (HHO, cfr. bijlage 11) worden in

tabel 18 opgesplitst naar onze nieuwe categorieën openbare en commerciële

luisteraars.

Tabel 18. Kruistabel van huidige houdingen ten opzichte van DAB procentueel

opgesplitst naar commercieel of publiek luisterprofiel (N = 437)

We herhalen de betekenis van onze gebruikte codering in tabel 18:

1. geëvolueerd van eerder negatief naar positief

2. geëvolueerd van eerder positief naar negatief

3. nog steeds negatief

4. nog steeds positief

5. onverschillig

Uit tabel 18 kunnen we afleiden dat luisteraars met een uitgesproken publiek of

commercieel luisterprofiel, relatief vrij weinig in de negatieve fase 2 bevinden. Het

aantal respondenten zonder uitgesproken mening verschilt niet significant tussen

beide types van luisteraars.

Het valt bovendien op dat commerciële luisteraars in hun houding duidelijk

positiever staan tegenover DAB dan de publieke luisteraars. Deze resultaten gaan

regelrecht in tegen onze vooropgestelde hypothese (H7).

Ook indien we de bijhorende verantwoordingen erop nalezen, blijken weinig

respondenten voor hun eventuele negatieve houding te verwijzen naar het beperkte

aanbod van DAB omwille van de niet-deelname door de commerciële zenders.

Concreet gaat het hier slechts om twee individuen die naar dit gebrek verwezen en

beiden waren bovendien niet gecategoriseerd als commerciële of publieke luisteraar.

Huidige houding

1 2 3 4 5

publiek 12,8 4,6 0,0 29,1 53,5Luister-
profiel

commercieel 5,5 0,0 0,0 41,7 52,8

Totaal 10,6 3,3 0,0 32,8 53,3
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We kunnen dus tegen onze verwachtingen in, hieruit afleiden dat bij onze

geraadpleegde respondenten de afwijzing van DAB door de commerciële zenders

geen grote rol speelt in hun houding ten opzichte van deze techniek. Ook deze

bijhorende hypothese (H8) dienen we dus volmondig te verwerpen.

4.4 Besluit

Uit de analyse van het huidige digitale radiolandschap hebben we verschillende

vaststellingen kunnen doen:

• Om te beginnen is het inderdaad duidelijk geworden dat in Vlaanderen de

DAB-technologie momenteel vooral een imitatiefunctie van de FM-band

heeft. We dienden hierbij er wel rekening mee te houden dat deze

imitatiefase voor Vlaanderen nog steeds niet volledig is voltooid. Reden

hiervoor is de niet-deelname van de commerciële zenders aan de DAB-

initiatieven.

• Niet zozeer het gebrek aan zekerheden over de slaagkansen van de

technologie, maar wel het gebrek aan duidelijkheid rond de DAB-wetgeving

en dan vooral de bijhorende onzekerheid over de toekomstige marktpositie

en reclame-inkomsten van de commerciële zenders, dragen bij tot deze

afwijzing door de commerciële zender.

• De impact van deze beslissing blijkt echter voor de respondenten uit dit

onderzoek geen invloed te hebben op hun houding tegenover deze

technologie. Zelfs indien we de standpunten van de eerder commerciële

radioluisteraars bekijken, beïnvloed de commerciële niet-deelname aan DAB

hun visie niet. Publieke luisteraars zullen zich zelfs iets negatiever

uitdrukken over de DAB-techniek dan de overwegend commerciële

luisteraars.

• Er wordt bovendien door de respondenten over het algemeen ook opvallend

weinig verwezen naar het gebrek aan commerciële zenders op de DAB-band.

De niet-deelname van de commerciële zenders blijkt uit dit onderzoek dus

absoluut geen relevant argument te zijn voor de luisteraar.
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5. Toekomst DAB in Vlaanderen

Om de toekomst van DAB in Vlaanderen te kunnen inschatten, hebben we

onderzocht wat de huidige voorwaarden zijn die de commerciële zenders stellen om

deel te nemen aan deze nieuwe technologie. Daarnaast willen we ook nagaan hoe

zowel de commerciële als de openbare omroepen zelf de slaagkansen ervan

beoordelen. In onze hypothesen gingen we er in ieder geval van uit dat de

commerciële spelers de kansen eerder laag zouden inschatten (H10) en dat de

openbare omroep eerder zou verwijzen naar de krachtinstrumenten van de techniek

met dan in het bijzonder de datatransmissiemogelijkheden ervan (H11). Bovendien

willen we een beeld schetsen van wat de concrete plannen van VRT rond DAB zijn

in de nabije toekomst, maar ook eventueel op langere termijn.

5.1 Slaagkansen volgens de commerciële zenders

Uit de interviews werd meteen duidelijk dat de commerciële stations er van

overtuigd zijn dat hun deelname essentieel is voor het succes van DAB. Mertens van

Q-Music argumenteert als volgt:

Wie gaat er nu in hemelsnaam een DAB-ontvanger kopen, omdat de VRT
gedigitaliseerd is? (…) Naar de luisteraar toe is het alleen content dat telt. (…) De
content moet goed zijn. De goeie programma’s trekken aan. (…) De dag dat
bijvoorbeeld ‘Deckers en Ornelis’ digitaal is, dan gaan een heleboel mensen een
ontvanger kopen (Mertens, 21.02.2005).

Volgens Mertens zal het succes van DAB niet schuilen in de extra datatransmissie-

mogelijkheden van DAB, maar wel en enkel in de aangeboden content. Ook Boone

van 4FM is ervan overtuigd dat de deelname van commerciële zenders cruciaal is,

maar tegelijk nuanceert hij:

Ik ben ervan overtuigd dat DAB weinig slaagkansen heeft zonder een
meerwaarde van commerciële zenders. Maar aan de andere kant met de huidige
VRT kan de VRT ook een gelijkwaardig aanbod geven. Maar ze moeten gewoon
de ruimte krijgen om meer zenders op DAB te steken. Ruimte die ze op dit
ogenblik niet hebben (Boone, 14.04.2005).
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Bovendien zal het volgens hem ook vanuit praktisch oogpunt niet zo eenvoudig zijn

om de luisteraar te overtuigen:

De Vlaming heeft 6 FM radio’s per gezin. Om die allemaal te gaan vervangen,
dat is veel (Boone, 14.04.2005).

En dan is er nog geen rekening gehouden met de beloftevolle toekomst-

mogelijkheden van het internet, aldus Boone:

[…] met het volledige draadloze internet, ga je in de toekomst geen enkel FM of
DAB-band meer gaan gebruiken. Want dan kan je elke virtuele radio gaan
beluisteren via een internetverbinding (Boone, 14.04.2005).

We kunnen dus aannemen dat onze hypothese (H10) het bij het rechte eind had.

Commerciële zenders schatten de slaagkansen van DAB inderdaad vrij laag in.

5.2 Slaagkansen volgens de VRT

In vergelijking met de commerciële zenders schat de VRT de slaagkansen van DAB

opvallend hoger in:

Voor DAB geloven we dat we dat nog een hele tijd gaan blijven doen. Zelfs als er
nieuwe technieken gaan komen, zal dat in de lucht blijven (Lehaen, 21.04.2005).

Bovendien wordt DAB daar vooral gezien in combinatie met andere technologieën,

zoals bijvoorbeeld DRM (Digital Radio Mondiale, cfr.deel 1, punt 1.3):

Volgens mij gaan we naar een situatie evolueren ook waarbij dat ge in 1
ontvanger verschillende technologieën gaat hebben. (…) DRM en DAB zien we
als een perfecte opvolger van de klassieke FM-middengolf-ontvanger. (…) Er is
ook een sterke toenadering tussen het DRM-consortium en het DAB-
belangenforum (Lehaen, 21.04.2005).

Deze situatie zal, volgens Lehaen, ook een invloed hebben op de luisteraar:

Ik denk echt dat we naar een combinatie van technologieën gaan en dat dat tot op
zekere hoogte ook abstract gaat blijven voor de gebruiker, dat die zich misschien
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niet helemaal bewust gaat zijn van welke technologieën gebruikt worden voor die
specifieke situatie (Lehaen, 21.04.2005).

Het grootste voordeel van DAB zal in de toekomst dan ook vooral te vinden zijn in

haar verschillende toepassingsmogelijkheden. Zo verwijst Lehaen naar de variant

DVB-H (cfr. deel 1, punt 1.3):

Dat soort van toepassingen zijn er nu eigenlijk al in ontwikkeling voor DVB-H,
de handheldversie van DVB. Als het echt op multimedia gaat aankomen, dat
denk ik daar toch wel de grote motor ligt (Lehaen, 21.04.2005).

Ook de variant DMB (Digital Multimedia Broadcasting, cfr. deel 1, punt 1.3) is

Lehaen niet onopgemerkt gebleven:

[…] in Zuid-Korea is er nu een variante ontstaan op DAB, namelijk DMB (digital
multimedia broadcasting). Het is nog geen 18 maanden oud, maar er zijn wel al
ontvangers van. (…) Het risico tot een half jaar geleden was dat DAB echt zijn
waarde gaat moeten tonen, als het echt gaat om digitale radio zonder meer. Alles
wat meer multimedia gericht is, gaat via andere normen komen. Maar met die
DAB is dat ook allemaal minder duidelijk (Lehaen, 21.04.2005).

Zoals we reeds in het begin van dit werk benadrukten (cfr. deel 1, punt 1.1), dienen

we een onderscheid te maken tussen DAB als systeem en DAB als verzamelnaam

voor verschillende varianten. Uit de visie van VRT kunnen we afleiden dat zij DAB

vooral zien slagen in variantvorm, eerder dan DAB als systeem op zich. In zijn

toepassingen ligt, volgens VRT, dus de sleutel voor het succes van DAB.

Toch is Lehaen ervan overtuigd dat het succes van de DAB-technologie zelf in

Vlaanderen niet lang meer op zich kan laten wachten:

Als ik bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië kijk, daar worden vandaag de dag meer
digitale radio’s verkocht dan analoge. Daar is echt de kans op slagen langzaam
aan bereikt. Als ik naar België kijk, wat ik persoonlijk een heel belangrijk
moment vond, is vorige week, toen in de Aldi de DAB-ontvanger te koop was.
Als ge naar popularisering kijkt, is dat een heel belangrijke mijlpaal. Dan zijn we
goed bezig. In de UK was dat ongeveer een jaar geleden in de Aldi. Dat zijn
belangrijke signalen (Lehaen, 21.04.2005).

VRT staat duidelijk positief tegenover de toekomstkansen van de DAB-technologie.

We gaan nu na wat ze precies als de krachtinstrumenten ervan beschouwen en wat

hun concrete toekomstplannen op dit vlak inhouden.
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5.2.1 Concrete DAB-plannen

De concrete toekomstplannen van VRT voor DAB willen we niet alleen zowel op

korte als eerder langere termijn kennen, maar ook afzonderlijk per digitaal VRT-

kanaal dat nu reeds voorhanden is.

Vooreerst lijkt VRT op korte termijn geen spectaculaire vernieuwingen door te

voeren. Hiervoor kunnen twee belangrijke redenen worden genoemd. Als eerste

reden haalt Lehaen de trage marktontwikkeling van DAB aan:

[…] de markt gaat redelijk traag, dus als we plannen hebben zal dat eerder zijn in
het ondersteunen, in het promoten, in het bijschaven van het aanbod dat we
momenteel hebben (…) dat kan technisch gezien zeker beter, die platen zijn niet
gemixt enzo, dat kan allemaal beter. Dus daarin innoveren, dat zal in de eerste
plaats daarin gebeuren (Lehaen, 21.04.2005).

Een ander probleem is de beperkte plaats binnen het DAB-ensemble. Aangezien er

reeds 12 kanalen met een vrij hoge geluidskwaliteit de 12A-MUX opvullen, is er

zonder wijzigingen in het kanaalaanbod niet veel ruimte voor extra datatransmissie-

mogelijkheden.

[…] we hebben geen ruimte om nog iets extra te doen. RVi is er nu afgegaan en
we hebben die ruimte gebruikt om de andere kanalen iets ruimer te gaan zetten.
Hier en daar kunnen we dus ook weer wat de kwaliteit gaan verbeteren (Lehaen,
21.04.2005).

Voor 2005 blijken er dus geen concrete plannen vanuit VRT te bestaan. Toch is

Lehaen ervan overtuigd dat op experimenteel vlak een toekomstgerichte aanpak

nodig blijft. Vooral tekstdiensten en EPG-functies (Electronic Program Guide, cfr.

deel 1, punt 4.5) zijn voor Lehaen op korte termijn interessant om mee te

experimenteren:

Die tekstdiensten gaan we inderdaad er wel maximaal proberen uit te halen, want
je merkt dat er toch wel vraag naar is ook. En waar we met interesse ook wel naar
kijken, zijn de EPG-functies. Ik weet dat de ontvangers ervoor er nog niet zijn,
maar experimenteel gaan we dat nu wel bekijken (Lehaen, 21.04.2005).
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Op langere termijn zijn er bij de openbare omroep ook wel enkele toekomstvisies

voorradig. Het TPEG-principe (Transport Expert Group, cfr. deel 1, punt 4.6) lijkt

hierbij zeer geliefd:

Ik volg dat zelf heel nauw op en we hebben daar ook belang bij dat we dat ook
zouden kunnen gaan doen (Lehaen, 21.04.2005).

Ook het probleem van de regionale ontkoppeling van Radio 2 is een probleem dat

VRT op langere termijn wil aanpakken. Ook hier verwijst Lehaen echter naar de

marktsituatie:

Dat is het plan, alleen hebben we daar geen uitvoeringsplan voor momenteel.
Maar we gaan ook een beetje zien wat de markt ook gaat doen. We moeten daar
een beetje een afwachtende houding in aannemen ook (Lehaen, 21.04.2005).

VRT heeft ook een duidelijke toekomstvisie als het aankomt op de mogelijke

toepassingen bij de verschillende DAB-kanalen. Voor Donna Hitbits zou het

verzenden van beelden via DAB een mogelijk interessante optie zijn:

Ik probeer dan ook een beetje realistisch te zijn, naar de ontvangers toe die de
volgende twee jaar er gaan aankomen. Ik denk dat we (…) bijvoorbeeld visuele
informatie gaan toevoegen met beeldjes enzo. Dat zijn allemaal geen
spectaculaire dingen, maar die wel relevant zijn… (Lehaen, 21.04.2005).

Bij Klara Continuo denkt Lehaen aan de mogelijkheid voor het meezenden van een

soort ondertiteling via DAB:

We hebben dat ooit eens gedaan, een opera die op Klara liep, dat we die
ondertiteld hebben via een Canvas-teletekstpagina. Dus dat soort van functies
toevoegen aan DAB, dat zijn wel dingen waar we aan denken (Lehaen,
21.04.2005).

Voor Nieuws+ biedt DAB, volgens Lehaen, multimediale mogelijkheid:

Bij Nieuws+ kan ik me voorstellen (…) dat we daar ook visuele
nieuwsinformatie zouden gaan toevoegen, dat we een soort van multimediaal
uitgewerkte nieuwsberichten gaan tonen, met fototekst-informatie bij (Lehaen,
21.04.2005).
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Ook op Sporza zijn de DAB-mogelijkheden in de toekomst beloftevol. Daar:

[…] kunnen we bijvoorbeeld altijd een scorebordje continu tonen van de
wedstrijden die bezig zijn. Dat zijn dingen die we ook eens gedaan hebben, denk
ik, in de radiotekst dan (Lehaen, 21.04.2005).

In de nabije toekomst wil VRT blijkbaar vooral opteren voor een voldoende ruim

aanbod. Datatransmissiemogelijkheden zijn hierbij minder opportuun. Op langere

termijn is de inbedding van DAB als systeem in andere digitale technieken zoals

EPG en TPEG zeker een plausibele strategie. Vanuit deze conclusie kunnen we dan

ook onze gestelde hypothese op dit vlak (H9) aanvaarden en als correct beschouwen.

Ook wat hypothese H12 betreft, kunnen we volmondig met de geformuleerde

voorspelling instemmen. VRT heeft immers duidelijk, voor elk kanaal afzonderlijk,

verschillende eigenzinnige toepassingen voor ogen.

5.2.2 Krachtinstrumenten van DAB

Wat de krachtinstrumenten van DAB betreft, verwijst Lehaen naar drie belangrijke

zaken die volgens hem “zeker DAB gaan bepalen”. De optimale geluidskwaliteit

staat hierbij bovenaan, hoewel dat meestal pas later duidelijk wordt:

Wat we zien is dat mensen zelden DAB kopen omwille van de kwaliteit, maar dat
dat wel een van de eerste dingen is die ze gaan waarderen. Als ge zegt, waarom
wilt ge hem nu niet meer wegdoen, dan noemen ze wel kwaliteit, maar ze gaan
hem er niet om kopen. De kwaliteit komt maar achteraf (Lehaen, 21.04.2005).

Daarnaast hebben vast en zeker ook de “verrijkingsmogelijkheden” van DAB, zoals

Lehaen het graag omschrijft, een sterke invloed. Dit zijn de reeds vernoemde

datatransmissiemogelijkheden van DAB, zoals EPG en TPEG. Ook zouden

recordmogelijkheden, volgens Lehaen, in de toekomst een positieve rol kunnen

spelen:

Dat zijn allemaal gimmicks hé, maar die werken wel, merken we (Lehaen,
21.04.2005).
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Als laatste groot voordeel herinnert Lehaen aan het ruimere aanbod en de plaats die

beschikbaar is voor extra kanalen.

Zoals we reeds eerder opmerkten, heeft het DAB-systeem ook als voordeel dat er

geen frequenties meer dienen gekend te zijn, aangezien er slechts met één frequentie

wordt gewerkt (cfr. het principe van SFN, deel 1, punt 3.4.1). Het gebruiksgemak

van DAB zou dus ook als krachtinstrument kunnen worden gezien. Toch, volgens

Lehaen is dit voordeel zeer relatief, aangezien ook vandaag de frequenties niet echt

gekend hoeven te zijn:

[…] als ge naar de kust rijdt, dan weet ge ook niet meer precies wat ge allemaal
tegenkomt, uw radio volgt dat vanzelf… Ik zie dat eerder omgekeerd, dat we
meer en meer imitatie gaan krijgen van die FM, want dat is de mensen hun
vertrouwde user-interface. (…) Een andere user-interface aanbieden, is een
drempel, want dat kennen ze niet, dat moeten ze leren kennen (Lehaen,
21.04.2005).

Voor de openbare omroep VRT zijn dus enkel de optimale geluidskwaliteit, de

verschillende datatransmissiemogelijkheden en de mogelijkheid van het ruimere

aanbod als krachtinstrumenten te noemen voor de toekomst van DAB. Dit is een

uitbreiding van het vermoeden dat we eerder formuleerden in onze hypothese (H11).

5.3 Belang krachtinstrumenten volgens de luisteraars

Om ook een beeld te krijgen van het belang dat luisteraars zelf hechten aan de

verschillende krachtinstrumenten van DAB, deden we een enquête waarin we het

belang van verschillende eigenschappen van deze techniek lieten waarderen.

De operatieve populatie was opnieuw de studenten communicatiewetenschappen

van de K.U.Leuven in april 2005. De te beoordelen variabelen waren

achtereenvolgens de hoge geluidskwaliteit, het extra aanbod van kanalen, het extra

aanbod van digitale informatie, het gebruiksgemak, het effect van de

trendgevoeligheid en tenslotte de rol van het design. Telkens konden de

respondenten hierbij een keuze maken tussen vijf mogelijkheden:

1. totaal onbelangrijk

2. eerder onbelangrijk

3. geen mening
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4. vrij belangrijk

5. zeer belangrijk

De resultaten van deze bevraging worden samengevat in tabel 19.

Tabel 19. Kruistabel procentuele verhoudingen van de mate van belangrijkheid

bij de verschillende krachtinstrumenten van DAB (N = 410)

De codes die voor de verschillende variabelen uit tabel 19 werden gebruikt, zijn te

raadplegen in bijlage 11. We geven een overzicht van de verschillende betekenissen:

• CDK: Geluidskwaliteit

• EIM: Extra informatiemogelijkheden

• EDK: Extra DAB-kanalen

• GGD: Gebruiksgemak DAB

• DDT: Design van de DAB-toestellen

• HNT: Op de hoogte zijn van allernieuwste trends

Tussen beide geslachten werden geen significante verschillen gevonden in mate van

belangrijkheid.

Om de verhoudingen in belangrijkheid volgens de luisteraars tussen de

verschillende krachtinstrumenten tegen elkaar af te wegen, kunnen we het

gemiddelde berekenen van deze ordinale schaal. Aangezien 1 staat voor weinig

belang en 5 voor veel belang, zal het gemiddelde een maatstaf zijn voor de houding

Mate van belangrijkheid

1 2 3 4 5

CDK 5,4 9,0 16,3 38,5 30,7

EIM 8,5 15,9 27,8 36,8 11,0

EDK 18,3 22,4 29,3 23,9 6,1

GGD 6,3 7,3 22,7 37,8 25,9

DDT 16,5 27,5 28,2 24,1 3,6

K
ra

ch
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te
n

HNT 17,5 32,4 27,5 18,7 3,9
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van de luisteraar ten opzichte van de concrete DAB-eigenschappen. Figuur 13 geeft

de onderlinge verhoudingen grafisch weer.

Figuur 13. Grafische weergave van de gemiddelde mate van belangrijkheid van

DAB-eigenschappen volgens de luisteraars
D
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geluidskwaliteit

extra informatie

extra kanalen

gebruiksgemak

design toestellen

trendgevoeligheid

gemiddelde

4,03,83,63,43,23,02,82,62,4

2,7

3,7

2,8

3,3

3,8

Indien we ons baseren op de gegevens uit figuur 13, dan is het meteen duidelijk dat

de eigenschappen van de hoge geluidskwaliteit en het grote gebruiksgemak bij onze

respondenten de grootste voorkeur wegdragen. Matig belang wordt echter gehecht

aan de extra informatiemogelijkheden. Het aanbod van extra kanalen, het design van

de toestellen en het gevoel mee te zijn met de laatste nieuwe trends worden door de

luisteraars in dit onderzoek een relatief onbelangrijk geacht.

Onze eerder gemaakte hypothese (H13) dienen we dus grondig bij te stellen. Het

voor de luisteraar groot veronderstelde voordeel van extra informatie, was overschat

en het gepercipieerde nut van het aanbod van extra kanalen was een nog grotere

misrekening. Hoewel het gebruiksgemak en de hoge geluidskwaliteit als matig

belangrijk werden beschouwd, scoren ze in dit onderzoek net het sterkst. De lage

score van het belang van design en het volgen van trends was tenslotte terecht laag

ingeschat.

2,6
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5.4 Besluit

Bij het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van DAB in Vlaanderen, hebben

we volgende constateringen gedaan:

• De toekomstmogelijkheden van DAB worden door de commerciële zenders

opvallend lager ingeschat dan door de openbare omroep. Beide typen

omroepen zijn er echter wel van overtuigd dat de deelname door de

commerciële zenders een cruciale voorwaarde is voor de toekomstige

doorbreekkansen van DAB in Vlaanderen.

• Op korte termijn zal het DAB-aanbod in Vlaanderen echter niet veel

veranderen. De nadruk zal worden gelegd op het voleindigen van de derde

ARIA-fase of imitatiefase. De datatransmissiemogelijkheden hebben

voorlopig minder prioriteit. Redenen hiervoor zijn de trage

marktontwikkeling van DAB en de beperkte plaats die momenteel nog vrij is

binnen het 12A-ensemble. Wel behoren experimenten met EPG in de nabije

toekomst tot de mogelijkheden.

• Op langere termijn zal meer aandacht worden besteed aan het inbedden van

DAB in andere digitale technieken. Hierbij wordt door VRT bijvoorbeeld

gedacht aan de voordelen van TPEG-toepassingen. Ook het oplossen van het

probleem rond de regionale ontkoppeling van Radio 2 is iets dat op langere

termijn zeker wordt nagestreefd. De evolutie binnen de markt zal ook hier

echter zijn invloed uitoefenen op de toekomstige mogelijkheden.

• Voor de verschillende DAB-kanalen die momenteel worden aangeboden,

heeft VRT in ieder geval reeds verscheidene eigenzinnige DAB-toepassingen

bedacht.

• Volgens VRT zijn de belangrijkste krachtinstrumenten van DAB de hoge

geluidskwaliteit, de extra datatransmissiemogelijkheden en het extra

kanaalaanbod. Het gebruiksgemak wordt als een minder belangrijke factor

beschouwd.

• Aan luisterzijde merken we echter dat het gebruiksgemak even belangrijk

wordt ingeschat als de hoge geluidskwaliteit. Extra datatransmissie-

mogelijkheden worden slechts matig en extra kanaalaanbod zelfs helemaal

niet belangrijk bevonden.
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6. Open discussie

Achteraf beschouwd zijn er bij de meeste zaken altijd onvolmaaktheden te

ontdekken. Deze eindverhandeling is daar zeker geen uitzondering op.

Vooreerst moeten we bij de resultaten van onze elektronische survey er mee

rekening houden dat de onderzochte populatie enkel studenten communicatie-

wetenschappen bevatte. Vanwege hun meer dan gemiddelde interesse voor nieuwe

communicatiewetenschappelijke technieken, zijn ook de gevonden resultaten

hierdoor zonder meer beïnvloed.

Een ander neveneffect was het vrij hoge percentage vrouwen dat deelnam aan de

enquête. Dit heeft op zich waarschijnlijk ook een effect gehad op de analyse van

onze onderzochte data. Zo bleken bijvoorbeeld het luistergedrag en de luistersituatie

hierdoor te worden bepaald.

Daarnaast was de ordening volgens de verschillende leeftijdscategorieën

eveneens niet optimaal verdeeld. Een eventuele oplossing hiervoor zou opnieuw

kunnen gevonden worden bij de wijze van vraagstelling. In plaats van de gebruikte

ordinale categorie was het hierbij beter geweest te werken met metrische variabelen.

Door het gebruik van ordinale categorieën werd immers gedeeltelijk informatie

verloren.

Ook de categorieën die gebruikt werden bij de analyse van de luistersituatie

waren niet de meest geschikte. Een duidelijkere opdeling van de verschillende

luistermomenten in zowel de dag- als weeksituatie, had hierbij ongetwijfeld kunnen

leiden tot betere conclusies. Toch werd ook nu duidelijk dat de luistersituatie van

studenten wel degelijk afwijkt ten opzichte van de modale burger. Dit is op zich dan

weer andermaal een indicatie dat omzichtig moet worden omgesprongen bij de

generalisatie van de resultaten van dit studentenonderzoek tot een ruimere

onderzoekspopulatie.

Tenslotte was ook bij het meten van de houdingen van het publiek ten opzichte

van DAB, de keuze van de mogelijke antwoordcategorieën bepalend voor de

verkregen resultaten. Denk maar aan de groep nieuwsgierigen bij wie de houding

zowel positief als negatief kan worden beschouwd. Dit heeft, afhankelijk van de

interpretatie van de onderzoeker, gevolgen voor de analyse van de resultaten. Ook

indien voor de oorspronkelijke en huidige houding zou geopteerd zijn voor dezelfde

classificatie, zouden de resultaten eenvoudiger te bestuderen zijn geweest.
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Bij de resultaten van de inhoudsanalyse van de verschillende interviews kunnen

we ook de bedenking maken dat dit enkel de houdingen en visies weergeeft van de

commerciële en openbare zenders. Onderzoek over de juridische en technische

mogelijkheden zou deze visies kunnen aanvullen en de verschillende partijen

bovendien oplossingen kunnen aanreiken voor een probleem waarmee ze beiden te

kampen hebben.

Zoals al duidelijk werd in de verhandeling, zullen in de toekomst vooral

toepassingen van DAB interessante mogelijkheden bieden voor digitalisering van de

radio. Een onderzoek naar deze verschillende applicaties zou eveneens een

interessant beeld kunnen werpen op de toekomstige ontwikkelingen.

Voor de analyse van de houdingen van het publiek zou bovendien een

longitudinale onderzoeksmethode vele interessante inzichten kunnen bieden. Ook

een onderzoek waarbij daadwerkelijk meer eigenaars van DAB-toestellen betrokken

worden, kan een betere kijk geven op de mogelijke houdingen van de consumenten.

Momenteel is de marktpenetratie van DAB in Vlaanderen echter nog in zijn

beginfase. Aangezien deze technologie evenwel voldoende krachtinstrumenten in

zich draagt, is het opvolgen van de evolutie binnen deze sector zeker en vast aan te

bevelen.
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Besluit

In het tweede deel van deze verhandeling hebben we een onderzoek gedaan naar de

houdingen ten opzichte van DAB in Vlaanderen. Hiervoor hebben we ons zowel

gericht tot de zenderzijde als de ontvangerszijde.

Aan de ontvangerszijde werd duidelijk dat er zich meer studenten communicatie-

wetenschappen in de pessimistische fase 2 bevinden dan in de optimistische fase 1.

Sinds de start van de uitgebreide promotie rond DAB is in deze verhouding

bovendien blijkbaar nog niet zo veel veranderd. Toch merken we een eerder

positieve evolutie in de houdingen van het publiek. Dit kan een indicator zijn voor

een toekomst die er goed uitziet voor DAB. Immers, eens de klanten van DAB-

toestellen overtuigd zijn van de voordelen van deze technologie, stijgen zonder

twijfel ook de doorbreekkansen ervan.

Zoals we in onze methodebeschrijving hebben beklemtoond, willen we echter

niet enkel beschrijvend, maar ook verklarend te werk gaan. Daarom trachtten we

ook de redenen voor deze houdingen bij het publiek te achterhalen. Hieruit werd

duidelijk dat de oorspronkelijk negatieve houdingen te wijten waren aan twee

basishoudingen. Een eerste was het duidelijk minimaliseren van de voordelen van

DAB. Aanleiding hiervoor was de hoge appreciatiegraad van de klassieke FM-radio

enerzijds, maar ook de hoge kostprijs van een nieuw DAB-toestel anderzijds. In een

tweede basisstandpunt werden eveneens de toekomstige doorbreekkansen van DAB

sterk geminimaliseerd. Redenen hiervoor waren het gebrek aan beschikbare

informatie rond de nieuwe techniek, maar ook het natuurlijke wantrouwen tegenover

het commerciële karakter van de promotie voor het nieuwe medium.

De nieuwe trend tot positievere evaluatie wordt ingegeven door twee opgemerkte

veranderingen. Ten eerste zijn de voordelen van DAB ondertussen duidelijker

geworden. Uit de redenen die werden gegeven door de oorspronkelijke groep

enthousiastelingen werd ook duidelijk dat begrip van de verschillende baten ook

door hen sterk wordt geapprecieerd en als oorzaak voor hun positieve houding wordt

aangereikt. Langzaam aan zien we dat dankzij een grotere bekendheid en de ruimer

beschikbare informatie, de kennis over de voordelen een groter publiek bereikt.

Vandaar ook de positieve evolutie in de houdingen van de luisteraars. Ten tweede

wordt dit versterkt door het wegvallen van enkele grote nadelen, zoals de hoge

kostprijs en het gebrek aan beschikbare informatie. Toch zijn er ook enkele
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potentiële klanten die omwille van negatieve ervaringen hun houding in negatieve

zin wijzigen. Bovendien blijft voor sommigen ook nog steeds de kostprijs, de

onzekerheid over het toekomstige succes van DAB en het commerciële karakter, een

groot probleem. De enige manier om deze problemen in de toekomst het hoofd te

kunnen laten bieden, is een nog duidelijker en ruimer aanbod aan informatie voor de

klanten van DAB. De evolutie in het informatieaanbod gaat reeds in de goede

richting, temeer omdat een gebrek aan informatie in de huidige situatie niet meer als

probleem wordt aanzien. Toch zal enkel duidelijkheid voor de klanten ertoe

bijdragen dat de technologie in de toekomst beter begrepen en geapprecieerd zal

worden.

Aan de zenderzijde hebben we zowel de huidige als de toekomstige situatie onder

de loep genomen. Telkens hebben we hierbij de visies en houdingen van

commerciële zenders tegenover die van de openbare omroep geplaatst.

Hieruit werd duidelijk dat momenteel nog volop de imitatiefase van het ARIA-

patroon domineert. VRT voert een duidelijk aanbodbeleid in de zin van extra

kanalen, maar niet op het vlak van de datatransmissiemogelijkheden, die DAB als

belangrijkste krachtinstrumenten beschikt. Toch bleek eveneens dat deze fase nog

niet volledig voltrokken is, aangezien de commerciële zenders hun deelname

voorlopig uitsluiten. Redenen hiervoor waren de onduidelijkheid van de wetgeving

rond DAB en de onzekerheid over hun toekomstige marktpositie en reclame-

inkomsten op de nieuwe DAB-band. Ook de commerciële zenders zijn dus vragende

partij voor meer duidelijkheid en zekerheid binnen deze sector.

Verrassend hierbij was echter wel dat de afwijzing van DAB door de

commerciële zenders geen invloed leek te hebben op de houding van onze

onderzoekspopulatie. Vanuit onze hypothese hadden we verwacht dat vooral

commerciële luisteraars het ontbreken van commerciële kanalen via DAB als een

probleem gingen beschouwen. Uit de analyse van onze onderzoeksresultaten bleek

echter dat commerciële luisteraars net positiever tegenover de nieuwe technologie

stonden dan de meer publieke omroepluisteraars. Deze resultaten stonden in fel

contrast met de ideeën die zowel de commerciële als de openbare omroepen zich

hierover hadden gevormd. Zij beschouwen immers de afwijzing als belangrijke

hinderpaal voor de luisteraars bij de aanschaf van een nieuw DAB-toestel.

Naar de toekomst toe liggen de houdingen en visies van de commerciële zenders

en de openbare omroep ten opzichte van DAB sterk uit elkaar. De commerciële
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spelers hebben duidelijk veel minder hoop op een eventuele doorbraak van DAB dan

de openbare omroep. VRT blijft echter sterk geloven in het DAB-systeem. Wel

beseffen ze meer dan ooit dat hun houding in de toekomst zal afhangen van de

evoluties op de markt. Vanuit deze visie maken ze dan ook een onderscheid tussen

de plannen voor de nabije en die voor de verdere toekomst. Op korte termijn zijn ze

zich ervan bewust dat de imitatiefase dient te worden volgehouden en worden

voltooid. Volgens VRT zal deze voltooiing reeds geschieden tegen 2008. Op langere

termijn zien ze DAB ontwikkelen als systeem voor inbedding in tal van andere

digitale technieken. Het is pas op dit ogenblik dat de datatransmissiemogelijkheden

van DAB hun ware gedaante zullen kennen en zullen leiden tot de volle glorie van

de digitale radio. Pas als deze evolutie een feit is, zal fase 4 van het ARIA-patroon

ingang hebben gevonden.

VRT gelooft voor de toekomst dus duidelijk in de verruimende kracht van de

datatransmissiemogelijkheden. Ook hier merken we weer een merkwaardige

contradictie met de verklaringen van onze onderzoekspopulatie. Voor de studenten

communicatiewetenschappen zijn deze data- en informatiemogelijkheden slechts

van middelmatig belang. Uit een eerder, Brits onderzoek bleken deze perspectieven

zelfs een heel kleine invloed te hebben gehad voor de aankoop van een DAB-toestel.

Of deze voordelen in de toekomst effectief de verhoopte krachtinstrumenten van

DAB zullen vertegenwoordigen, is nog twijfelachtig en valt af te wachten. In ieder

geval blijken momenteel de goede geluidskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid bij

de luisteraars als voordelen een positieve rol te spelen. Vanuit VRT wordt het

voordeel van de geluidskwaliteit inderdaad ook als troef gezien. Het belang van de

gebruiksvriendelijkheid wordt er echter geminimaliseerd. Ook voor onze openbare

omroep is de toekomst onduidelijk en onzeker. Hun toekomstplannen zijn eveneens

gebaseerd op eigen voorspellingen over de ontwikkelingen van de markt. Ook voor

VRT zou meer duidelijkheid en informatie dus welkom zijn.
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Algemeen besluit

Bij de start van deze verhandeling hebben we reeds opgemerkt dat de digitalisering

van radio en de digitalisering in het algemeen van relatief recente datum is. Een

groot deel van het publiek dient dan ook nog op de hoogte te worden gebracht van

deze nieuwe ontwikkelingen en diens mogelijkheden. In de huidige

promotiecampagne van VRT rond DAB wordt dit gedaan door nadruk te leggen op

de hoge geluidskwaliteit van deze technologie. Ook door de producenten van de

toestellen wordt voorlopig enkel op dit aspect ingespeeld. Het gevolg is dat DAB

voorlopig slechts een imitatierol ten opzichte van de FM-radio te vervullen heeft.

Buiten de verhoogde ontvangstkwaliteit worden geen andere troeven van DAB echt

uitgespeeld.

Uit onderzoek bij een studentenpubliek blijkt de geluidskwaliteit van radio wel

degelijk een sterke overtuigingsfactor te zijn, maar toch merken we over het

algemeen vooral een pessimistische houding tegenover de DAB-techniek. Uit

datzelfde onderzoek blijkt dat de reden hiervoor kan gevonden worden bij het

voorlopig nog groot gebrek aan begrip over de echte krachtinstrumenten van DAB.

Volgens onze literatuurstudie zouden deze krachtinstrumenten vooral in de

mogelijkheden rond extra datatoepassingen te vinden zijn. De studenten in ons

onderzoek blijken in ieder geval niet veel aandacht te besteden aan deze

toekomstperspectieven van datamogelijkheden via radio. Dit hangt samen met het

gebrek aan informatie dat op dit gebied wordt aangeboden. Enkel de geluidskwaliteit

wordt volop gepromoot en ook belangrijk gevonden door het publiek, terwijl de

ware kracht van DAB, de datamogelijkheden, over het hoofd worden gezien. Dit

probleem kan sterke gevolgen hebben voor de doorbraak van DAB, aangezien net

deze datatoepassingen volgens onze literatuurstudie het succes van DAB kunnen

betekenen. Een betere communicatie over de echte krachtinstrumenten van DAB

naar het publiek toe, kunnen zorgen voor meer begrip, een stijging van de positieve

houdingen bij het publiek en een uiteindelijke doorbraak van de technologie. De

studenten waarop we voor dit onderzoek een beroep deden, hebben bewust voor de

afstudeerrichting communicatiewetenschap gekozen en worden dus verondersteld

van nieuwe ontwikkelingen in de media meer dan gemiddeld op de hoogte te zijn.

We kunnen er dus van uitgaan dat voor het grote publiek de nieuwe, toekomstige

mogelijkheden van DAB nog moeilijker toegankelijk zullen zijn. Een duidelijke en
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voldoende open communicatie over alle mogelijke applicaties zou voor DAB de

weg naar succes kunnen openen.

Onze openbare omroep VRT heeft hierin een belangrijke rol te vervullen.

Aangezien zij kan terugvallen op overheidsmiddelen is het gevaar voor het nemen

van initiatief en het kiezen voor innovatie voor haar veel kleiner dan bij de

commerciële zenders. Daarom is het ook aangewezen dat VRT de eerste stappen van

de digitalisering van de radio, maar ook de promotie en de duiding hier rond, op zich

neemt. VRT heeft reeds van oudsher deze rol, maar vandaag dient VRT echter wel

ook rekening te houden met het bestaan van commerciële medespelers. Vandaar dat

de wetgeving rond de organisatie van deze functie zo cruciaal is. Aangezien deze

momenteel onduidelijk is of zelfs ontbreekt, ontstaan er teveel onzekerheidsfactoren

voor de commerciële zenders om deel te nemen aan de digitalisering via DAB. Dit

zorgt op zich ook voor een vertraging in de marktontwikkeling van deze

technologie. Hoewel niet zozeer ons luisterpubliek problemen heeft met deze

afwijzing, toch speelt dit een psychologische rol voor de VRT. De openbare zender

is net om die reden met DAB in een imitatiefase beland. Uit onze literatuurstudie

bleek immers dat het, omwille van de beperkte ruimte op het ensemble, als zender

kiezen is tussen een ruim aanbod of vele extra toepassingen. Momenteel wil VRT de

DAB-technologie interessant maken door het aanbod te verruimen. Andere extra

mogelijkheden krijgen hierdoor voorlopig weinig of geen kansen. Op korte termijn

is VRT zelfs van plan om deze houding vol te houden. Pas indien er een wijziging

tot stand komt in de markt, zal de volledige kast met mogelijkheden van DAB

worden opengetrokken. Dat is dan ook de reden waarom de deelname van de

commerciële zenders zo belangrijk is voor het succes van DAB.

Om nu een voorspelling te maken over de toekomst van DAB in Vlaanderen

dienen we uiterst voorzichtig te zijn. Veel zal immers afhangen van de

ontwikkelingen in de wetgeving. Een ondubbelzinnige regulering kan zorgen voor

het wegnemen van onzekerheden en het creëren van duidelijkheid voor alle partijen.

Dit kan enkel de ontwikkeling van DAB als technologie voor de toekomst ten goede

komen. Ook een promotie die zich meer gaat richten op de datamogelijkheden van

DAB zou volgens onze persoonlijke visie het succes van DAB kunnen aanwakkeren.

Naar onze mening ligt de toekomst van DAB immers niet zozeer bij DAB als

systeem op zich, maar wel bij de implementatie van zijn verschillende digitale

varianten in andere digitale systemen. In ieder geval hebben we kunnen vaststellen
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dat DAB de juiste wapens bij zich draagt en dat de houding van het publiek in de

positieve richting evolueert. Een echte doorbraak kan er uiteindelijk pas komen met

de deelname van de commerciële zenders. Volgens VRT zal dit ten laatste tegen

2008 een feit zijn. Hun commerciële concurrenten stellen eerder 2015 voorop. Wat

in ieder geval een feit is: de toekomst lacht de radio in Vlaanderen digitaal toe.
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Bijlage 1. De leden van het Eureka 147 Consortium

De leden die in het rood gedrukt zijn, behoorden oorspronkelijk tot de eerste partners

van het Eureka 147 Consortium.

Alpine Germany
European Broadcasting

Union (EBU)
Switzerland

Bayerische
Medientechnik

(BMT)
Germany Ensigma United Kingdom

BBC United Kingdom
European Space

Agency
The Netherlands

Becker Car Audio Germany
Ford Forschung

Telematics
USA

Bosch-Blaupunkt Germany
Fraunhofer

Gesellschaft IIS
Germany

CCETT France Fujitsu Ten Belgium

Clarion Europa Germany Grundig Germany

Daimler-Chrysler Germany Hitachi Europe Germany

Delphi Delco
Electronics Systems

Germany
Institut für

Rundfunktechnik (IRT)
Germany

Denon Japan ITT-Intermetall Germany

Department of Trade
and Industry

United Kingdom JVC Germany

Deutsche Telecom Germany Kenwood The Netherlands

Deutsche Thomson
Brandt

Germany Matsushita/Panasonic Japan/Germany

Digital Radio
Research Inc. (DRRI)

Canada Micronas Germany
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Ministerie Van
Econonische Zaken

The Netherlands Sanyo Electrics Japan

Mitsubishi Electric Japan SERICS France

Motorola Switzerland Sharp United Kingdom

NEC Corporation Japan SONY Germany

NOKIA Research
Centre

Finland Swedish Radio Sweden

Nokring Norway Swisscom Switzerland

Nueva Telespazio Italy TDF France

OKL Electric Europe Germany
Telefunken

Sendertechnik
Germany

Philips Consumer
Electronics

The Netherlands Teracom Sweden

Pioneer Belgium Texas Instruments France

Popov Institute Russia Thomcast France

RAI Italy
Thomson Consumer

Electronics
Germany

Rogers’ Broadcasting Canada VRT Belgium

Roke Manor Research
Ltd.

United Kingdom YLE Finland

Rohde & Schwarz Germany Bron: World DAB Forum, z.d.b
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Digital Radio Product Guide 
Status: January 2005 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 At Home 
# 

DAB home radios currently on the market are tuners, kitchen radios, CD players, clock radios, boomboxes, midi-systems, home-cinema systems 
and separates that plug into existing hi-fi systems.  Whilst some manufacturers have developed DAB-only products, others have developed 
combined DAB/FM/AM units.  Manufacturers have also catered for the possibility of receiving text, so the displays are large enough for data 
transmitted along with the radio programme.  
 
 

 Acoustic Solutions -  
SP110 and SP111 DAB Tuners 
• DAB Tuner  -  Band III 
• SP110 retailing at 140 EUR; SP111 at 

176 EUR (approx) 
 

 Acoustic Solutions - Portal 1  
• DAB portable receiver - Band III 
• Retailing at 69 EUR (approx) 

 Acoustic Solutions - Portal 2  
• DAB/FM Portable receiver - Band III 
• Retailing at 83 EUR (approx) 

 

Alba – TRDAB2820 
• DAB/FM Portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 71 EUR (approx) 

 Alba – TRDAB2821 
• DAB/FM Portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated  
• Retailing at 71 EUR (approx) 
 

 Arcam - DiVA DT81 
• DAB Tuner - Band III and L-Band 
• Reatling at 960 EUR (approx) 
 

 

BT - Aviator 
• DAB/FM portable and clock radio - Band 

III 
• MP3 player – Pause/record/rewind 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 185 EUR (approx)  

Bush - DAB2025 
• DAB/FM/MW Tuner with CD player, Band III 
• Retailing at 450 EUR (approx) 

 BUSH - CR2003 DAB  
• DAB alarm clock radio - Band III 
• Retailing at 90 EUR (approx) 

 BUSH - TR2003 
• DAB/FM mains/battery radio - Band III 
• Retailing at 90 EUR (approx) 

 BUSH - Fusion004 
• DAB/FM/MW mains/battery radio with 

CD player and cassette recorder 
• Retailing at 250 EUR (approx) 
 

 Cambridge Audio – DAB300 / DAB500 
• DAB Tuner - Band III 
• DAB300 retailing at 215 EUR; DAB500 

retailing at 222 EUR (approx) 
 

 Cambridge Audio – 640T 
• DAB Hi-Fi Tuner - Band III & L-Band 
• Mains operated     
• Retailing at 284 EUR (approx) 
 

 Crown – CR140DAB 
• DAB/FM portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 93 EUR (approx) 
 

 Ferguson -  FRG120D  
• DAB/FM portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 86 EUR (approx) 
 

 Ferguson -  FRG400  
• DAB/FM tuner with CD player and clock - 

Band III 
• Mains operated 
• Retailing at 128 EUR (approx) 
 

 Goodmans -   GSR80 DAB  
• DAB/FM clock radio - Band III 
• Retailing at 95 EUR (approx) 

 Goodmans - GCD200 Active 
• DAB radio with AM/FM and CD player 

(battery and mains powered) -  Band III 
• Retailing at 230 EUR (approx) 

 Goodmans -  GPS280  
• DAB/FM/MW/CD Portable stereo 
• Mains & battery powered  
• Band III, retailing at 125 EUR (approx) 

 

 Goodmans - DAB500 
• DAB only micro system with stereo speaker, 

CD player and remote control (exc to UK 
retailer Comet)   

• Retailing at  EUR 150(approx) 
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 Goodmans - Micro1104DAB 

•  10W compact DAB only digital radio/CD 
micro system - Band III 

• Retailing at  EUR 110 (approx) 

 Goodmans – GPS285DAB 
• DAB/FM/AM boombox - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 142 EUR (approx)  

 

Goodmans – GSR75WDAB 
• DAB/FM portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated  
• Retailing at 95 EUR (approx)  
 

 Grundig - Opus 
• DAB clock radio - Band III 
• Retailing at 70 EUR (approx)  
 

 

Harman Kardon – TU970 
• DAB/FM/AM tuner- Band III 
• Mains operated  
• Retailing at 428 EUR (approx) 
 

 Hitachi - AX-M68D 
• DAB/AM/FM tuner - Band III  
• Retailing at 237 EUR (approx) 
 

 

Hitachi KH – 35D 
• DAB/FM portable radio with 

pause/record/rewind- Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 114 EUR (approx) 

  

 Hitachi KH - 1000 
• DAB/FM portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 128 EUR (approx) 

 

 Hitachi KC - 1000 
• DAB/FM alarm clock radio with CD 

player - Band III 
• Retailing at 142 EUR (approx)  
 

 Hitachi – CX500 
• DAB/FM/AM boombox - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 114 EUR (approx) 

 
 Intempo Digital - PG-01 

• DAB/FM/alarm clock; Band III 
• Retailing at 145 EUR (approx)) 

 

 Intempo Digital - KT-01, KTB-01 and KTC-01 
• DAB/FM/alarm clock - Band III 
• Mains and Battery operated - 115 EUR (approx) 

 i-Tech Dynamicl – XFM DAB Radio 
• DAB/FM portable clock radio - Band III 
• MP3 player – Pause/record/rewind 
• Mains and Battery operated 
• Retailing at 184 EUR (approx) 

 

 LG - LFBM340 
• Micro hi-fi system featuring DAB Band 

III/FM/AM  
• Integrated CD player, amplifier, tape deck 
• Retailing at 270 EUR (approx) 

 
 JVC – UX- HB4 

• DAB/FM/AM tuner with CD/MP3 and 
cassette player – Band III 

• Retailing at 256 EUR (approx) 
 

 Matsui – DTAR10 
• DAB only receiver & freeview box– Band III 
• 50 TV digital channels and 20 digital radio 

stations for TV screen – DAB radio  
• Retailing at 100 EUR (approx) 

 

 

Matsui – DA-1 Adapter 
• DAB only adapter  
• Turns analogue radio with Aux-in into 

DAB receiver – exclusive to UK’s Dixons  
• Retailing at 86 EUR (approx)  

 Maycom – DR-21 Clock Radio 
• DAB clock radio with alarm - Band III 
• Retailing at 200 EUR (approx) 

 

 Ministry of Sound Audio – MOSRC023 
• DAB/AM/FM and CD player (and unified 

DAB/analogue aerial) - Band III 
• Retailing at 220 EUR (approx) 

 

 Ministry of Sound Audio – MOSMC018 
• Micro-system with DAB/FM/CD player and 

MP3 playback - Band III 
• Retailing at 180 EUR (approx) 

 
 Morphy Richards - Ordio DAB, and 

Ordio 27016 
• DAB/FM mains and battery operated - 

Band III 
• Ordio DAB retailing at 113 EUR; Ordio 

27016 with pause and Rewind at 183 
EUR (approx) 

 

 

Onkyo – CR505DAB 
• DAB/FM/AM tuner with CD player- Band III 
• Mains operated 
• Retailing at 340 EUR (approx) 
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 Orbit – Escapade 

• DAB/FM portable receiver - Band III 
• Mains and battery operated 
• Retailing at 184 EUR (approx) 

 

 Panasonic - RF-D1 
• DAB/FM radio with sleep timer - Band III 
• Retailing at 125 EUR (approx) 

 

 Panasonic - SC-EN9 
• Micro hi-fi system with DAB/FM radio  
• Band III 
• Retailing at 200 EUR (approx) 

 
  

Perstel DR601 
• DAB/FM portable and clock radio – Ban III & 

Band L 
• Mains and battery operated  
• Retailing at 166 EUR (approx)  
 

 Philips – CDR CAZ6000 
• DAB/FM/AM boombox – Band III  
• Mains and battery operated 
• Retailing at 142 EUR (approx) 
 

 PURE Digital – DRX-701ES  
• DAB hi-fi tuner - Award winning product in 

the UK - Band III 
• Retailing at 300 EUR (approx) 

 
 Proline – DAB 300 

• DAB only – Band III  
• Mains and battery operated 
• Retailing at 71 EUR (approx) 
 

 PURE Digital - DRX-702ES 
• DAB hi-fi tuner, with multi-language support, 

FM/AM support and Band III and L-Band 
• Retailing at 420 EUR (approx) 
 

 PURE Digital – Legato  
• DAB/FM/CD Micro-system- Band III 
• Retailing at 490 EUR (approx) 

 

 PURE Digital - Evoke-1;  Evoke 1XT; Elgar 
• Best selling DAB receiver after its launch in 

December 2002 - Band III - Retailing at 110 EUR 
(ELGAR is a special edition); Evoke 1XT retailing 
at 125 EUR (approx) 

 
 PURE Digital - EVOKE 2  

• DAB/FM; stereo & battery/mains Band III  
• Retailing at 230 EUR (approx) 

 

 PURE Digital - Tempus-1 
• DAB clock radio - Band III 
• Retailing at 172 EUR (approx) 

 
 PURE Digital - The Bug  

• Designed by Wayne Hemingway for Pure 
Digital 

• DAB radio with record, rewind and pause 
features. Also with MP3 via SD card -  

• Retailing at 195 EUR (approx) 
 

 PURE Digital – Elan 
• DAB/FM portable clock radio- Band III 
• Mains and battery operated- Retailing at 112 

EUR (approx) 

 Restek - EDAB  
• High-end DAB tuner-Band III and L-Band 
Retailing at 2850 EUR (approx) 

 

 Roberts Radio - Gemini-1  
• DAB kitchen radio with LW/MW/FM, 

battery/mains operated - rewind and pause 
• Also available with PausePlus technology - 
• Band III, retailing at 300 EUR (approx) 

 
 Roberts Radio - Gemini-2  

• DAB kitchen radio, mains or battery 
operated - Band III 

• Retailing at 185 EUR (approx 

 Roberts Radio - Gemini-3  
• DAB kitchen radio with FM, mains/battery 

operated - Band III 
• Retailing at 154 EUR (approx)) 

 Roberts Radio - Gemini-5  
• DAB/FM mains/battery radio - Band III 
• Retailing at 140 EUR (approx) 

 Roberts Radio - Gemini-6  
• DAB kitchen radio with FM, mains/battery 

operated - Band III 
• Retailing at 210 EUR (approx 

  Roberts Radio – Gemini - 7 
• DAB/FM radio, mains/battery operated - 

Band III 
• Pause-Rewind and PausePlus 
•  Retailing at 169 EUR (approx) 
 

 Roberts Radio – Gemini – 8  
• DAB/FM radio, mains/battery operated - 

Band III 
• Pause-Rewind and PausePlus 
• Retailing at 198 EUR (approx) 
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Roberts Radio - Gemini - 9   
• DAB/FM mains operated Clock - Band III 
• Retailing at 169 EUR (approx) 
 

  
Roberts Radio - Gemini - 10 Revival  
• DAB/FM radio - Band III 
• Retailing at 210 EUR (approx) 
 

 

Roberts Radio - Gemini - 11   
• DAB/FM radio - Band III 
• Pause-Record-Rewind 
• Retailing at 198 EUR (approx) 
 

 Roberts Radio - Gemini - 12   
• DAB/FM radio, mains and battery operated -

Band III 
• Retailing at 142 EUR (approx) 

 
 Roberts Radio - Gemini - 15   

• DAB only radio, mains and battery 
operated Band III 

• Retailing at 100 EUR (approx) 
 

 Samsung - HT- DS470 
• Micro hi-fi system with DAB/FM/AM tuner 

and integrated CD player  
• Band III  
• Retailing at 356 EUR (approx) 

 
 Samsung - MMZJ8 

• Micro hi-fi system with DAB/FM/AM tuner 
and integrated CD player  

• Band III  
• Retailing at 280 EUR (approx)  

 

 Samsung - MMZJ9 
• Micro hi-fi system with DAB/FM/AM tuner CD 

- Band III 
Retailing at 300 EUR (approx) 

 

  Sharp – FV-DB1E  
• DAB/FM/alarm clock radio -Band III & L-

Band 
• Retailing at 156 EUR (approx) 
 

 Sony ST-SB900  
• DAB/FM/AM tuner - Band III 
• Mains operated  
• Retailing at 284 EUR (approx) 
 

 Sony - XDR-S1 
• DAB/FM/AM radio 
• Band III & Band L 
• Retailing at 210 EUR (approx) 
 

 TAGMcLaren – Avantgarde T32R  
• High-end DAB tuner with Band III & L-Band 
• Retailing at 3260 EUR (approx) 

 

 TEAC - T-H300DAB  
• DAB Mini-audio system with FM/AM - 

Band III 
• Retailing at 315 EUR (approx) 

 

 TEAC - SL-R30  
• DAB/FM Kitchen radio - Band III 
• Retailing at 216 EUR (approx) 
 

 
 TEAC – SR -L50 

• DAB/FM/AM clock radio with CD player  
•  Band III 

Retailing at 326 EUR (approx) 

 TEAC – Reference 250 
• DAB/FM/AM tuner with CD player 
• Band III 
• Retailing at 427 EUR (approx) 
 

 
 

 Technisat –Digit Radio  DAB2 
•  DAB/FM portable receiver-Band III & 

Band L - Mains operated  
• Retailing at 150 EUR (approx) 
 

 
 

Terratec - DRBox1000 
• DAB tuner with FM - Band III and L-Band 
• Retailing at 305 EUR (approx) 
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 In The Car 
 

Most DAB in-car radios consist of 3 parts; the digital radio black box (stored in the boot, under the seat or behind the dash board), 
a compatible head unit and a compact digital aerial. All in-car DAB receivers combine DAB, FM and AM. Some manufacturers also 
have receivers that are complete all-in-1digital radios without a boot box and which fit into standard mounting frames.  

 

 Alpine - TUA-100DAB 
• DAB boot box compatible with 3 head units - This head unit has FM/AM, CD player, MP3 

compatibility - Band III and L-Band- Retailing from 515 EUR (approx) 
 

 Blaupunkt – Woodstock DAB52 and DAB53 
• DAB 1-DIN car radio with FM/AM, CD Player, MP3 recording/playback; Band III and L-Band 
• Retailing from 450 EUR (approx) 

 
 Blaupunkt – Woodstock DAB54 

• DAB 1-DIN car radio with FM/AM, CD Player, MP3 recording/playback, digital SD and MMC 
memory cards; recording function with 30 seconds pre-record capability; bluetooth technology 

• Expected to be on sale across Europe Summer 2004 
 

 Clarion – DAH923 
• DAB boot box compatible with 10 head units and with language selection for display messages - 

Band III and L-Band 
• Retailing at 765 EUR (approx) 

 Goodmans GCE7007-DAB 
• DAB radio with MW/FM, CD Player and a unified DAB/analogue aerial,  so separate DAB aerial 

not required - Band III 
• Retailing at 290 EUR (approx) 
 

 JVC – KT-DB1000 
• DAB hideaway boot box compatible with over 10 head units.  This head unit adds, CD player 

and FM/AM tuning - Band III and L-Band 
• Retailing at 445 EUR  (approx) 
 

 JVC – KD-LHX601 
• DAB 1-DIN car radio with CD,CD-R, CD-RW, MP3, WMA files with over 10 head units.  This 

head unit adds, CD player and FM/AM tuning - Band III and L-Band 
• Retailing at 550 EUR  (approx) 
 

 Kenwood - DAB Tuner KTC-9090DAB 
• DAB boot box compatible with almost any of the company's head units - Band III and L-Band 
• Retailing at 660 EUR  (approx) 

 Ministry of Sound Audio - MOSCA032 
• DAB in-car 1-DIN unit offering a unified DAB/analogue aerial so separate DAB aerial is not 

required -  Band III - Retailing at 300 EUR (approx) 
 

 Pioneer – DEH-P90DAB 
• DAB in-car 1-DIN unit with FM/AM, CD player and other special features  - Band III and L-Band 
• Retailing at 1180 EUR (approx) 
 

 Revo – Digital Revo 
• DAB in-car adapter (Band III). Turns a radio into a DAB radio, optional home & mobile kits 

available - Retailing at 285 EUR (approx) 
 

 Siemens VDO - MS4000  
• DAB boot box compatible with three head units and can be linked to a navigation system which 

gives voice instructions - Band III and L-Band 
• Retailing at 880 EUR (approx) 
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  And Your Computer 
 
DAB PC Receivers plug into your computer and allow you to listen to your preferred digital radio programmes and access data services 
whilst working on your computer.  The receiver's functions are directly controlled from your computer screen.  
 

 Terratec – DRBox1  
DR Box 1 works with a home stereo system as well as a PC via the USB port.  It allows realtime or scheduled 
audio recordings such as WAP, MP2 or MP3. All data services can be displayed with a standard web browser -  
Band III and L-Band   - Retailing at 399 EUR (approx) 

  
 
 
 
 
 
 

Modular Technology PC-I Card 
• DAB PCI Card, allowing user to display full programme information and set up 

timed recording, using an EPG, into MP3 format -  Band III 
• Retailing at 140 EUR (approx) 

 

 Anywhere 
DAB Hand-held receivers and accessories are now reality, as several companies have developed smaller, lower-powered 
chips to allow the creation of truly portable DAB digital radios.  Roke Manor Research (Siemens subsidiary) developed the 
world’s first working prototype of a portable, hand-held digital radio.   This product is solely a prototype.  
 

 Bush - PSDAB2003 
• DAB handheld; aerial integrated into headphones;  
• 12 hours battery life; Band III 
• Retailing at 112 EUR (approx) 

 

 Ferguson –FRG810D  
• DAB/FM handheld - Band III 
• Three line LCD display 
• Retailing at 112 EUR (approx) 

 

 Grundig -GRD300 DAB 
• DAB handheld - Band III 
• Retailing at 90 EUR (approx) 

 

 Maycom – DP-21 Handheld DAB + MP3 
Player 
• DAB handheld - MP3/WMA player 
• Band III  - Retailing at 200 EUR (approx) 

 Ministry of Sound - MOSDR011  
• DAB handheld, Band III -12-hours battery life 
• Antenna integrated into earphones 
• Retailing at 112 EUR (approx) 

 PersTel – DR-101; DR-201; Bluenote 
• DAB handhelds, Band III and L-Band  
• DR-101 DAB/FM, retailing at 180 EUR;  
• DR-201 DAB/FM/MP3 at 210 EUR;  
• Bluenote with DAB at 100 EUR (approx) 

 
 Philips - DA1000  

• DAB/FM - 12-hrs battery life & mains operated 
• Antenna integrated into earphones 
• Retailing at 166 EUR (approx) 

 PURE Digital - PocketDAB 1000 
• DAB handheld, antenna integrated into 

earphones - 16-hrs battery life - Band III 
• Retailing at 140 EUR (approx) 

 
 Roberts Radio - RD 4 

• DAB handheld with 20-hours battery  
• Band III 
• Retailing at 224 EUR (approx) 

 

 TechniSat - DABMAN 1 / d.fonie P1 Pocket
Radio 
• DAB and FM handheld 
• Band III and L-Band 
• Antenna integrated into headphones 
• Retailing at 180 EUR (approx) 

 

 Trinloc – Jogging 15 
•  DAB MP3 recorder and USB flash disk- Band III 
• Saves 50 to 100 titles -  8 hours battery life 
• Retailing at 255 EUR (approx) 
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DAB Overview 2005 
 
 

• Over 300 million people around the world can now receive nearly 
600 DAB different services. 
 

• More than 40 countries have legislated for the introduction of DAB 
Digital Radio. 35 of them are already broadcasting a variety of radio 
stations. 
 

• The sheer breadth of unique programming and the reception clarity 
of DAB have captured the imagination of consumers and demand for 
receivers continues to outstrip supply worldwide. 
 

• In the UK, sales of receivers increased by 200% in 2002, doubled 
once more in 2003, and exceeded 1 million in 2004. This represents 
a market value of £62 million between September 2003 and 
September 2004. 
 

• In Denmark the sales of receivers increased by 350% in 2004, 
reaching 32,000 units by the end of 2004. In 2005 sales are 
expected to increase by 250%. 
 

• By the end of 2004, there were more than 120 different DAB 
receivers available, with prices starting as low as 70 Euros. 
 

• Re-wind, pause and record functionality are already integrated into 
products available on the market. Electronic Programme Guides are 
expected to appear on new products in 2005. 
 

• 2005 will also see data and video streaming models enter the 
market. 
 

• DAB Digital Radio sits comfortably alongside other broadcast 
platforms such as DRM. The emergence of DAB/DRM receivers is 
expected in 2005. 
 

• Eureca Research (2004) has forecast 40 million digital radio 
receivers in Europe by 2010, and the market value of DAB products 
has been forecast to increase by 40% annually between 2004 and 
2010. 

 
Bron: World DAB Forum, 2005
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Bijlage 3. Beheersovereenkomst VRT (uittreksel)

 

BEHEERSOVEREENKOMST  
TUSSEN DE VRT EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

2002 - 2006 

Ondergetekende partijen

- de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van
de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams Minister van economie, ruimtelijke ordening en
media

en

- de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door zijn
gedelegeerd-bestuurder, de heer Bert De Graeve

zijn

gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, hierna te noemen “de gecoördineerde
mediadecreten”;

gelet op het decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in de
naamloze vennootschap van publiek recht “Vlaamse Radio- en Televisieomroep”,
hierna te noemen het VRT-decreet;

gelet op het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het
statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-
Koor;

overwegende dat deze beheersovereenkomst de rechten en plichten van de Vlaamse
Gemeenschap en de VRT regelt voor de periode 2002 -2006;

overeengekomen wat volgt :
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Hoofdstuk I:

Beleidskader - opdracht
 
Artikel 1. Opdracht VRT 

[…]

Artikel 2. Audio-visuele kwaliteit 

[…]

Hoofdstuk II:

Engagementen van de instelling in het licht van haar kernopdrachten m.b.t.
radio en televisie

Artikel 3. Performantie Televisie 

[…]
 

Artikel 4. Performantie radio 

§ 1. Projecten voor de toekomst

De VRT-Radio zal de komende jaren de luisteraarsgroepen, die hij nu bereikt via zijn
5 binnenlandse netten, optimaal blijven bedienen. Dat zal gebeuren door het blijven
opvolgen van de luisteraarsprofielen in het licht van veranderende
marktomstandigheden en met de inzet van de beschikbare middelen.

Publieksbereik, kwaliteit en diversiteit van het aanbod zijn de concretisering van de
VRT-opdracht zoals die in de gecoördineerde mediadecreten van 25 januari 1995 en
deze beheersovereenkomst bepaald is.

Radio 1 is een radio die snel informeert en grondig duidt wat er in eigen land en in
de rest van de wereld gebeurt. Met aandacht voor politiek, maatschappij, economie,
cultuur, sport en muziek.

Radio 2 is gericht op een breed publiek en legt sterk de nadruk op regionale
informatie.
De productiecentra in de provincies stimuleren het gemeenschapsleven en de socio-
culturele activiteiten in de regio.
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Klara is een Cultuurnet: de programma’s bestaan hoofdzakelijk uit klassieke muziek
en verdiepende informatie over maatschappij, cultuur en wetenschap.

Studio Brussel is een vitaal eigentijds muzieknet met een informatieve meerwaarde.

Radio Donna is een jonge, opgewekte radio voor een ruim publiek. Hits en vlotte
muziek worden aangevuld met actualiteit, lifestyle, ontspanning en cultuur in de brede
zin van het woord. De informatieve opdracht is een belangrijk element van deze breed
publiekszender.

Radio Vlaanderen Internationaal neemt een specifieke plaats in. De doelstelling is
dubbel: informatie en service voor Vlamingen in het buitenland en promotie van
Vlaanderen in de wereld.

Binnen de looptijd van deze beheersovereenkomst worden volgende projecten
voortgezet of ingevoerd:

• De voortdurende inhoudelijke vernieuwing van de netten om ze optimaal af
te stemmen op het verwachtingspatroon van de luisteraar en om de
zendertrouw te bestendigen.

• De voortzetting van een gediversifieerd promotiebeleid per net om ook via
die weg het contact met het publiek te intensifiëren.

• De programma’s van de radio-nieuwsdienst moeten beantwoorden aan
strenge kwaliteitsnormen en aan de geldende normen qua ethiek. Het
redactiestatuut, waarvan een deontologische code deel uitmaakt, moet de
redactionele onafhankelijkheid verzekeren.

• Een behoorlijke ontvangst van de huidige vijf binnenlandse VRT-netten
via FM voor alle luisteraars op alle plaatsen in Vlaanderen wordt
gewaarborgd.

• Via de AM-zenders op de middengolf moeten Vlaamse luisteraars worden
bereikt in gebieden die geografisch buiten het bereik van de FM-zenders
vallen. Zo mogelijk zullen de programma’s worden aangevuld met een
gediversifieerd aanbod dat aansluit bij de publieke opdracht.

• Het DAB-netwerk (digitale radio met CD-kwaliteit) dat nu 90% van
Vlaanderen bereikt wordt helemaal uitgebouwd binnen ensemble 12A. Bij
een mogelijke uitbreiding van de DAB-capaciteit (nieuwe ensembles) zal de
nodige ruimte gereserveerd worden voor kwaliteitsvolle uitzending van
regionale digitale programma’s (Radio 2).

• In het kader van de vernieuwing van de radiostudio’s wordt de
digitalisering van het productieproces voortgezet en wordt dat
productieproces in de mate van het mogelijke geautomatiseerd.
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• De VRT zal als onderdeel van de programmering verkeersinformatie
uitzenden in samenwerking met alle betrouwbare partners. De VRT zal
deze informatie (via RDS op FM en via DAB) netoverschrijdend
beschikbaar stellen.

• RVi zal zich los maken van zijn exclusieve radio-opdracht en zich
profileren als een toegang via internettechnologie tot de informatie over
Vlaanderen. RVi wordt -of integreert zich in- een multimediaal (meertalig)
venster op Vlaanderen met informatie (geluid, beeld, tekst) en een goed
geselecteerd aanbod van wat de Vlaming in het buitenland of de
buitenlander kan interesseren

[…]

Hoofdstuk III:

Engagementen van de instelling in het licht van haar kernopdrachten m.b.t.
innovatieve media-projecten

 
Artikel 6. Performantie elektronische dienstverlening 

[…]

Artikel 7. Opdrachten onder de noemer e-vrt 

[…]

Artikel 8. Proefproject Digitaal Thuisplatform 

Het “Digitaal Thuisplatform”-programma heeft als doelstelling om op korte termijn
een testtoepassing voor interactieve media in de huiskamer van 100 Vlaamse
gezinnen te brengen. Deze testgezinnen zullen met hun televisietoestel en een set-top
box kunnen genieten van nieuwe, interactieve toepassingen en
programmeringsvormen zoals verrijkte inhoud, interactieve spelletjes, chat, e-mail, e-
banking, e-government, ... Deze toepassingen zullen sterk verrijkt worden met nieuwe
audiovisuele en tekstuele inhoud.

De inhoud zal van dezelfde kwaliteit zijn als wat nu bestaat op radio en televisie maar
zal interactief zijn, m.a.w. de gebruiker zal de programmering kunnen sturen
(onderbreken, achtergrond informatie opvragen, online meedoen aan spelletjes,
overgaan tot transacties, …).

Het is de bedoeling om in het kader van nieuwe vormen van programmering een
aantal interactieve programma’s te maken binnen een geïntegreerd productieproces en
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met behulp van een vernieuwd applicatieplatform, deze te distribueren via DVBT-
technolgie en vervolgens na te gaan hoe de mediagebruiker hiermee omgaat.

Artikel 9. Onderzoeksprogramma MPEG voor de Vlaamse 
audiovisuele sector 

Het onderzoeksprogramma heeft als hoofddoelstelling een competentiecentrum rond
MPEG-technieken te creëren in Vlaanderen, waarbij verschillende partijen worden
betrokken: de kenniscentra, de academische wereld, bedrijven uit de mediawereld en
bedrijven uit de ICT-wereld.

Het onderzoeksproject maakt deel uit van de uitbouw van een "Content Management
System", dat al het nieuwe en bestaande inhoudelijke materiaal (beeld, geluid, tekst,
grafiek, spelen, interactieve scenario's...) moet beheren.
De uitbouw van dit systeem impliceert ook de digitalisering van het bestaande
archiefmateriaal. Het onderzoeksprogramma zal dan ook nagaan hoe dit op een
uitwisselbare en duurzame manier mogelijk is zodat dit de ontsluiting over bestaande
en toekomstige kanalen (kabel, telefoonlijn, ether,...) en platformen (televisie, digitaal
thuisplatform, pc, spelconsoles, pda, gsm...) mogelijk maakt.

Het onderzoeksprogramma omvat 5 werkkaders, met name het transcoderen, de
extractie en opmaak van objecten uit audiovisueel materiaal, interactiviteit, de
integratie van metadata of componentenmodellering en het beheer van metadata.

Artikel 10. Oprichting ASP 

[…]

Artikel 11. Financiering  e-vrt projecten 

[…]
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Hoofdstuk IV:

Engagementen van de instelling in het licht van haar kernopdrachten m.b.t.
technologie en transmissie

Artikel 12. Uitbouw transmissie-infrastructuur 

§1. De frequenties die nodig zijn voor het exploiteren van de VRT zendappartuur
worden door het Vlaams Commissariaat voor de Media beschikbaar gesteld zoals
voorzien in artikel 95, §5 van de gecoördineerde mediadecreten.

§2. Uitbouw en verdeling DAB-radionetwerk

Het op 01.01.2002 aan Vlaanderen toegewezen DAB spectrum wordt zowel voor de
openbare omroep als voor de commerciële omroepen gereserveerd:

• 1 landelijk ensemble (12A) voor de openbare omroep;
• 1 landelijk ensemble (6C) voor de commerciële omroepen;
• de capaciteit van de regionale ensembles 11B en 11C zal gereserveerd

worden voor de commerciële omroepen, waarbij ruimte wordt gereserveerd
voor kwaliteitsvolle uitzending van regionale digitale programma’s van de
openbare omroep (Radio 2).

De VRT zal in de loop van deze beheersovereenkomst binnen het nationale ensemble
12A dat nu een dekkingsgraad heeft van 90% streven naar een volledige dekking.
Voor de investeringen hiervoor zijn de nodige middelen opgenomen in het financiële
plan in bijlage.

§3. Uitbouw en verdeling DVBT netwerk

Binnen Vlaanderen leidt de VRT de planning van digitale televisie voor draagbare
ontvangsttoestellen (binnenshuis).

In de loop van 2001 wordt het DVBT-proefproject opgestart in het kader van het in
artikel 8 beschreven project “Digitaal Thuisplatform”. Het omvat minstens één
zender in Schoten op het kanaal 59 en centrale codeer- en multiplexapparatuur.

In functie van de resultaten van het proefproject kan in de loop van deze
beheersovereenkomst een volledig digitaal zendernet worden uitgebouwd voor
draagbare ontvangst (universele dienstverlening). De capaciteit van dit net wordt
volledig toegekend aan de VRT. Hiervoor zal op dat ogenblik in extra financiering
voorzien worden na een beslissing van de Vlaamse regering. De modaliteiten hiervan
zullen worden geregeld in een addendum aan deze overeenkomst.

In functie van de behoeften van de VRT of van derden kunnen één of meer
bijkomende zendernetten worden gebouwd. De investeringen hiervoor kunnen
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worden gefinancierd door de inkomsten uit de exploitatie van deze zendernetten voor
derden na beslissing door de Vlaamse regering.

Voor applicaties en settopboxes wordt gestreefd naar het gebruik van
gestandaardiseerde en open systemen en software.

Tegen het einde van de beheersovereenkomst bepaalt de Vlaamse Gemeenschap de
voorwaarden voor de afbouw van de analoge televisiezendernetten en wordt een
concreet plan opgesteld.

§4. Korte Golf

De verouderde en afgeschreven kortegolfinstallaties zullen in de loop van de
beheersovereenkomst buiten werking worden gesteld. Indien de VRT zelf nog
behoefte heeft aan kortegolfzenders dan wordt die capaciteit gehuurd in het
buitenland of opnieuw opgebouwd.

§5. Restcapaciteit

De restcapaciteit van de verschillende transmissienetwerken van de VRT kan aan
marktvoorwaarden ter beschikking worden gesteld van derden. Wanneer dit
commercieel of juridisch nodig is kan hiervoor de afdeling Transmissie worden
omgevormd tot een zelfstandig filiaal van de VRT.

§6. Performantiemaatstaven:

Strategische
doelstelling

Performantiemaatstaf

Kwaliteitscontrole op
alle schakels van de
productieketen moet
het kijk- en
luistercomfort
waarborgen.

De transmissiediensten verzekeren de radio- en TV-
uitzendingen met een continuïteit van 99,5 % met dien
verstande dat voor de TV-netten de
electriciteitsonderbrekingen niet in rekening worden
gebracht
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Strategische
doelstelling

Performantiemaatstaf

Kwaliteitscontrole op
alle schakels van de
productieketen moet
het kijk- en
luistercomfort
waarborgen.

De VRT zal de bestaande radionetten bestemd voor de
Vlaamse Gemeenschap uitzenden in FM-stereo,
inclusief een aantal RDS-functies. Zendstations en
frequenties in de gereserveerde FM-band (87,5-102,1
MHz) worden zo gepland dat de ontvangst met
degelijke vaste en mobiele (auto)radiotoestellen
gewaarborgd is voor het Vlaamse grondgebied en
Brussel voor zover een geschikte antenne wordt
aangewend, er geen externe storingen optreden en
lokale topografische omstandigheden dit niet
verhinderen.
Voor Radio Donna is de ontvangst gegarandeerd voor
95 % van het Vlaamse grondgebied. De
transmissiediensten streven ernaar die waarde te
verhogen indien bijkomende frequenties ter
beschikking worden gesteld.

De middengolfzenders breiden de ontvangst van de
radiouitzendingen uit tot ongeveer 300 km van
Brussel.

De twee analoge televisiekanalen worden met digitaal
stereogeluid (NICAM) uitgezonden in Vlaanderen.
Ontvangst is gewaarborgd met degelijke TV-toestellen
met een individuele antenne op dakhoogte of via de
kabel, bij ongewijzigde wetgeving en
marktomstandigheden

Uitbouw van
volledige digitale
zendernetten voor
radio, televisie en
elektronische
diensten voor heel
Vlaanderen

Het DAB-radionetwerk wordt verder uitgebouwd tot
het volledige Vlaamse grondgebied. Vóór het einde
van deze beheersovereenkomst zal het nationale
ensemble 12A operationeel zijn.

Een DVBT-zendernet (digitale TV en e-diensten)
wordt uitgebouwd voor ontvangst met draagbare
toestellen.
In de loop van 2001 wordt minstens één zender in
Schoten op het kanaal 59 en centrale codeer- en
multiplexapparatuur opgestart. In functie van de
resultaten van dit proefproject wordt in de loop van
deze beheersovereenkomst een volledig digitaal
zendernet voor draagbare ontvangst opgebouwd
(universele dienstverlening).
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[…]

Hoofdstuk V:

Personeelsbeleid

 
Artikel 14. HRM-beleid 

[…]

Hoofdstuk VI:

Financiële betrekkingen tussen de instelling en de Vlaamse Gemeenschap

 
Artikel 15. Pensioenproblematiek 

[…] 
 
 
Artikel 16. Koor en Orkest 

[…]
 

Artikel 17. Basis Financieringsenveloppe VRT 

[…]

Artikel 18. Globaal overzicht overheidsfinanciering VRT  

[…]
 
 
Artikel 19. Vermindering reclamedruk 

[…]
 

Artikel 13. Procesbeheersing 
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[…]

Hoofdstuk VII:

Engagementen van de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 21. Decreetswijziging m.b.t. televisieprogramma’s 
door politieke verenigingen 

[…]

Artikel 22. Vastleggen frequenties 

De Vlaamse regering ziet er op toe dat de nodige frequenties voor de goede uitvoering
van zijn decretale en in deze overeenkomst bepaalde opdrachten worden ter
beschikking gesteld aan de VRT door het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Artikel 23. Regelgeving nieuwe elektronische diensten 

[…]

Artikel 24.  Garantie omtrent de omvang van de financiële 
middelen 

[…]

Hoofdstuk VIII:

Rapportering, evaluatie, sanctionering

 
Artikel 25.  Rapportering 

[…]

Artikel 26.  Uitvoering en sancties bij niet-naleving 

[…]

Artikel 20. Financiële planning 
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Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren op 7 juni 2001.

Bert De Graeve, Dirk Van Mechelen,

Gedelegeerd Bestuurder VRT Minister van Economie,
Ruimtelijke Ordening en Media

Namens de VRT Namens de Vlaamse Gemeenschap

Bijlage 1: Financieel plan 2002-2006

Bijlage 2: Toelichting bij de Beheersovereenkomst VRT-Vlaamse Gemeenschap
2002-2006

Artikel 27.  Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2002.

Bron: Van Mechelen & De Graeve, 07.06.2001



Bijlage 4. Uittreksel uit meest recente zomerbrochure van WorldDAB.
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Bron: World DAB Forum, 2004
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Bijlage 5. Interview Jozef Mertens, technisch directeur van Q-Music, 21.02.2005

Jozef Mertens: Eerst een beetje

historiek. Binnen DAB zijn er bepaalde

frequentiebanden voorzien. Origineel

heeft de Vlaamse Gemeenschap daar de

bevoegdheid over. In feite is het een

communautaire materie. Wat heeft de

VRT gedaan… er is een nationale

(Vlaanderen) MUX voorzien voor de

officiële omroepen. Er is ook een

regionale MUX voorzien. Dit regionale is

relatief in DAB; er is het oosten van

Vlaanderen en het westen. Feitelijk twee

gebieden waar je regionaal zou kunnen

op uitzenden. In feite wordt die nationale

MUX voor openbare omroepen volledig

ingenomen door de VRT. Zij hebben dit

ook tegelijkertijd ter harte genomen om

daar nu al twaalf radiokanalen rond te

lanceren (donna hitbits, classics en zo

nog een paar andere). In feite meer dan in

hun beheersovereenkomst staat. Ze gaan

ervan uit: als het niet verboden is, dat het

toegelaten is. Dat is een rare manier van

doen. Want wij als commerciële

omroepen, wij moeten altijd anders

redeneren, wij kunnen niet zeggen als het

niet verboden is dat het toegelaten is.

Voor elk radiostation, als ik morgen Q2

wil lanceren, moet ik een licentie hebben.

De VRT heeft ongebreideld op die

MUX… heeft gewoon die MUX

volgepropt met muziek. Wij hebben daar

keihard tegen gereageerd, tegen de

Vlaamse regering. We hebben minstens

gezegd dat we wensen betrokken te zijn

in het DAB-overleg. Oké, die vraag is

dan ook gesteld aan 4FM, dus aan

diegenen die de twee commerciële

licenties in de hand hebben. Is niet

gesteld geweest aan Contact. Wij zijn

daarbij gekomen, natuurlijk dan komen

de conflicten daar. En onze stelling is

daar nogal heel simpel: ‘Wij gaan niet bij

op de MUX van de VRT’. Ondanks het

feit dat ons dat aangeboden is. En

waarom is dat… dan komt ge met uwe Q

terecht in een poel waar er 11 stations

van de VRT zijn, dat is oneerlijke

concurrentie. Wij hebben gezegd: wij

willen enkel aan DAB meedoen wanneer

we dezelfde technische faciliteiten

krijgen als de VRT. Dit betekent voor ons

ook een nationale commerciële MUX. En

dat is het absolute minimum. Komt daar

nog bij, indien de frequentie dat toelaat,

ook een tweede commerciële MUX in de

wereld te steken. En zolang als dat dat

niet in orde komt, geen DAB voor ons.

Dus dat is een heel simpel antwoord hé.

Dus als wij willen concurreren, willen we
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dat doen met dezelfde technische

middelen.

Steven Schelkens: Waarom is dat zo

moeilijk om een tweede MUX aan te

maken?

JM: Omdat dat moet gecoördineerd

worden met het buitenland. Ge kunt niet

zomaar op een bepaalde frequentie

beginnen uit te zenden. Al die frequenties

zitten in band 3, een band waar

bijvoorbeeld ook kanaal 10 zijn TV op

uitzendt. Dat moet overlegd worden met

Wallonië, Engeland, Duitsland,

Luxemburg en Nederland.

S: Vlaanderen heeft dus maar 1 MUX en

die is al ingenomen? Die kan niet gedeeld

worden?

JM: Die ene MUX, wij willen die niet

delen, omdat de VRT daar al met twaalf

kanalen opzit. Wij willen niet met Q

tussen die twaalf kanalen zitten, dat is

oneerlijke concurrentie.

S: Bovendien is er dan ook geen

concurrentie vanuit het buitenland.

JM: Buitenlandse zenders moeten hier in

DAB niet op de zender komen.

S: Maar dat kan wel op termijn…

JM: Dat zou kunnen ja…

S: Want DAB moet… Volgens mijn

these moeten niet alleen commerciële

stations maar ook eventueel buitenlandse

zenders kunnen deelnemen aan DAB,

want nu zullen niet veel mensen opteren

om een DAB-toestel te kopen.

Waarom… omdat ze alleen VRT kunnen

ontvangen. Dan is dat een beperking ten

opzichte van FM. Bovendien het FM-

geluid, die kwaliteit is nog goed

genoeg…

JM: DAB kan alleen een succes worden

als er goeie content is. En wij willen

meewerken aan die content, maar met

dezelfde spelregels. Er is niks verkeerd

aan, aan die vraag. Indien de overheid

daar niet wil aan voldoen, dan is dat de

overheid zijn fout dat DAB hier niet

gelanceerd geraakt. Zo eenvoudig is dat.

In Engeland is een DAB gelanceerd

vanaf het begin, zeggende dat de helft

van de capaciteit gaat naar de BBC, de

andere helft gaat naar commerciële

partners. En hier heeft natuurlijk die

overheid, zijnde de VRT gelobbyd en

gedaan. Die hebben dan een MUX

kunnen vastkrijgen landelijk, hebben daar

12 kanalen… hebben aan bezettings-

politiek gedaan, zoals indertijd met Radio

Donna. En iedereen staat nu met zijn rug

tegen de muur. Er is maar ene die de

VRT in heel dat verhaal kan pareren, en

dat is de overheid. Die zegt ook, hier is

een private commerciële MUX. U doet

maar. En we zijn daarin wel op dezelfde

golflengte als 4FM.
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S: Stel dat de MUX uiteindelijk in orde

komt. De beide commerciële zenders

gaan ermee akkoord om in het DAB-

verhaal te stappen. Wat kunnen dan de

voordelen zijn van DAB voor Q-music

zelf?

JM: Natuurlijk zijn daar geen voordelen

aan. Dat gaat alleen maar een hoop geld

kosten voor de spreekwoordelijke twee

man en een paardenkop die daar naar

luisteren. Maar dat is nu eenmaal de kip

en het ei. Als ge nieuwe technologie de

wereld wilt insteken, dan ben je altijd aan

het investeren voor de eerste 5 man. Men

spreekt in het jargon altijd van de analoge

switch off, maar ook digital switch on.

De analoge switch off voor de radio gaat

nog heel lang duren, dat is voor 2020-

2015, ten vroegste. Laat maar gebeuren.

Bij televisie gaat dat veel sneller gaan,

omdat televisie een zeer erg consumerend

medium is. Het neemt heel veel spectrum

in beslag. Als ge moest kijken wat er in

de lucht zit qua tv-signalen, dat is dus

indrukwekkend veel. Wetende dat België

het best bekabelde land van Europa is,

zeker, waar ge dan nog bij manier van

spreken aan het uitzenden bent voor die

laatste 2 procent. Die laatste 2 procent

zijn dan vaak nog mensen die

gewoonweg geen tv willen thuis. Dus it

makes no sense, het heeft geen zin meer

om nog uit te zenden. Dat spectrum, dat

is indrukwekkend veel. In het spectrum

van ene analoge tv-zender kunnen 4

digitale MUXen van telkens 6 hoge

kwaliteitskanalen zetten, dus 1 tv-kanaal

heeft de bandbreedte van ongeveer 24

hoogkwaliteitsradiokanalen. Je hebt 4

ensembles in 1 tv-kanaal. En 1 ensemble

kan 6 hoogkwaliteitskanalen vervoeren.

Indien je de kwaliteit wat vermindert,

naar medium quality of low quality, kan

je daar meer in krijgen. Zo hebben zij er

12 ingekregen. Zo werkt het principe.

Maar die ensembles moeten ook

gecoördineerd worden met het

buitenland. En dat is de overheid die dat

moet doen, dat is niet de omroepen die

dat moeten doen.

S: Hoe is de verdeling van die MUXen

nu in Vlaanderen dan georganiseerd?

JM: In Vlaanderen hebben we dus een

MUX, dat is dus een landelijke MUX, die

volledig naar de VRT gaat. En ene

regionale MUX, die in het oosten van

Vlaanderen ofwel in het westen van

Vlaanderen uitzendt. In beide delen kun

je verschillende programma’s uitzenden.

Met de landelijke MUX is het overal

hetzelfde programma. En dan is er nog

ene MUX voorzien in de L-band, dat is

een andere frequentie. Dat is enkel en

alleen voor lokale toepassingen.
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S: En zijn die alle drie dan in handen van

de VRT?

JM: De VRT heeft zich die toegeëigend.

En de overheid heeft daar nooit op

nagekeken dat zij dat wel mochten doen.

Wat heeft de VRT gedaan… het volledig

ingepakt en met hun radio 2, waar ze dus

zeggen: ‘Wij willen een regionale MUX

in Oost- en West-Vlaanderen.’ Dus zij

claimen bij manier van spreken bijna die

hele regionale ook.

S: En die L-band ook dan?

JM: L-band, dat is ergens een stad, dat is

momenteel in Oostende.

S: En die is niet echt actief of zo?

JM: Nee, maar een L-band-netwerk

uitwerken, dat is een netwerk zoals een

gsm. Dat zijn hoge frequenties, dat is

heel moeilijk, dat is niet te betalen. Daar

kunt ge geen enkele commerciële winst

uithalen. Er is dus eigenlijk een vierde

van een kanaal naar de VRT en een

vierde van een kanaal naar de regionale

MUX gegaan. Niets gecoördineerd voor

de rest met het buitenland. Onze vraag is:

‘Ene landelijke commerciële MUX’. En

zelfs dat vinden we nog altijd het

minimum om naar Q te gaan, met een

groot vraagteken. En nóg ene landelijke

commerciële MUX, die bijvoorbeeld naar

4FM zou gaan, of het geheel tezamen.

Dat is nog een groot vraagteken. Wij

zeggen, we beginnen er niet aan, zolang

wij hier hetzelfde niet hebben. Trekt uw

plan…

S: Is het dan wél nog een optie om een

MUX te delen met 4FM?

JM: Ja. Wat dat betreft, verstaan we

elkaar.

S: Momenteel is VRT eigenlijk

netwerkuitbater. Wat als die rol wordt

geprivatiseerd, maakt dat voor jullie een

verschil uit?

JM: Als wij zo een netwerk gaan

opzetten, dan laten wij dat netwerk

bouwen door bijvoorbeeld broadcast-

partners. Wij hebben ons huidig netwerk

ook laten bouwen door broadcastpartners.

Die hebben ons FM-netwerk gebouwd en

in analoog is dat nog evident. Je hebt 1

kanaal en je bouwt dat uit, en nadien kan

iedereen dat ontvangen. Die licentie

hebben we gekregen. Digitaal is dat iets

anders. Digitaal bouwt gij een netwerk,

dan kunt ge daar 6 hogekwaliteitsradio’s

opzetten. Maar wij hebben maar 1

licentie.

S: Om op DAB te kunnen uitzenden, zijn

er voorlopig toch nog geen licenties

nodig?

JM: Dat zegt gij. Nee, zo zit dat niet in

elkaar. Als een private wil een radio

uitzenden, zelfs in DAB, dan moet die

ook een licentie hebben.
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S: Hoe kan het dan dat VRT bijvoorbeeld

Donna Hitbits uitzendt zonder licentie?

JM: Blijkbaar mag VRT meer dan de

anderen. Dat is bezettingspolitiek. Dat is

juist wat we openbaar willen aanklagen.

Dat de VRT altijd maar neemt, en

niemand reageert. Terwijl wij dat als

commerciële niet kunnen doen. Ik mag

morgen niet met Q2 beginnen hé.

S: Als je het via DAB doet, kan je toch

wel met Q2 beginnen. Want als VRT het

mag, mogen jullie het zelf toch ook?

JM: Nee, dat is ons niet toegelaten. Wij

hebben een licentie nodig. Ook voor

DAB. Dat is niet toegelaten. Dus indien

wij met ons twee overeenkomen en we

zouden dit al krijgen, dan zijn er 2 van de

6 ingevuld. Misschien is Contact nog

welkom, misschien een ander. Maar

misschien hebben we zelf wel ambitie om

Q2 en Q3 te lanceren. Maar het is ons

allemaal niet toegelaten. Dus wat wij

aanklagen is dat de overheid toelaat dat

VRT blijkbaar alles mag en dat wij altijd

met een probleem zitten. Komt daar nog

bij, is dat de VRT ons heeft gevraagd om

op hun MUX te komen, maar dat netwerk

is wel van hun. Ik wil concurreren met de

VRT, maar op gelijke basis. Het is een

netwerk dat van uwe concurrent is. Ik ga

een voorbeeld geven: de kranten van ‘Het

Laatste Nieuws’ die worden toch ook niet

bij de VUM gedrukt hé. En het ‘Belang

van Limburg’ wordt toch ook niet bij

‘Het Laatste Nieuws’ gedrukt hé. Ik ben

een strikt voorstander van een scheiding

tussen content provider en service

provider. Dat is uniek hé, in België. In

Nederland, daar hebt ge zoiets als een

Nozema. Dat zijn die mensen die daar dat

zendernetwerk bouwen. En dan zeggen

die aan de stations: ge kunt erop, dit zijn

de voorwaarden. Ik maak u een

commerciële prijs. En dat zendernetwerk

dat heeft er alle baat bij opdat dat content

zo aantrekkelijk mogelijk is, dat dat

aantrekt. Ze komen niet omdat het DAB

is. Ze komen omdat er iets nieuws op te

beleven is. En dan trekt ge dus content

providers aan. Maar die twee werelden

zijn gescheiden. Indien gij een

vermenging hebt, zoals dat hier het geval

is, dan zou ik mijne radio moeten gaan

uitzenden op een netwerk van de VRT.

De ideale wereld bestaat niet hé, Steven.

De VRT komt in onze studio’s toch ook

geen programma’s opnemen.

S: Het is moeilijk te vatten.

JM: De VRT krijgt een dotatie. Die

zenders worden betaald met uw en mijn

geld. Als ik daar nu op ga, op die MUX,

dan gaat de VRT aan mij geld vragen.

Terwijl dat dat al door de overheid

betaald geweest is.
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S: Waren ze niet van plan om dat gratis

aan te bieden?

JM: Nee, daar is nooit sprake van

geweest. Zelfs gratis doen we het niet.

Dat zijn dingen die ge niet doet.

S: Maar met dezelfde wapens wel…

JM: Dat is het principe. Wij willen tegen

iedereen concurreren, maar het moet met

dezelfde middelen zijn.

S: Heeft u een idee wanneer de

voorwaarden zullen voldaan worden en

wanneer jullie dus in het DAB- verhaal

zullen stappen?

JM: Nogmaals, kijk, hiervoor hebt ge

frequenties nodig, die internationaal

moeten gecoördineerd worden. Welke

frequenties zijn beschikbaar? Dat zijn de

frequenties waar de VRT momenteel

analoog op uitzendt. Volgens mij kan dit

alleen maar komen wanneer bij manier

van spreken de VRT morgen analoge

switch off doet. Dus nogmaals, het klopt

dus van geen kanten, de VRT heeft de

sleutel zelf in de hand om de

commerciële omroepen op DAB te laten

gaan.

S: Maar daarvoor moeten ze zelf eerst

een opoffering doen…

JM: maar daarvoor moeten ze zelf eerst

een analogue switch off doen. Als ze dat

niet willen doen, spijtig, maar dan gaat

men dat hier aan de straatstenen niet

kwijtraken. Wie gaat er nu in

hemelsnaam een DAB-ontvanger kopen,

omdat de VRT gedigitaliseerd is. Dat

klopt dus niet. Naar de luisteraar toe is

het alleen content dat telt. Dat is niet

omdat dat digitaal is of band +. De

content moet goed zijn. De goeie

programma’s trekken aan. De goeie

luisteraars. De dag dat bijvoorbeeld

‘Deckers en Ornelis’ digitaal is, dan gaan

een heleboel mensen een ontvanger

kopen.

S: Denkt u dat de content alleen

belangrijk is? De mogelijkheden voor

DAB zijn toch uitgebreider. Zouden de

mensen dat ook niet belangrijk vinden?

JM: Niet aan die prijs hé. Het is de kip of

het ei. De dag dat de overheid ons

dezelfde middelen geeft als de VRT. Is

dat nu zo teveel gevraagd? In Engeland is

dat zo vanaf de eerste dag. Resultaat:

DAB is een succes in Engeland.

S: Terwijl het daar ook nog in FM werd

aangeboden. Waarom gingen de mensen

dan naar DAB?

JM: Ze gingen naar DAB omdat het

aanbod groter was op DAB. Omdat de

Engelsen direct hebben ingezien dat er

moest ruimte en spectrum worden

voorbehouden voor DAB. Hier heeft men

dat gewoonweg niet ingezien. Ik ga een

voorbeeld geven van wat er in de tijd
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gebeurd is: er is internationaal overleg

om de frequenties te coördineren. De

regeringen moeten daar hun

afgevaardigden voor sturen, en die

moeten hun frequenties dan bepleiten.

Wat doet de Vlaamse Regering? De

Vlaamse Regering heeft daar iemand van

de VRT naartoe gestuurd. En diene heeft

alleen maar voor zichzelf gezorgd. Die

heeft gezegd: “ja, dat is genoeg voor ons,

daar kunnen wij ons ding mee doen.”

S: Maar toen was er nog geen sprake van

DAB?

JM: Maar het monopolie van de radio

was er toen. Wie zijn fout is dat? Dat is

de fout van de Vlaamse overheid. Ze

hadden moeten gaan met een open geest,

zeggen dat er hier commerciële radio

moet komen. Ik denk dat Vlaanderen het

laatste Europees land was waar er

commerciële radio was. Dat is hier nog

maar 3 jaar hé, commerciële radio. De

overheid heeft dat nagelaten. Wel, dat ze

het nu maar rechtzetten. Wij willen DAB

niet lanceren, zolang daar geen grondige

technische gelijkwaardigheid is. Vandaag

de dag moeten Q en 4FM concurreren,

zelfs in FM tegen 5 zenders van de VRT

hé. Hoe kunt ge die strijd nu ooit

winnen? Dat kan niet gewonnen worden.

Zo steekt een commercieel station niet in

mekaar hé. Een commercieel station gaat

voor een zo groot mogelijk marktaandeel

om te proberen met een zo goed mogelijk

product zoveel mogelijk geld te vergaren

en daar ook winsten van te maken. Maar

Q-music heeft zo 2 jaar op verlies

gedraaid hé. Miljoenen verliezen die zo

zijn opgestapeld, zijn eigenlijk

indrukwekkend hé.

S: Als de commerciële stations op DAB

zullen komen, zal DAB ook doorbreken.

Dat is ook mijn idee.

JM: Dan gaan wij daar ook reclame voor

voeren hé. En dan zou Q in DAB bestaan

en dan gaan mensen een ontvanger kopen

en 4FM doet hetzelfde. En dan is DAB

gelanceerd.

S: En in Engeland is dat allemaal dus nu

al mogelijk?

JM: Omdat daar al commerciële stations

opzitten. Omdat er veel meer

mogelijkheden zijn met DAB, veel meer

content. Ik vertel u, dit is de bekrompen

situatie van DAB vandaag. De Engelsen

hebben dat niet gedaan hé, die hebben

een hele lijst van frequenties. Die hebben

in 1 keer ook frequenties voor de

particuliere omroepen gevraagd. Het is de

fout van de overheid geweest van daar

een man van de VRT naartoe te sturen.

Hij ging daar eens kijken wat ze daar te

zeggen hebben, hij was alleen vergeten

dat het wel definitief was. Dat er niet
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meer op terug te komen was. En nu

binnenkort is er terug een DAB-

conferentie. Wij hebben gezegd, wij gaan

maar pas op DAB in als wij hetzelfde

krijgen als de anderen.

S: Op korte termijn zou de situatie dus

kunnen omgegooid worden?

JM: Het zou kunnen dat er meer dingen

kunnen. De meeste landen vragen meer.

Dat moet dan internationaal

gecoördineerd worden. Wel wij vragen

ook meer. We zullen wel zien wat er uit

komt hé. Het heeft er natuurlijk ook mee

te maken wanneer je natuurlijk analoge tv

blijft uitzenden en 1 tv-kanaal brengt

deze bandbreedte met zich mee. Terwijl

dan 1 DAB-kanaal dan dat met zich

meebrengt. Geeft gij morgen 1 tv-kanaal

in de plaats en maak daar radio mee, dan

zit ge direct met 24 hoog-

kwaliteitskanalen. Als men morgen zegt,

we schakelen kanaal 10 af van de VRT,

dan hebben we 24 hoogkwaliteitskanalen.

No problem, dan is er geen schaarste. Om

maar te zeggen hoe een tv-kanaal

spectrumconsumerend is. En in Amerika

heeft men dat veel beter opgelost. Daar

heeft men gezegd, vanaf nu worden elk

jaar de analoge licenties duurder en de

digitale worden jaar na jaar goedkoper.

En ze hebben een einddatum vastgelegd.

En op het einde zijn die analoge licenties

niet meer betaalbaar. Bijgevolg er is een

drive om die analoge switch off te doen.

Hier in Europa is geen drive. Waarom

zou de VRT in hemelsnaam zijn zenders

gaan afzetten? Dan moet ge in nieuwe

gaan investeren of als ze versleten zijn,

dan zouden ze kunnen gaan zeggen, nu is

dat toch uitermate duur om dat in leven te

houden… Dat zijn ook zeer dure dingen.

Maar nogmaals, het feit is niet normaal

dat wij in DAB willen gaan met die

voorwaarden, maar dat wij afhangen van

die analoge switch off van de VRT. Dit

klopt dus niet. Dit is de klok weer 20 jaar

achteruit zetten.

S: Het probleem van DAB is ook dat er

momenteel meer voordelen zijn aan FM

dan aan DAB. Want wat is nu het

probleem bij DAB? Je hebt een goede

geluidskwaliteit, maar als de signaal-

sterkte vermindert, is het geluid ook

volledig weg en bij FM heb je dat niet.

Wat denk je dat de luisteraars daarvan

gaan zeggen?

JM: Een FM-net heeft veel bandbreedte.

Het feit dat het analoog is, is in feite ook

heel bandbreedteconsumerend. FM is het

laatste dat men gaat afschakelen hé.

Radio is het draadloos medium bij

uitstek, dat kun je moeilijk van televisie
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zeggen. Televisie uitzenden is niet echt

meer van deze tijd. Draadloze

toepassingen van tv in wagens

bijvoorbeeld... je voelt aan, in feite

wringt dat tegen. Gaat gij tv kijken als gij

in de vakantie op het strand ligt? In den

tijd had dat zin, want er waren geen

netwerken. Er was alleen een netwerk

van telefonie. Men had zeker niet de

techniek in huis om daar tv-beelden op te

zetten. Dus zond men dat uit, het

spectrum was toch vrij. Vandaag de dag

dat het spectrum meer en meer besteed

wordt aan persoonlijke communicatie,

gsm, GPRS, UMTS. Men wil meer en

meer het spectrum gaan gebruiken voor

persoonlijke behoefte. Maar dan kan dat

niet ingezet worden om zomaar naar

iedereen alle tv-kanalen uit te zenden. En

dat spectrum is de volgende jaren een

zeer eindig goed, dat stopt een keer.

Terwijl kabels, daar is quasi geen hoek

aan. Met glasvezelkabels kunt ge

gemakkelijk 500 tv-kanalen vervoeren.

En dat is een ding dat ge maar amper

kunt zien. Dus ge voelt die contradictie

aan. Draadloos uitzenden dat is iets dat

zeer moeilijk gaat worden in de

toekomst. En daar gaat volgens mij maar

1 uitzondering aan zijn, of 2. Dat is de

radio, dat is een draadloos medium bij

uitstek, en persoonlijke communicatie.

Maar televisie gaat er volgens mij naar

verloop van tijd uit. Dat is ook hetgeen

wat men in Amerika doet, de band 3 en

band 1, waar de grote netwerken opzitten,

die gaat er uit. Er is een analoge switch

off in Amerika tegen 2008. En die gaat

nooit meer naar de broadcasters, diene

band. Hij gaat gebruikt worden voor

persoonlijke communicatie. Dat heeft

allemaal niet veel met DAB te maken,

maar het zegt veel over hoe men met het

spectrum wilt omgaan. Dat is een

onwaarschijnlijk schaars goed. En

vandaag de dag wordt daarmee geknoeid.

S: Ik dacht dat DAB vooral zou

doorbreken dankzij zijn grote voordelen

die het biedt aan de luisteraars, maar daar

gaat het volgens u dus eigenlijk niet om?

J: Daar gaat het inderdaad niet om. Dat is

mijn mening hé. Het gaat hem enkel en

alleen over content. De dag dat op DAB

4 extra Q’s zitten en 4 extra 4FM’s en

eventueel 4 extra contacten, samen met

de 12 van de VRT. Dan gaat men zeggen,

amai, toch wel de moeite waard. En dan

heeft dat succes.

S: De mogelijkheden van DAB voor

extra datatransmissie of nichekanalen

gaan volgens u dus geen echte

meerwaarde betekenen?
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J: Er heeft mij ooit iemand gezegd:

Vandaag de dag… In den tijd was er een

gevecht bezig tussen 625, 819 lijnen, 405

lijnen... tegenwoordig gaat een tv over

1080 lijnen. Er zei mij ooit iemand:

Liever een goed programma in 10 lijnen

dan een slecht programma in 1000 lijnen.

De mens had gelijk. Het is wat daar dus

mee gedaan wordt dat het aantrekkelijk

moet maken. HD, met allemaal

kunstprogramma’s bij manier van

spreken, dat gaat twee man en een

paardenkop aantrekken. Ik heb niets

tegen kunst, maar dat is dan geen

massamedium niet meer, sorry. Wilt ge

van een technologie een succes maken,

dan moet je het populair maken en dan

moet je het ook met populaire content

doen. Het is pas nadien dat ge kunt

zeggen, nu gaan we er bijvoorbeeld een

kunstkanaal of een klassiek tv-kanaal

inzetten… wanneer iedereen op de boot

zit. Maar starten met een klassiek tv-

kanaal en dan hopen dat daar duizenden

mensen gaan op inschrijven… Maak u

geen zorgen, dat gaat dus niet lukken.

Wat dat betreft, denken mensen allemaal

commercieel. Gij gaat dat kiezen

wanneer het voor u interessant is,

wanneer het voor u populair is. Wij zijn

gedoemd om populair te zijn. Haalt die

populaire bij elkaar en laat die hun gang

doen. En dan nadien zullen daar

automatisch de meerwaardekanalen

bijkomen. Maar ge zult zien, radio is

informatie en entertainment hé. Zo steekt

dat in elkaar hé. En ge ziet dan ook de

waardebepaling hé. Klara, met alle

respect, maar slechts 1,3 marktaandeel

hé. Ik kan u verzekeren als ge dat als

commercieel station moet uitbaten.

S: Doet 4FM het dan zoveel beter?

J: 4FM is serieus op de sukkel hé. Maar

dat is iets anders hé. Dat heeft niks met

het potentiële te maken hé. Ik denk dat Q-

music dat ook veel beter doet. Wij doen

ook regelmatig acties die nogal

spraakmakend zijn en mensen zijn daar

dan mee bezig.

S: Hoeveel marktaandeel heeft Q-Music?

J: Ik denk de laatste cijfers dat dat om en

bij de 10-12 procent zal zijn,

marktaandeel.

S: Sterk gestegen dus…

J: Ja. Nu, de cijfers zullen binnenkort

wel in de kranten staan. Ik denk zelfs nog

deze week. Dat wordt maar 1 keer om het

half jaar gemeten.

S: Oké, bedankt voor standpunten en uw

technische uitleg.
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Bijlage 6. Interview Danny Verhulst, programma- en muziekmanager van

Radio Contact, 13.04.2005

Steven Schelkens: Hoe staat Radio

Contact tegenover DAB?

Danny Verhulst: Wel, eigenlijk is

DAB momenteel niet onze grootste

zorg. Wij zijn nu 24 uur per dag bezig

met het overleven. Wij kijken dus niet

verder dan het jaar 2005. Het enige

doel dat wij dit jaar hebben, is gewoon

nog maar op de markt te blijven, te

kunnen blijven meetellen. Daarom zijn

we nu volop bezig met het zoeken naar

een nieuwe partner om opnieuw in die

markt te zitten. Ge moet weten dat het

radiolandschap momenteel volledig is

omgegooid door… niet alleen de VRT,

maar ook de landelijke commerciële

zenders, zoals 4FM en Q-Music. Onze

taak is nu vooral nog maar gewoon

proberen te overleven.

S: Ja, maar de laatste CIM-cijfers

toonden toch niet zo een dramatische

evolutie aan voor Radio Contact?

DV: Ja, dat is waar, de cijfers vielen

nog wel mee, maar sowieso, eens je als

radiostation onder de 2 procent zakt,

tel je in die reclamewereld niet meer

mee. Dus momenteel zijn wij vooral

bezig met het investeren in marketing,

want radio dat is deze dagen bijna

alleen nog maar marketing. Dus wij

volgen wel de nieuwe technieken,

maar dan op een zeer laag pitje.

Nu is ons een tijd geleden wel de vraag

gesteld of wij eventueel geïnteresseerd

zouden zijn in DAB en wij zijn ook

wel geïnteresseerd, dat is zeker, maar

momenteel is de situatie zo dat de

wetgeving hierrond totaal ontbreekt.

Dus dat is ook de reden waarom de

VRT nu de enige zender is die via

DAB uitzendt.

S: Ja, inderdaad, dat is ook de reden

die meneer Bossaert van Q-Music mij

vertelde…

DV: Ja, maar ik heb het daar samen

met Peter ook al over gehad.

Momenteel kan VRT als het wil nog

zomaar 10 netten bij creëren en welke

situatie krijgen we dan als we allemaal

op DAB gaan? Dan krijgen we 20

zenders, waarvan 17 van de openbare

omroep en 3 van de commerciële. Drie

commerciële zenders tussen 17 VRT-

netten, dat is een scheefgetrokken

situatie, dat is gewoon oneerlijke

concurrentie. Zo kunnen wij helemaal

niet overleven.

S: Maar wat als er tegen 2010 een

analoge switch-off zou komen, dan

moeten de radiostations wel
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overstappen naar DAB. Hoe staat u

daar dan tegenover, hoe kijkt u…?

DV: Zo ver denken we nu niet eens.

Ons enige doel nu is er tegen

september terug te staan en we zijn ook

in die richting terug aan het evolueren.

En dat is ook ons enige doel nu,

gewoon kunnen overleven. Ik heb geen

zin om mijn energie in DAB te steken,

als ik nog niet eens weet of we volgend

jaar wel halen. Want zoals het nu gaat,

kan het niet verder, en als we er niet

terug kunnen staan, dan is het gedaan,

dan trekken we de pries uit. Dus

daarom proberen we nu via de

overheid terug goeie voorwaarden af te

dwingen, maar DAB dat is iets waar

wij nu eerstdaags absoluut niet mee

bezig zijn.

S: Oké, dank u, meneer Verhulst, voor

uw standpunt.
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Bijlage 7. Interview Bas Boone, technisch directeur van 4FM, 14.04.2005

Steven Schelkens: Wat is de visie van

4FM tegenover DAB?

Bas Boone: Ik weet niet wat de nieuwe

visie zal zijn met de overname van

TALPA. Maar de oude visie van 4FM, is

dat we ons wilden klaarmaken voor het

digitale tijdperk. Of dat nu DAB is of

een ander platform, dat maakt op zich

niet uit. We zijn altijd zeer

vooruitstrevend geweest. We hadden als

eerste digitale studio’s van micro’s tot

zender eigenlijk. We zijn er altijd heel

snel mee geweest, ook internetradio’s en

dat soort dingen. Wat de huidige visie

zal zijn, dat weet ik nog niet. Maar we

willen wel heel graag snel op een

digitaal platform. Het grote nadeel is

enerzijds het zenderpark, dat is

gigantisch duur. Op dit moment is er

maar 1 DAB-multiplex actief en dat is

die van de VRT.

S: 12A, maar binnen de beheers-

overeenkomst is er toch ook sprake van

een tweede commerciële mux, 6C?

Waarom wordt dat tegengehouden? Is

dat de fout van de regering?

BB: Het gaat er hem om dat de

commerciële partijen, met name Q-

Music en 4FM een beetje terughoudend

zijn tegenover DAB. De reden daarvoor

is… zolang ze zelf geen controle hebben

over een mux, (maar ik weet niet of dat

het officiële verhaal is natuurlijk). Op 1

mux kunnen 7 tot 10 radio’s op,

afhankelijk van welke bandbreedte je

gebruikt. Maar op dit moment zijn er 2

commerciële medespelers. Dat betekent

dat er 5 vrije plaatsen zijn. Als de

commerciële spelers, die een monopolie

hebben, samen met de VRT uitzenden,

zijn er 7 zenders waar de reclame dan

over verdeeld wordt. Als daar nog eens 5

spelers bijkomen, zijn dat 5 meer potjes

die gevuld moeten worden. En dat is het

grote probleem.

S: En dat kan niet voorbestemd worden

voor alleen de landelijke?

BB: Dat is het grote punt. De VRT wil

heel graag die hele multiplex uitbaten, en

daar commerciële producten opsteken.

Maar de commerciële zenders willen

daar niet echt aan meedoen. VRT is

zowel operator als provider van

programma’s. Dat is een oneerlijke

situatie.

S: Hoe kan een openbare zender

commerciële programma’s uitbaten?

Bedoelt u dan stations zoals Donna?



187

BB: Niet alleen Donna, er is ook

reclame op Radio 2, …

S: En wat als die commerciële mux

alleen voorhanden zou zijn voor privé-

zenders?

BB: Dat is niet het probleem. Het

probleem is vooral geld. Een

commerciële speler wil zoveel mogelijk

geld liever in zijn eigen zak zien

verdwijnen dan in die van de concurrent.

Dus op dit moment, wordt er volgens mij

gelobbyd, wordt er gekeken op welke

manier 4FM en Q bijvoorbeeld samen

een multiplex kunnen gaan uitbaten en

zelf gaan controleren wie er precies op

die multiplex plaats kan nemen.

S: Die 6C is dus nog altijd onder

controle van VRT?

BB: Ik weet nu niet precies, maar ik

denk dat Jozef Mertens daar een beter

beeld kan van schetsen.

S: Hij zei dat de VRT die onterecht heeft

ingepalmd.

BB: Die 6C?

S: Ja…

BB: Ik heb nooit echt die

onderhandelingen gevolgd op

internationaal niveau. Jozef Mertens

heeft dat wel gedaan, Jan Caerts ook.

Je hebt 12 A en 12 B, 6 C en dan in de

L-band, band 3.

S: Ja, maar dat is voor kleinere

initiatieven, zeker? Voor de stad en zo...

BB: Ja, nee, op zich is dat een regionale

band. Dus de VRT heeft 12 A. Het grote

probleem is Limburg. Met als gevolg dat

de VRT daar zijn regionale producten

wil steken waarschijnlijk. Het grote

probleem met de L-band, wat eigenlijk

bedoeld is voor Radio 2 regionaal, is ook

ingepalmd door de VRT. Maar de

meeste DAB-ontvangers kunnen die

band niet aan, kunnen die niet

ontvangen. Dus ik denk dan dat de VRT

die 2 banden via driekwart van België

wil overlappen voor haar regionale

producten. Wat op zich dan niet meer

regionaal is, want dat is dan driekwart

van Vlaanderen.

S: Als ik het goed begrijp, is de grote

reden van niet deelname aan de DAB-

historie door de commerciële zenders,

het ontbreken van een wetgeving die

bepaalt wie wat krijgt en hoe de

verdeling verloopt. Is dat eigenlijk het

grote probleem?

BB: Er is inderdaad geen wetgeving

rond DAB. Het feit dat de VRT de

middelen heeft om te investeren in

nieuwe technieken, maar tegelijk ook

zeer inpalmend is. De VRT heeft daar

ook geen enkele limitatie op, op de
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hoeveelheid zenders. De VRT moet ook

geen licentie hebben. Dat is net het grote

verhaal voor de commerciële zenders.

De VRT mag maar doen, terwijl dat

commerciële spelers zich door massa’s

papieren moeten werken en zich moeten

houden aan vele kleine regeltjes om een

radiozender te mogen uitbaten.

S: Maar momenteel is er geen wetgeving

die iets zegt over een licentie voor DAB.

Dus eigenlijk zou je daarmee kunnen

starten, moest je de middelen hebben…

BB: Moest ge de middelen hebben en ge

doet een vergunningsaanvraag, dan is er

wettelijk gezien niemand die u in de weg

kan staan om die frequentie in te pakken,

want het is een vrije frequentie. Er is een

Europese wetgeving die zegt dat als er

ergens een vrije frequentie is die niet

vrijgegeven wordt door de regering,

maar die is er wel, dan moogt ge daar

een vergunning voor aanvragen. En de

eerste die die vergunning aanvraagt,

krijgt die vergunning normaal gezien

ook.

S: Jozef Mertens sprak er ook over dat

het delen van een commerciële MUX

onder Q en 4FM geen probleem zou zijn

en dat terwijl jullie toch ook

concurrenten zijn…

BB: Het draait allemaal rond controle. Ik

denk dat je op de markt als speler, zeker

kan leven met een extra speler, zeker nu

met TALPA. Het gaat er gewoon om dat

andere spelers, die waarschijnlijk als

DAB ooit zal doorbreken, ook wel

geïnteresseerd zouden zijn in een

plaatsje op de mux.

S: Die TALPA-Radio is vooral met

DVB bezig zeker? En via kabel, in plaats

van via de ether. Ik heb daar al wat over

opgezocht.

BB: Ik weet daar eigenlijk eerlijk gezegd

niks van.

S: Oké, die doorbreekkansen van DAB

dan, denkt u dat deelname van

commerciële zenders nodig is om DAB

te laten slagen?

BB: Ik ben ervan overtuigd dat DAB

weinig slaagkansen heeft zonder een

meerwaarde van commerciële zenders.

Maar aan de andere kant met de huidige

VRT kan de VRT ook een gelijkwaardig

aanbod geven. Maar ze moeten gewoon

de ruimte krijgen om meer zenders op

DAB te steken. Ruimte die ze op dit

ogenblik niet hebben. Maar het hangt af

van veel meer factoren. De Vlaming

heeft 6 FM radio’s per gezin. Om die

allemaal te gaan vervangen, dat is veel.



189

S: Dat is meer dan het gemiddelde in

Europa. Ik denk dat het gemiddelde 3

radio’s per gezin is in Europa. Dat is dus

heel wat radio’s dan om door DAB-

toestellen te vervangen. En wat dan als

op die DAB-band ook nog eens

buitenlandse zenders bijkomen?

BB: Het gaat hem allemaal om degene,

wie heeft er controle heeft over de

inhoud van de commerciële mux. Als die

op het idee komt om een commerciële

mux op te zetten – dat kan al met 6

zenders in volledig Vlaanderen – en zij

zijn provider, dan gaan zij ook controle

hebben over wie er op hun MUX mag.

Als zij geen buitenlandse zenders

toelaten, dan komt daar ook niks op.

Vergeet niet dat de bandbreedte beperkt

is. Ze gaan daar hier volgens mij eerder

7 radio’s van de VMMa opsteken, dan

een zender alleen maar Q-Music en dan

6 andere zenders, Contact, Be One en dat

soort dingen.

S: Ja, dat Contact zal meedoen, dat is op

zich al twijfelachtig.

BB: Ja, Contact staat te koop.

S: Ze zoeken een partner, zo omschreef

Danny Verhulst het mij toch. Zij zullen

op korte termijn DAB dus waarschijnlijk

totaal nog niet gaan gebruiken of

promoten?

BB: Contact maakt 1 miljoen Euro

verlies per jaar. En dat wordt gedekt met

Contact Franstalig. Dat is een situatie die

sowieso niet kan blijven duren…

S: Stel, als DAB er dan uiteindelijk

komt, en alles is geregeld. Welke

voordelen of toekomstplannen zou DAB

dan kunnen bieden voor 4FM?

BB: Voor Q-Music en 4FM is het op dit

moment niet interessant om een DAB-

MUX te openen, omdat een FM-

netwerk, wat gigantisch duur is, zoveel

geld heeft gekost. Zo willen ze dus eerst

en vooral zeker zijn dat die investering

er volledig uit is, vooraleer men zich zou

kunnen gaan concentreren op DAB. De

enige reden waarom men zich zou willen

gaan concentreren op DAB, is het

verlengen van een eigen commerciële

FM-licentie die ze nu hebben. Waarom?

Ze zorgen ervoor dat er geen andere

commerciële spelers op FM bijkomen,

toch niet met een gelijkaardig landelijke

dekking zoals de commerciële zenders

nu hebben. En omdat ze zo op politiek

vlak waarschijnlijk hun licentie kunnen

gaan veilig stellen zonder weer een hele

administratieve ronde te gaan doorlopen.

Maar dan zeggen van kijk, als je er ons

nog een 9-tal jaar bijgeeft op FM, dan

willen wij als commerciële zenders gaan
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investeren in digitale radio. Wat

eigenlijk een beetje een hebbedingetje is

van de politiek. Zo zie ik eventueel DAB

erdoor komen dat de commerciële

spelers gaan meegaan, maar dat is terug

een persoonlijke mening.

S: Heeft u dan ook een idee hoe lang die

termijn zou zijn?

BB: We zijn nu 2005. De licenties zijn

losgekomen 2001. Dus we zijn 4 jaar

bezig, we zijn bijna halfweg. Ik ben

ervan overtuigd dat noch Q-Music, noch

wij terug verdiend hebben wat er ooit is

ingestoken. Daar ben ik van overtuigd.

S: Hoe lang duurt het dan concreet om

dat terug te verdienen?

BB: 10 jaar… Ja, ge moogt dat niet

onderschatten hé wat commerciële radio

in Vlaanderen kost.

S: Dus rond 2010 zouden de

commerciële radio’s rendabel worden?

Niet zo slecht ingeschat dan van de

publicaties die spreken van een analoge

switch off tegen 2010.

BB: Ik denk eerder 2015. De vraag is

wat gaat internet dan doen?

S: Wel, ik denk dat dat juist de

mogelijkheden zijn van DAB, om het in

te bedden in internettoepassingen. Ik

denk dat daar juist de kracht kan zitten.

DAB zal als systeem wel blijven

bestaan, maar niet echt floreren op zich,

maar wel als toepassing.

BB: Wat ik dan denk, met het volledige

draadloze internet, ga je in de toekomst

geen enkel FM of DAB-band meer gaan

gebruiken. Want dan kan je elke virtuele

radio gaan beluisteren via een internet-

verbinding.

S: Maar via DAB heb je toch ook wel

mogelijkheden om via BWS te gaan

surfen op internet, gratis zelfs?

BB: Dat is wat ik ook al horen zeggen

heb. Dat is die hele content rond de radio

die eigenlijk wel interessanter is dan de

radio zelf. Maar verder weet ik daar niet

veel van.

S: Zijn er dan geen plannen bij 4FM

rond de mogelijkheden die DAB heeft in

de toekomst?

BB: Wij zijn altijd een kleine speler

geweest. Wij hadden nooit de middelen

die VMMA heeft. Zij hebben 5 keer

meer middelen om hun mogelijkheden,

lange termijnvisies uit te bouwen. Ik ben

nu anderhalf jaar technisch directeur en

verder dan een half jaar tot een jaar

konden wij ook nooit denken voor dat

soort dingen. Dus DAB, dat is wel leuk

en interessant en zo. Ik zou er mij eens

meer moeten in verdiepen, maar we

hebben er hier geen tijd voor. We zijn
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hier ook maar met 2 mensen van

techniek om een heel nationaal station

op poten te houden. Dat is ook IT, dat is

zelfs een printer die niet werkt… Terwijl

dat VMMA een heel andere structuur

heeft. Wij zijn maar een klein KMOke.

S: Het is altijd wel fijn om de

vergelijking te maken hoe men met

verschillende middelen in de toekomst

kijkt. Hoe schat u de DAB kansen in?

BB: Het enige dat ik weet is dat DAB

een technologie is van 20 jaar oud. Dat

daar gigantisch veel geld in geïnvesteerd

is, dus dat dat ook niet zo maar een stille

dood zal sterven. Maar we zien dat ze in

de UK ook dagelijks mensen verliezen

aan DVBS en dat soort dingen?

S: In de UK, dacht ik dat DAB juist heel

sterk aan het opkomen was?

BB: Ongeveer een jaar geleden, toen ik

daar een paar weken intensief mee bezig

geweest ben, toen was de trend meer

neerwaarts. Ook al was er een

meerwaarde gecreëerd door BBC, ook al

was er een commerciële MUX. En grote

reden daarvan was de slechte kwaliteit.

Ze staken tot 10 radio’s op één MUX.

De kwaliteit was dus stukken slechter

dan FM. En dat terwijl de satelliet qua

kwaliteit veel hoger zat. Waar DAB

naartoe gaat gaan, ik kan het echt niet

zeggen. De technologie draait wel op

volle toeren natuurlijk hé.

Ik weet alleen maar dat de mensen die

nu luisteren naar FM, zich helemaal niet

storen, ze storen zich enkel aan de ruis

en dat de band zo vol zit. Maar aan

muziekkwaliteit… de mensen zijn niet

veel gewoon, ze zijn ook niet kritisch.

De mensen zijn gewend van een klein

draagbaar antenneke te hebben.

Anderzijds ken ik niemand in mijn

omgeving met een DAB-ontvanger. Het

zal allemaal een beetje afhangen van de

marketing vrees ik.

S: En van het besluit van de regering?

Wat als ze de prijzen van het analoge

spectrum naar omhoog laten gaan en dat

van het digitale naar beneden, zoals in

Amerika het geval is?

BB: In Vlaanderen is dat gratis, dus dat

gaat niet op. Maar ik denk wel dat er een

soort wisselwerking kan gaan zijn tussen

politiek en commerciële spelers. Geef

ons de garantie dat we nog 9 jaar lang

kunnen uitzenden en dan zullen wij

digitaal gaan. Maar dit is terug mijn

visie. De toekomst zal het uitwijzen.
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Bijlage 8. Interview Stijn Lehaen, projectingenieur van VRT-radio, 21.04.2005.

Steven Schelkens: Wat is het huidige

DAB-aanbod van VRT concreet?

Stijn Lehaen: Ge kunt dat in twee

dimensies bekijken. Eerst de kanalen die

we aanbieden, dat zijn al onze FM-

kanalen. Dus al wat op FM zit, zit ook op

DAB, met deze uitzondering dat we van

Radio 2 elke dag maar een versie van

hebben staan. Bijvoorbeeld maandag

Radio 2 Antwerpen en de andere dagen is

dat dan een ander net. Daarnaast hebben

we een aantal ontkoppelingen,

afsplitsingen van bestaande zenders. We

hebben Sporza, wat eigenlijk een

afkoppeling is van Radio 1. De sport die

op Radio 1 geen plaats krijgt, die gaat

naar Sporza toe. Soms zenden we ook uit

op de middengolf. Dan hebt ge ook nog

Donna Hitbits, wat een ontkoppeling is

van Donna, met een non-stop popaanbod.

En dan Klara Continuo, dat dus eigenlijk

een afsplitsing is van Klara, een continu

klassiek aanbod. En dan hebt ge nog 1

zender, dat is een speciaal gevalletje. Dat

is niet echt een lineaire radiozender, dat is

Nieuws+, waar we continu het laatste

nieuws uitzenden. En dat is eigenlijk meer

bedoeld voor mensen die zeggen, ‘ik wil

nu het laatste nieuws horen’. Dat is

bijvoorbeeld ook de reden waarom we

daar geen lange stukken in steken, geen

‘Voor De Dags’, geen ‘Actueels’, omdat

je echt iets moet hebben, van kijk, ik

schakel in en binnen de drie minuten heb

ik gegarandeerd het begin van het nieuws.

En daarom steken we daar alleen het

nieuws maar in. Met de werken in

Antwerpen hebben we dat denk ik

uitgebreid met een verkeersbericht rond

de werken in Antwerpen.

S: Dat zijn de kanalen. Wat is het aanbod

digitale informatie?

SL: Ja, dus dat is de tweede dimensie. We

bieden op alle kanalen de audio aan, op

alle netten bieden we ook aanvullende

programma-informatie aan, dus welk

programma wordt er op dit moment

gespeeld. En op de kanalen vinden we ook

titel informatie over de platen die we

spelen. Dus dat wil zeggen op Donna

Hitbits, Klara Continuo, daar zeker. Op

andere netten die beschikbaar zijn, bieden

we dat ook aan. Wat is eigenlijk de

drijver, wat is hetgene dat het mogelijk

maakt? Die informatie wordt eigenlijk

automatisch gepubliceerd. Dus dat is

afkomstig van het systeem dat de muziek

weergeeft, dus als muziek van een CD
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wordt weergegeven, dan hebben we die

informatie niet. Enkel als die uit het

automatisatiesysteem komt, is die

beschikbaar. En dat is bij de non-stop-

kanalen dus continu het geval.

S: In hoeverre verschilt die dan van RDS?

SL: Dat is vooral de vormfactor. Dus de

string die ge kunt doorsturen, om het

technisch te zeggen is langer in DAB. En

eigenlijk steken we daar ook de

plaatinformatie bij, die niet op RDS zit.

Wat we uiteindelijk wel doorsturen zijn

alle RDS-functies, de TA (Traffic

Anouncements), dus dat soort van dingen,

dat zit daar dus ook mee in. Wat op het

signaal van Nieuws+ zit dan ook nog de

headlines van het VRT nieuws.net.

S: Waarom is er naast de klassieke

kanalen die op DAB zitten, ook gekozen

om extra kanalen op DAB te zetten?

SL: Wel, dat is eigenlijk het kip of het ei

probleem een beetje. Wij als openbare

omroep, wij zenden DAB uit. En we

zeggen, waar zijn die ontvangers om

eigenlijk ons DAB-aanbod op te gaan

beluisteren? We willen wij gerust wel

meer hebben op DAB, maar als ge geen

goeie ontvangst hebt, dan is dat niet de

moeite. Anderzijds was het zo dat de

fabrikanten van de ontvangers zeiden van

kijk: ‘het aanbod dat vandaag op DAB zit,

is niet de moeite om onze ontvangers op

de markt te brengen.’ Ge zit daar met een

vicieuze cirkel. Daarom hebben we

gezegd, van kijk, we nemen een risico.

We proberen die vicieuze cirkel te

doorbreken. We gaan een nieuw aanbod

creëren, een aanbod dat ook interessant is

voor de mensen. Zodat de mensen

gemotiveerd worden om die ontvangers te

gaan kopen. Waarom dat we die kanalen

ook op internet aanbieden. Wel omdat de

mensen die kanalen ook moeten leren

kennen.

S: Nu dat aanbod, via welke frequenties

gaat dat precies? We hebben de 12 A band

en dan zijn er nog twee andere...

SL: Er zijn nog een heel pak andere

frequenties. Er is een pak dat al voor heel

Vlaanderen is voorzien. Er is nog een

tweede ensemble dat gans Vlaanderen

dekt, maar dat nog niet is ingevuld en dan

hebt ge nog een aantal regionale

ensembles. Dan hebt ge dus stukken van

West-Vlaanderen en de helft van Oost-

Vlaanderen. En dan hebt ge de andere

helft van Oost-Vlaanderen, Antwerpen,

Vlaams-Brabant. Alle, ge hebt zo een

aantal regionale frequenties die uitermate

geschikt zijn voor regionale uitzendingen.

En dan zijn er nog een aantal frequenties

in de L-band, waarmee we ook gans
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Vlaanderen kunnen afdekken. Die

eigenlijk geschikt zijn voor heel lokale

zenders te maken. Die waarbij je met een

zender een hele stad kan dekken. En enkel

die 12 A zijn aan de VRT toegewezen. En

ander ensemble, daar is wel voorzien dat

VRT een stuk mag gebruiken voor

regionale uitzendingen en een stuk voor

de commerciële zenders. Wij hebben

enkel die 12 A vandaag. 6C is nog niet in

gebruik.

S: Wat zijn daarrond nu de wettelijke

bepalingen. Mogen jullie zomaar

frequenties in gebruik nemen? En mogen

jullie stations opstarten?

SL: Nee, daar zijn eigenlijk geen echte

wetten rond. Het wettelijk aanbod dat

eigenlijk bestaat is de beheers-

overeenkomst waarin staat wat we mogen

doen. En daar staat in dat we DAB

moeten doen, dat is een opdracht die we

hebben op 12A. En er is ook bepaald dat

wij een stuk van die 6C mogen gaan

gebruiken. Ook zijn er internationale

akkoorden die bepalen dat die frequenties

voor Vlaanderen zijn. Maar de VRT is

daar geen eigenaar zijn. Wij zijn trouwens

van geen enkele frequentie eigenaar hé.

Die zijn enkel toegewezen aan ons. En die

zijn voor Vlaanderen en het is aan de

Vlaamse overheid om te bepalen door wie

dat die ingevuld worden.

S: In mijn interview met Jozef Mertens

van Q-Music, zei hij dat zijn grote

probleem was dat de VRT ervan uitgaat

dat wat niet verboden is, dat dat

toegelaten is en dat het niet in de

beheersovereenkomst staat.

SL: Ja, dat is begrijpelijk dat men zo

redeneert. Het is niet dat wij gaan brollen

met die frequenties. Het staat in onze

beheersovereenkomst dat wij DAB

moeten doen.

S: Die nieuwe, extra kanalen, dat is

eigenlijk invullen van die beheers-

overeenkomst.

SL: we hebben de taak om DAB zo goed

mogelijk... concreet staat daar niet in dat

wij Donna Hitbits moeten gaan doen. Het

is niet de taak van de overheid om de

inhoud te gaan bepalen hé. Dat is onze

taak om dat soort dingen in te gaan vullen

hé. Er is nu wel een overeenkomst in het

regeerakkoord, dat VRT niet zomaar mag

beginnen met nieuwe kanalen. Dat moeten

we dan vragen aan de Vlaamse overheid.

Maar wat toch ook wel belangrijk is om te

zeggen, wij hebben helemaal geen nieuwe

netten opgericht hé, dat hebben wij

helemaal niet gedaan hé. Wij hebben

gewoon ontkoppeld naar een tweede
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kanaal. Maar wij boren daar geen tweede

doelgroep mee aan hé, het is hetzelfde

profiel als het bestaande kanaal. We zijn

niet begonnen met een Oldies zender

bijvoorbeeld hé. Dat hadden we ook

kunnen doen hé.

S: Is dat niet de bedoeling om nog een

station met evergreens op te starten?

SL: Nee, dat is een misverstand dat in de

kranten is geraakt. Daar is nooit sprake

van geweest. Van de VRT uit is er een

groot misverstand ontstaan van het

Nieuwsblad uit. Daar zit een heel verhaal

achter, maar we hebben nooit de intentie

gehad om dat te gaan doen. Toen ik die

zaterdag de krant las, viel ik bijna van

mijn stoel. Ik dacht dat er achter mijn rug

vanalles beslist was van DAB, terwijl ik

toch een van de eersten zou moeten zijn,

die daar iets van zou weten. Maandag

bleek hoe de vork in de steel zat hé.

S: Welke faciliteiten die DAB biedt, biedt

de VRT concreet aan?

SL: Er zijn verschillende dingen die DAB

kunnen, we maken daar eigenlijk beperkt

gebruik van. Wat is ons uitgangspunt, we

willen wel vooruitstrevend zijn, we willen

daar gangmaker in zijn, we willen een

risico nemen. Want ik begrijp ook wel dat

dat voor commerciële zenders een zware

investering is. Als ik bij een commerciële

zender zat zou ik het ook niet doen. Ik zou

ook mijn twijfels hebben en in ieder geval

ook goed nadenken wat ik zou gaan doen.

Wij hebben nu net de taak om daar toch

iets mee te gaan doen. Laten we gaan

doen wat de markt vandaag aankan. We

stellen ons dus echt af op wat de toestellen

kunnen. Het enige wat we dan ook doen.

Dus dat wil zeggen, audio en bescheiden

tekst aanbod. Dus daarom alleen die

titelinformatie en die programma-

informatie. Er zijn wel dingen die we

kennen, zoals verkeersinformatie, TPEG.

Ik volg dat allemaal van ’98, wanneer ik

hier begonnen ben. Maar we zouden dat

kunnen uitzenden, maar we doen dat niet,

omdat er geen ontvangers zijn. Een

nieuwe norm rond EPG bijvoorbeeld.

Daar zouden we wel iets rond kunnen

proberen, om het technisch in de vingers

te krijgen, wetende dat daar toch geen

ontvangers voor bestaan. We volgen dat

wel, maar we doen dat niet, omdat dat ook

allemaal capaciteit vraagt voor de

ensembles. We hebben gekozen voor een

strategie, laten we verruimen met het

aanbod en daarmee willen we de mensen

overtuigen. Als de mensen overtuigd zijn,

ok, laten we dan met die extra diensten

van start gaan.
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S: Kunnen we dan stellen dat er

momenteel een imitatiefase is door DAB

van de FM-radio? En dat de eigenlijke

krachtinstrumenten die DAB sterk kunnen

maken, pas later worden toegevoegd en

dus dat voorlopig de FM-band enkel

wordt geïmiteerd?

SL: Ik weet niet of een imitatiefase het

goed omschrijft... Ik heb het in ieder geval

nooit zo bekeken. Ik zie het eerder als een

verruiming. Het grote probleem

tegenwoordig op FM is, dat er werk te

veel is. Als je bijvoorbeeld ziet hoeveel

kandidaten er waren voor de nationale

licentie en de lokale licenties, dan zal dat

misschien vijf keer zoveel geweest zijn als

dat er plaats was. DAB biedt gewoon

extra ruimte aan, DAB is een extensie van

de bestaande capaciteiten op radio-

stations.

S: Dat is dan vanuit zenders-oogpunt,

maar vanuit luisteraars-oogpunt. Dan

bieden DAB en FM toch gelijkwaardige

mogelijkheden?

SL: Euh, dat klopt, omdat we ook kijken

van, waar is er in eerste instantie behoefte

aan? Is dat meer mogelijkheden?

Ongetwijfeld is daar meer behoefte aan.

Of dat mensen nu misschien meer

gecharmeerd zijn door een groter aanbod,

een grotere keuze. En dus, die imitatie, ik

heb het nooit zo bekeken eigenlijk.

S: Dat is een term die afgeleid is uit de

theorie van van Driel, die zegt dat er een

soort ARIA-fase is bij de introductie van

nieuwe media. Dat je eerst amazement en

dan resistance krijgt, dat zijn twee fasen

die elkaars tegengestelden zijn, dat zijn

twee verschillende houdingen. En dan is

er nog de implementatiefase, die bestaat

uit de twee laatste fasen, namelijk imitatie

en authenticiteit. Daarom wil ik dus een

beetje weten wat de toestand momenteel

in Vlaanderen is en aangezien jullie de

enigen zijn die momenteel met DAB

uitzenden, denk ik te concluderen dat we

nu in fase 3, de imitatiefase, zitten en

denk ik ook dat DAB pas kan doorbreken

als we naar fase 4, de authenticiteitsfase

gaan. Ik heb proberen te achterhalen

wanneer de tijd rijp zal zijn, door te gaan

polsen bij de commerciële zenders, hoe zij

tegenover DAB staan. Want als zij mee

gaan doen aan DAB, denk ik dat we die

vierde fase gaan induiken.

SL: Klopt. Nu, wij geloven ook in DAB,

wij denken dat dat een goede technologie

is. Die technologie is inderdaad wel meer

dan tien jaar oud, maar ik bedoel er is

geen andere technologie die vandaag de

dag dezelfde mogelijkheden biedt als
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DAB. Maar anderzijds zijn wij geen

hardliners die alleen achter DAB staan.

Onze programma’s zitten ook op internet,

ze zitten ook op DVB-T bijvoorbeeld. Dat

is DVD-beeld dat er is in gans

Vlaanderen. We zeggen van kijk, we

hebben ook geen programma DAB, we

hebben een programma digitale radio. En

DAB is daar maar een poot van, een

belangrijke poot, zeker de eerstkomende

jaren. Maar er gaan ongetwijfeld

technologieën komen die die plaats dan

gaan innemen. En de houding van de

commerciële zenders is ook voor een stuk

ingegeven door het feit van kijk… ze

zitten in een hele comfortabele situatie. Ze

hebben buiten ons niet echt concurrentie.

Allez, ik bedoel, als er nu DAB zou

komen, dat kost ten eerste geld om te

investeren, waar men niet op zit te

wachten. Want ja, zij moeten van hun

inkomsten leven. Ten tweede, er is plaats

voor concurrentie, daar zitten ze ook niet

op te wachten. Ze zullen dus ongetwijfeld

een houding hebben van kijk, elke maand

of elk half jaar dat we ons daarvan kunnen

afduwen, van die digitalisering, is

gewonnen voor ons, kunnen we die

investering uitstellen en kunnen we een

stuk meer van de markt inpalmen.

Ongetwijfeld, als ze u vertellen van DAB

is verouderd of dat is niet de juiste

technologie, ongetwijfeld zullen ze dat

voor een stuk geloven, maar een deel is

toch ook ingegeven, want ze hebben er

momenteel geen voordeel bij van

digitalisering.

S: De regering is één aspect, maar een

ander aspect is vooral dat de landelijke

commerciële zenders momenteel nog

maar net hun FM-netwerk hebben

uitgebouwd en nog niet voldoende returns

hiervan hebben gekregen?

SL: Absoluut. Ze zullen daarvoor dan een

investering moeten doen. Dat klopt, ja, dat

is zo. Want in Nederland horen we dat

ook als we op conferentie in Nederland

wel eens komen, de stations zeggen ook:

uiteraard geloven wij in digitalisatie. Ik

denk dat VMMa dat ook wel doet. Alleen

zeggen ze van ja, moeten we dat nu al

beginnen doen. Kunnen we niet wachten

tot we stevig in onze schoenen staan?

S: Hoe staat VRT dan ten op zichte van

deelname van de commerciële zenders?

SL: Wij nodigen ze uit. We hebben dat

publiek en rechtstreeks herhaaldelijk

gezegd van kijk, wij denken dit is de

toekomst van radio. En de radio gaat er

beter van worden als jullie meedoen, dus

doe mee. Ik denk dat we dat nooit

verborgen hebben. Ik denk dat we daar
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ook een stuk ‘knowhow’ in willen delen.

We zijn daar heel open in.

S: Ja, dat heb ik gelezen. Nu is dat gratis

aangeboden geweest aan de commerciële

zenders of is daar toch een prijs aan

verbonden?

SL: Ik heb die gesprekken niet gevolgd,

maar als ik het goed begrijp, ik denk dat

er uiteindelijk wel een kost aan is. Wij

gaan die kosten niet voor hen betalen, laat

dat duidelijk zijn. Wat ook niet een

gezonde situatie zou zijn. T is absoluut

ook niet onze bedoeling om daar een

businesszaak van te maken, van daar nu

onze inkomsten van te halen. Dat is zeker

niet de bedoeling. Ik vermoed dat dat in

kostprijs is aangeboden.

S: Maar is het niet zo dat VRT nu content

provider én service provider is?

SL: Ja…

S: En dat zij dus de controle hebben over

alle MUXen in Vlaanderen?

SL: Ja, er is er maar een hé, dat is de 12

A. daar hebben wij inderdaad controle

over.

S: Moesten er MUXen bijkomen in

Vlaanderen, zou de VRT daar dan de

controle over hebben?

SL: Ik weet niet of we daar al echt hebben

over euh... dat weet ik eigenlijk niet. Ik

zou me kunnen voorstellen dat dat een

probleem is. Anderzijds, ze staan nu ook

op onze masten hé, allez ja, ik bedoel. De

kabels van hun lopen ook langs de kabels

van ons hé. Ik denk dat ze maar al te

graag op onze masten stonden, dat ze daar

geen 200 meter voor moesten steken hé.

Dat probleem lijkt mij redelijk relatief hé.

De VRT verdenken van zo een

onprofessionele houding, dat wij hun

signalen zouden verstoren. Ik denk dat we

dat ene keer zouden kunnen doen en dat

we het dan wel geweten zouden hebben.

S: Maar gaat het dan expliciet over die

service provider? Ga je dan die ruimte die

er ingenomen wordt door de commerciële

zenders als zij uitzenden op die MUX een

kostprijs voor laten betalen om het te

mogen gebruiken of puur om de kostprijs

of een soort van abonnementsgeld?

SL: Goh, zo ver zijn we eigenlijk nog

niet, omdat de situatie zich nu eigenlijk

niet voordoet. Dat zou stof zijn voor een

gesprek met de commerciële zenders.

Allez, allicht betalen zij wel, wij hebben

nu ook inkomsten van het feit dat zij onze

mast gebruiken. Het is niet dat we daar

rijk van worden hé. Moest het omgekeerd

geweest zijn, ik weet niet of dat eigenlijk

geweten is, maar toen wij met sms-

diensten begonnen, was dat een

dochterfirma van VTM die daar dus
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eigenlijk aan verdiende. Daar hebben wij

ook nooit een probleem van gemaakt. Nu

zitten wij wel bij een andere partner, maar

dat heeft er meer mee te maken dat wij

gewoon betere voorwaarden kregen op

een andere plaats. Dat bestaat ook

andersom.

S: Een loos argument dus eigenlijk.

SL: Ja, mijns inziens eigenlijk wel. Ze

staan nu ook op onze masten uiteindelijk

hé. Ik kan me niet voorstellen dat dat een

breekpunt zou zijn.

S: Nu er zijn blijkbaar een paar

voorwaarden die de commerciële zenders

Q-Music en 4FM stellen om deel te

nemen aan het DAB-project. Ik heb dat

eens nagevraagd wat nu concreet die

voorwaarden zijn. Dat is dus ten eerste die

wetgeving die duidelijker moet zijn. En de

grote hinderpaal is dus de service

provider. En anderzijds het feit dat de

VRT een innemend karakter zou hebben...

SL: Een innemend karakter... wat

bedoelen ze daarmee?

S: Ja, VRT heeft geen licenties nodig

zeiden zij om uit te zenden en VRT heeft

ook de mogelijkheid om zomaar iets

nieuws op te starten op een MUX, als die

plaats er is, naast hen. En dan kom je in

een soort van poel van oneerlijke

concurrentie terecht.

SL: Dat klopt niet, wij moeten wel een

licentie hebben, wat in onze

beheersovereenkomst staat. Wij moeten

wel onze toestemming vragen aan de

Vlaamse overheid om een nieuw kanaal

zomaar te kunnen beginnen.

S: Daar zijn dan minder paperassen voor

nodig dan dat de commerciële zenders

moeten doorlopen? Want dat was ook het

grote punt…

SL: Dat is een drogreden. Zij hebben

denk ik ook een grote juridische dienst,

net zoals wij en die zorgen dan voor het

papierwerk. Als dat het probleem is... als

zij aan de Vlaamse overheid zouden

duidelijk maken van kijk, wij willen

deelnemen aan DAB en daar volmondig

voor gaan. Ik denk dat men dan wel zou

zorgen dat dat in orde komt hoor. Het is

de eerste keer dat ik het hoor. Het is

daarmee dat ik misschien zo verwonderd

klink. Dat innemend karakter, ik had het

nooit zo gehoord. Ik begrijp het voor een

stuk ook wel. Ik begrijp dat de kern van

hun afwachtende houding is van kijk

jongens, we zijn maar bezig met die markt

op te bouwen hé. We zijn nu maar bezig

marktaandeel te halen. Iedereen dacht dat

het vroeger ging gebeuren. Wel het heeft

nu twee en een half jaar geduurd eer ze

hun marktaandeel hebben hé. We waren al
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een beetje in slaap gevallen, maar ze

maken ons wakker, van we staan er toch

hé. Allez, ge zou dus zeggen, ze hebben

zo veel dingen aan hun hoofd, laat staan

dat ze zich met zulke zware dingen gaan

bezig houden. Dus ik denk echt waar en

ook ja, nieuwe concurrentie binnenhalen,

dat noemen ze dan in een slag. Ik denk dat

de kern van het probleem daar zit, maar ja

dat zegt ge natuurlijk ook niet zo

gemakkelijk, dat weet ik ook wel. Maar ik

vermoed dat daar de kern van het

probleem zit.

S: Het is dat wat ik wou achterhalen. Dus

hij zegt: in feite wordt de nationale MUX

bijna volledig ingenomen door de VRT.

Dat is wat hij innemend ook noemt.

SL: Dat klopt. Die 12 A dat is ook een

opdracht. Wij hadden de opdracht van al

onze zenders op de 12 A te gaan plaatsen.

Dat hebben we ook gedaan ook. Hoe is

dat met de 6C gegaan... een stuk VRT

regionaal, maar ook een stuk commerciële

zenders. Die ruimte is er. De plaatsing van

die zenders moet eigenlijk alleen

gebeuren om die dingen operationeel te

krijgen. De frequenties zijn beschikbaar.

T is een kwestie van ermee te starten. Dat

we die 12 A bezetten, enfin, gebruiken,

dat klopt, dat is ook onze opdracht. Maar

er is uit te voeren ook hé.

S: Zo zou de regering toen er nog geen

commercialisering was van de

radiostations, een mannetje van de VRT

naar het overleg hebben gestuurd en die

zou alleen de belangen van de VRT

hebben verdedigd en niet van de

commerciële zenders. En zo zou er ook

gelobbyd zijn voor de landelijke MUX.

Jullie zouden zo die landelijke MUX te

pakken hebben gekregen en jullie hebben

daar dan 12 kanalen opgezet. Zo zouden

jullie aan bezettingspolitiek gedaan

hebben, zoals vroeger in de tijd met

Donna.

SL: Donna is er eigenlijk gekomen met

dat er geen commerciële radio was en dat

het wetgevend karakter, waar wij eigenlijk

buiten staan dat, niet toeliet. Radio donna

is er ook gekomen als een vraag uit het

publiek. Omdat wij een groot deel van ons

publiek niet bereiken en anderzijds vanuit

de reclamemarkt dat er behoefte was. Nu

wat die bezetting van 12 A betreft. Wij

zitten daar eigenlijk al van ’93, van het

begin dat DAB eigenlijk al bestond. Voor

dat er dus eigenlijk ook maar sprake was

van commerciële radio. Langs de andere

kant waren wij ook van plan om zo snel

mogelijk met DAB te beginnen. Want wat

gebeurt er als ge uw frequenties niet

gebruikt... na een tijd beginnen de
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buurlanden die u omringen te expanderen

en voor ge het weet hebt ge een frequentie

waar ge niks meer mee zijt. Waarom

zenden wij nu nog steeds op middengolf

uit, terwijl dat ons heel veel geld kost en

we hebben daar amper luisteraars op. Wel

omdat we weten al we die frequentie laten

vallen, niet zozeer door in het binnenland,

maar wel zullen we internationaal gaan

weggedrukt worden, want die frequenties

reiken zeer ver. Dus de zender van het

Vaticaanstad, die reikt tot hier. Als die op

de 1512 zit, dan is die 1512, die frequentie

verloren voor Vlaanderen. Dus ook ja, dat

is ook onze taak om die frequenties te

bewaren voor Vlaanderen. Wij zenden

daar op uit, omdat we daar toch op

moeten uitzenden. Maar uiteindelijk is het

toch de Vlaamse overheid die beslist wat

er op komt hé. Als zij zeggen het moet

iemand anders zijn, dan zal het iemand

anders zijn. Maar wij denken dat het nu de

beste politiek is om daar op uit te zenden

en daar op vast te houden.

S: Ik heb nog iets gevonden over de

innemendheid van de VRT, want het was

blijkbaar het centrale thema tijdens het

gesprek. Ik vroeg hoe de verdelingen van

die MUXen in Vlaanderen nu

georganiseerd waren. En hij zei dat er een

landelijke MUX was, die volledig naar de

VRT gaat en dan hebben we een regionale

MUX en dan nog een MUX die voorzien

is op de L-band. En ik vroeg zijn die dan

alle drie in handen van de VRT? En hij

zei: ‘De VRT heeft zich die toegeëigend.’

SL: Nee, dat klopt niet, dat is absoluut

niet waar. Als wij met de commerciële

zeggen, kijk ge moogt mee iets gebruiken,

dan moet dat op een frequentie zijn hé.

Zoals het nu bepaald is hebben wij de

toestemming om met een 6C-regionaal

aanbod te beginnen. Maar voor de rest,

nee die frequentie is absoluut niet aan ons

toegewezen.

S: En wat willen jullie doen met Radio 2

als die andere MUX er dan uiteindelijk

komt?

SL: wel dat is een stuk regionaal, dat

zullen we dan op een regionaal ensemble

gaan plaatsen.

S: Dat is dan die 6C die ook door de

commerciële zenders wilt gebruikt

worden. Dat is een probleem.

SL: Dat dat dan op 1 netwerk zit en dat

dat dan waarschijnlijk bij ons zou

terechtkomen?

S: Ja, inderdaad.

SL: Wij zien daar niet zozeer een

probleem in.

S: Dat is ook wat ik hoorde bij 4FM, dat

dat het grote probleem is. Want ze zijn
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een beetje achterdochtig met wat gaat

gebeuren met Radio 2. Want zij weten

ook dat Radio 2 dan dat probleem heeft

van regionale...

SL: Die bedoeling is er ook wel, want we

gaan niet al onze 5 zenders overal laten

ontvangen hé, dat zou een beetje absurd

zijn.

S: En dan komt er een frequentie vrij op

de 12 A band? Komt daar dan een nieuw

kanaal?

SL: Zover hebben we nog niet gedacht.

Maar het is wel een probleem dat die 6 C

een stukje van Limburg niet dekt. Wat dan

wel een mogelijkheid zou zijn, maar nu

ben ik aan het speculeren, dat we radio 2

Limburg op 12A dan zetten. Daar weet ik

niet, zover zijn we nog niet. Als Q-Music

en 4FM zeggen, kijk we willen meedoen,

dan gaan we dat bespreken hoe we dat het

beste kunnen doen hé.

S: Dat is duidelijk. Dan nu voor de

toekomst. Wat zijn volgens u de

slaagkansen van DAB voor de VRT? Ik

heb dezelfde vraag aan de commerciële

zenders gesteld en ik vermoed dat in mijn

hypothese, zij de slaagkansen lager

inschatten dan VRT. Wat zijn eerlijk

gezegd volgens u de slaagkansen van

DAB als totaalsysteem dan?

SL: wel dat is moeilijk om daar een

percentage op te plakken, daar zit ik

gegarandeerd naast, dus daar ga ik me ook

niet aan wagen. Maar ik ben er wel van

overtuigd dat DAB niet de enige

standaard gaat zijn voor digitale radio.

Dan gaan we op hetzelfde verhaaltje

terugkomen en dat gaan voor een deel

complementair zijn. Nu het is wel

duidelijk, wij hebben een engagement

aangenomen op DAB, we gaan dat niet

afzetten.

S: Is dat dan DRM?

SL: DRM is nog iets anders. DRM daar

geloven wij iets minder in. DRM is meer

voor internationale zenders, meer voor

korte golven en voor de middengolf. Daar

geloven we er wel dus in. Maar wij wonen

op een kleine oppervlakte, een klein

gebied, we zijn een kleine taalregio. Wij

moeten het dus ook met dat soort van

technieken gaan bekijken. Nu de test die

wij nu gehoord hebben, is dat de kwaliteit

van DRM nu een slechte internetstream en

dus kwalitatief eigenlijk niet kan tippen

aan DAB en FM. We bekijken dat wel,

maar we bezien dat niet echt op de

Vlaamse markt. Voor DAB geloven we

dat we dat nog een hele tijd gaan blijven

doen. Zelfs als er nieuwe technieken gaan

komen, zal dat in de lucht blijven. Ik denk
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wel dat DVBT een evenwaardige rol zou

kunnen gaan spelen na verloop van tijd,

bijvoorbeeld binnen huis. Nu kan ik mij

voorstellen dat op een vast toestel mensen

een klein DVB-Tje gaan hangen aan hun

versterker in plaats van DAB.

S: Wat is het belangrijkste verschil dan

tussen DAB en DVBT?

SL: DVBT heeft gewoon een veel grotere

bandbreedte. Daar zou je dus, zoals

vandaag ook het geval is, de kanalen en

de grote bandbreedte kunnen insteken,

192 Kbit bijvoorbeeld. Die heeft daarnaast

ook enkele nadelen, tekstinformatie is

moeilijk, maar vooral is hij minder

geschikt voor mobiel gebruik. Er zijn

natuurlijk verschillende klassen en

normen in die DVB-T’s, het hangt er een

beetje vanaf welke dat ge gebruikt. Zoals

wij die nu gebruiken is dat beperkt en ook

ja, het afhandelen tussen verschillende

zenders.

S: En bij DAB kunnen de parameters

afzonderlijk bepaald worden, tegen bij

DVB-T is dat meteen voor het hele

ensemble?

SL: DAB is een single frequency netwerk

(SFN), dus de parameters zijn hetzelfde

over het hele gebied dat ge wilt afdekken.

Bij DVB-T gebruiken we verschillende

frequenties. Dan zit ge op een andere

frequentie, dus dat moet ge telkens gaan

hertunen. En dat is minder geschikt voor

mobiel gebruik, bijvoorbeeld in de wagen

of zo. Zeker in dat fading gebied, waar dat

ge dus met het een tegen het andere zit.

Terwijl bij DAB is dat zo gemaakt dat ge

daar eigenlijk winst mee hebt hé. Dat is

wat ge bijvoorbeeld ook met FM hebt hé,

als ge ergens zit dat uwe radio wegvalt, 20

centimeter verder en ge hebt uwe radio

terug. Dat hebt ge nu ook met multipath-

fading hé. DAB wint daar nu net van, die

haalt daar net voordeel uit. Het heeft zeker

zijn rol. Het slagingspercentage… volgens

mij gaan we naar een situatie evolueren

ook waarbij dat ge in één ontvanger

verschillende technologieën gaat hebben.

En afhankelijk van hetgene dat ge gaat

gebruiken... dus DRM en DAB zien we

als een perfecte opvolger van de klassieke

FM-middengolf-ontvanger. Dus die stap

is zeker interessant. Men is die ook aan

het tunen. Er is ook een sterke toenadering

tussen DRM-consortium en DAB-

belangenforum. Die werken nauw samen,

dus die dingen gaan zeker gebeuren. Het

gaat ook voor een deel over

complementariteit en afhankelijk van de

situatie waarin dat ge zit. Ook met heel de

komst van YMac en YFi, ge gaat ook

draadloos radio kunnen beluisteren via
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YFi, via streaming, in elke station ter

wereld. En het zal ongetwijfeld ook een

rol daarin hebben als het op interactiviteit

aankomt. Ik weet niet of dat ge onze

radiospeler op internet gezien hebt, dat

porteren naar mobiele omstandigheden

met een on demand-aanbod. Dan gaat

misschien dat weer een sterke rol spelen.

Ik denk echt dat we naar een combinatie

van technologieën gaan en dat dat tot op

zekere hoogte ook abstract gaat blijven

voor de gebruiker, dat die zich misschien

niet helemaal bewust gaat zijn van welke

technologieën gebruikt worden voor die

specifieke situatie.

S: Sluit een beetje aan bij de visie die ik

hierover had gemaakt. Dat was dat ik,

mijn eigen persoonlijke voorspelling was,

dat DAB omwille van zijn digitale

karakter het voordeel gaat hebben dat het

als systeem op zich misschien niet gaat

floreren, omdat het al wel wat verouderd

is. Maar dat het gaat ingebed kunnen

worden in andere digitale technieken,

zoals bijvoorbeeld daar zijn, via BWS dat

er internetsites gaan kunnen gebroadcast

worden waardoor het gratis gaat zijn ook,

zo een soort van teletext-principe.

SL: Dat soort van toepassingen zijn er nu

eigenlijk al in ontwikkeling voor DVBH,

de handheld-versie van DVB. Als het echt

op multimedia gaat aankomen, dat denk ik

daar toch wel de grote motor ligt. Maar

anderzijds, ik spring misschien een beetje

van de hak op de tak, maar in Zuid-Korea

is er nu een variante ontstaan op DAB,

namelijk DMB (digital multimedia

broadcasting). Het is nog geen 18

maanden oud, maar er zijn wel al

ontvangers van. Die dus perfect toelaat

van MP4-video te tonen, via DAB. Het is

ook niet helemaal duidelijk, maar het

risico tot een half jaar geleden was dat

DAB echt zijn waarde moest tonen, als

het echt gaat om digitale radio zonder

meer. Alles wat meer multimedia gericht

is, gaat via andere normen komen. Maar

met die DAB is dat ook allemaal minder

duidelijk.

S: Maar ik heb gemerkt dat in

verschillende artikels telkens twee soorten

zijn als er over DAB wordt gebabbeld. De

ene keer gaat het over DAB als systeem

en de andere keer gaat het over DAB als

verzamelnaam.

SL: Ja, dat klopt. Daarom is er ook het

idee gekomen, om het niet DAB, maar

digital radio te noemen. In canada ook

bijvoorbeeld spreekt van digital radio.

S: En dat is dan de volledige

verzamelnaam...

SL: Ja.
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S: Hoeveel jaren zou het volgens u nog

duren om volledig door te breken, dus van

de derde naar de vierde fase te gaan?

SL: Ik vind het echt moeilijk omdat te

doen. Maar als ik bijvoorbeeld naar

Groot-Brittannië kijk, daar worden

vandaag de dag meer digitale radio’s

verkocht dan analoge. Daar is echt de

kans op slagen langzaam aan bereikt. Als

ik naar België kijk, wat ik persoonlijk een

heel belangrijk moment vond, is vorige

week, toen in de Aldi de DAB-ontvanger

te koop was. Als ge naar popularisering

kijkt, is dat een heel belangrijke mijlpaal.

Dan zijn we goed bezig. In de UK was dat

ongeveer een jaar geleden in de Aldi. Dat

zijn belangrijke signalen. Of wanneer

DAB nu echt de technologie gaat zijn, ...

S: Volgens mij gaat van fase 3 naar fase 4

pas kunnen overgaan worden, als die

imitatiefase pas volledig rond is. Dus als

de commerciële zenders ook...

SL: Uiteraard ja

S: Dat is nog een cruciaal punt. En ik

denk als ik de stemmen hoor bij de

commerciële zenders, dan denk ik dat zij

pas gaan willen meedoen binnen 5 à 10

jaar.

SL: Zolang gaan ze het niet kunnen

uitstellen, daar ben ik zeker van, zolang

gaan ze niet kunnen wachten. Ik denk dat

het nog een jaar of 3 gaat duren en dat ze

dan zeker digitaal gaan moeten gaan. Of

ze dan voor DAB gaan kiezen, dat gaan

we dan nog moeten zien, maar op een

gegeven moment, gaan ze daar ook op...

S: 2015 is wat zij zien als: dan gaan we

genoeg terug verdiend hebben van onze

investering die we gedaan hebben bij de

FM-band. Eerder gaan zij daar dus niet in

investeren.

SL: Misschien moeten ze dan ook eens bij

de Vlaamse overheid gaan kijken, of zij

daar voor een stuk niet kunnen in tussen

komen voor het opzetten van zo een

zenderpark hé. Misschien is dat ook een

optie. Om de markt een beetje te

stimuleren, dat kan een rol zijn van de

overheid. Misschien dat ze daar dan de bal

moeten terugkaatsen. Maar dat kunnen

wij natuurlijk moeilijk voor hen gaan

doen hé.

S: En de analoge switch off?

SL: Daar is in Vlaanderen geen datum

voor. Dus dat is een vraag die wij ook...

en dat gaat er eerder zijn voor tv dan voor

radio.

S: Hebt ge daar geen zicht op wanneer

ongeveer?

SL: Nee, absoluut niet. Dat is de grote

discussie die hier heel dikwijls gevoerd

wordt. Terwijl men voor tv voorzichtig
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durft opperen 2016 of zo ergens iets, of

misschien zelfs iets vroeger. In Duitsland

heeft men het al gedaan hé. Niet overal

denk ik, maar in Berlijn en omstreken is

het al gedaan met analoge tv. Maar voor

FM, gaan we zeker nog 2015 halen.

S: Wat zijn nog echt volgens u de

krachtinstrumenten die DAB in de vierde

fase kunnen grootmaken?

SL: Zeker een zekere audiokwaliteit, ik

behoed mij altijd voor het woord CD-

kwaliteit, want dat is een woord dat ge

niet moogt gebruiken. Dus een zekere

kwaliteit, ik bedoel daarmee een continue

kwaliteit... Die kwaliteit hebt ge overal,

dat is zeker. Plus de

verrijkingsmogelijkheden die ge hebt, die

nog meer moeten gaan komen,

bijvoorbeeld de EPG-functies, dat soort

van dingen en het ruimer aanbod, de

plaats voor meer kanalen. Dat zijn de drie

punten die volgens mij zeker DAB gaan

bepalen. En ook ja, we gaan in FM-

banden... dat was ook één van de redenen

waarom DAB zo goed van de grond is

gekomen in de UK, dat is dat ze daar zo

geen goede FM-kwaliteit hadden als hier

in Vlaanderen... de BBC heeft geen 100%

dekking in de UK hé. Dat zijn de grote

steden, de grote gebieden, Schotland en

zo, dat dekken ze niet volledig af hé.

Allez, ik bedoel, daar hebt ge in ’t beste

geval middengolf overal hé. De stap van

wat de mensen vandaag kennen hé, zij

hebben daar middengolf, wij FM. Daarom

dat de kwaliteit van DAB daar zo een

grote rol speelt hé. Wij zijn verwend in

Vlaanderen hé, wij hebben wel een goeie

FM-band hé. Die is nu wel aan het

degraderen. Met de komst van de

commerciële zenders, zijn de

beschermingsfactoren drastisch ook

verlaagd, dat merken wij nu heel goed in

onze uitzendingen, dat wij nu meer

gestoord worden. Die factor gaat er

langzaam aankomen, maar die is nog

altijd niet doorslaggevend bij ons. Wat we

zien is dat mensen zelden DAB kopen

omwille van de kwaliteit, maar dat dat wel

een van de eerste dingen is die ze gaan

waarderen. Als ge zegt, waarom wilt ge

hem nu niet meer wegdoen, dan noemen

ze wel kwaliteit, maar ze gaan hem er niet

om kopen. De kwaliteit komt maar

achteraf. Het ruimer aanbod, de meer

mogelijkheden, de meer multimediale

mogelijkheden, de continue kwaliteit...

S: En op datavlak?

SL: Dat zijn dan die verrijkingen hé.

S: Wel ja, wat is dat concreet?

SL: Wel, die tekstinformatie gaan wij

zeker nog verder uitbouwen. We denken
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ook aan grafische informatie, tonen welke

platen… welke hoes van de CD’s… Dat

zijn allemaal gimmicks hé, maar die

werken wel, merken we. EPG-informatie:

wat is het volgende programma? Op wat

moet ik gaan tunen? Ook met

recordmogelijkheden, dat soort dingen,

dat zullen we en passant maken. En iets

wat er ook nog altijd daar ligt is die

TPEG hé, die ruime verkeersinformatie.

Dat is nog wel iets waar ik zelf ook sterk

in geloof.

S: En het gebruiksgemak? Het

gebruiksgemak van geen frequenties meer

te moeten kennen?

SL: Goh, maar dat ken ik vandaag de dag

ook niet… Kent gij bijvoorbeeld de

frequentie van Donna in Leuven

bijvoorbeeld? Misschien toevallig, maar

als ge naar de kust rijdt, dan weet ge ook

niet meer precies wat ge allemaal

tegenkomt, uw radio volgt dat vanzelf…

Ik zie dat eerder omgekeerd, dat we meer

en meer imitatie gaan krijgen van die FM,

want dat is de mensen hun vertrouwde

user-interface. Dat die meer en meer gaat

geïmiteerd worden zelfs. Dat is wat de

mensen kennen. Een andere users-

interface aanbieden, is een drempel, want

dat kennen ze niet, dat moeten ze leren

kennen. Ik denk dat FM op dat vlak ook

zeer gebruiksvriendelijk is hé vandaag.

S: Wat zijn dan de concrete VRT-plannen

in verband met de mogelijke DAB

faciliteiten, eerst in de nabije en later in de

verre toekomst?

SL: We hebben geen plannen om echt

wreed dingen te gaan doen nu. We hebben

echt zo iets van, kijk, de markt gaan

redelijk traag, dus als we plannen hebben

zal dat eerder zijn in het ondersteunen, in

het promoten, in het bijschaven van het

aanbod dat we momenteel hebben op

bijvoorbeeld Hitbits. Dat was met een

zekere waarde, maar dat kan technisch

gezien zeker beter, die platen zijn niet

gemixt enzo, dat kan allemaal beter. Dus

daarin innoveren, dat zal in de eerste

plaats daarin gebeuren. Nieuwe diensten,

dat zie ik niet… Trouwens, het DAB-

ensemble zit ook al vol, we hebben geen

ruimte om nog iets extra te doen. RVi is er

nu afgegaan en we hebben die ruimte

gebruikt om de andere kanalen iets ruimer

te gaan zetten. Hier en daar kunnen we

dus ook weer wat de kwaliteit gaan

verbeteren Die tekstdiensten gaan we

inderdaad er wel maximaal proberen uit te

halen, want je merkt dat er toch wel vraag

naar is ook. En waar we met interesse ook

wel naar kijken, zijn de EPG-functies. Ik
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weet dat de ontvangers ervoor er nog niet

zijn, maar experimenteel gaan we dat nu

wel bekijken. Maar echte concrete

plannen die we in 2005 gaan realiseren,

echt nieuwe dingen zoals we dat vorig

jaar of twee jaar geleden hebben gedaan,

die zijn er nu niet.

S: En op langere termijn zijn er daar al

mogelijke, abstractere plannen?

SL: Ja, zoals bijvoorbeeld die TPEG. Ik

volg dat zelf heel nauw op en we hebben

daar ook belang bij dat we dat ook zouden

kunnen gaan doen. Dus dat soort van

dingen. En als we de mogelijkheid krijgen

misschien ook Radio 2 gaan uitbouwen,

dat willen we zeker ook gaan doen. Dat is

het plan, alleen hebben we daar geen

uitvoeringsplan voor momenteel. Maar we

gaan ook een beetje zien wat de markt ook

gaat doen. We moeten daar een beetje een

afwachtende houding in aannemen ook.

S: En dan nog een laatste vraag. Voor die

vier zenders die enkel digitaal zijn, zie je

daar zelf, voor elk apart, een mogelijke

toepassing die daarbij ideaal zou zijn?

SL: Donna Hitbits… Ik probeer dan ook

een beetje realistisch te zijn, naar de

ontvangers toe die de volgende twee jaar

er gaan aankomen. Ik denk dat we… en in

die richting gaan we ons ook wel een

beetje voorbereiden, in de backoffice (dat

wil zeggen in ons productieapparaat hé)

dat we bijvoorbeeld visuele informatie

gaan toevoegen met beeldjes enzo. Dat

zijn allemaal geen spectaculaire dingen,

maar die wel relevant zijn voor zulke

dingen hé. Voor Klara Continuo, en dat is

iets dat we ooit al eens hebben gedaan, dat

we dan denken van het ondertitelen van

buitenlandse, van anderstalige opera’s.

We hebben dat ooit eens gedaan, een

opera die op Klara liep, dat we die

ondertiteld hebben via een Canvas-

teletextpagina. Dus dat soort van functies

toevoegen aan DAB, dat zijn wel dingen

waar we aan denken. De Vlaamse opera,

als zij een opera geven, een Tsjechische

opera, dan heb je daar ook in de zaal

ondertitel, euh… boventitels, boven het

podium hé… Wel, die informatie ook via

DAB meesturen, dat zijn dingen waar we

zeker naar kijken, die we zeker wel

zouden willen gaan doen. Bij Nieuws+

kan ik me voorstellen, als de toestanden

het toelaten, dat we daar ook visuele

nieuwsinformatie zouden gaan toevoegen,

dat we een soort van multimediaal

uitgewerkte nieuwsberichten gaan tonen,

met fototekstinformatie bij. Dat zou ik me

kunnen voorstellen. En dan hebben we het

ongeveer zowat gehad, denk ik. Ah, bij

Sporza kunnen we bijvoorbeeld altijd een
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scorebordje continu tonen van de

wedstrijden die bezig zijn. Dat zijn dingen

die we ook eens gedaan hebben, denk ik,

in de radiotekst dan. Dat soort dingen

zouden we ongetwijfeld kunnen gaan

doen.

S: En geen internettoepassingen ofzo?

SL: BWS-toepassingen?

S: Ja

SL: Goh, … wel natuurlijk, BWS is meer

een technologie dan echt een toepassing

ook hé. Ik bedoel, ik zou me kunnen

voorstellen dat ge die multimediaal

uitgewerkte nieuwsberichten zou kunnen

uitzenden via BWS, via MOT. Dan zou ik

me kunnen voorstellen dat je die

technologie gebruikt. Dat misschien wel,

maar de toepassingen zouden echt liggen

in die dingen die ik gezegd heb. En die

zullen misschien voor een stukje op BWS

of MOT geïmplementeerd zijn.

S: En via GPS? Is daar een synergie

mogelijk?

SL: Wel via TPEG heb je dat vandaag…

voor verkeersinformatie heb je dat

vandaag de dag eigenlijk al voor een

stukje hé. De meeste TMC-ontvangers

(TMC dat is een verkeerskanaal dat nu via

RDS wordt uitgezonden), die werken in

combinatie met GPS-ontvanger en GPS-

enablede navigatiesystemen in wagens.

Dus op die manier is er zeker ook een

kruisbestuiving binnen DAB mogelijk.

Als wij verkeersinformatie doorsturen in

TPEG-formaat, dat die niet wordt getoond

als zodanig op een schermke, maar dat die

gebruikt wordt in de navigatie-

mogelijkheden, zoals dat vandaag met

DMC gebeurt.

S: Dan heb ik nog één klein vraagje. Hoe

staat het met de bouwvergunning van die

DAB-zendmast in Overpelt?

SL: Dat is niet zozeer een kwestie van een

bouwvergunning, als ik het goed voorheb.

Dat is meer een kwestie van een goede

locatie te vinden. En er was enkele jaren

geleden een locatie, maar daar was dan

een dispuut over. In Lommel denk ik, was

dat.

S: En was er in Overpelt dan niks? Ik had

dat gelezen…

SL: Ik weet, men was op zoek in die regio

naar een locatie om een zender te

plaatsen, maar die is nog niet gekend. En

het wordt ook altijd maar moeilijker en

moeilijker om nog locaties te vinden waar

je zenders omhoog mag steken.

S: Het is toch al lang hé, dat ze daar mee

bezig zijn?

SL: Jajaja…

S: Want ik heb dat al gelezen in een oud

krantenartikel van… 2001, denk ik zelfs,
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en momenteel is dat dus nog altijd niet in

orde?

SL: Jajaja… in ’98 waren we daar zelfs al

naar aan het zoeken. Het moment dat ik

binnenkwam bij de VRT weet ik al dat ze

op zoek waren naar een locatie. Want die

zender staat hier letterlijk in dozen in de

kelder hé. We hebben die 18e zender hé,

we hebben die fysisch. Alleen een locatie

vinden om hem omhoog te steken hé.

S: En dat is voorlopig dus nog niet in

orde?

SL: Nee, daar is nog geen locatie voor,

maar we zijn daar wel continu mee bezig.

Nu, wat we ook natuurlijk continu

monitoren is, de ontvangers binnenhuis.

Want de ontvangstkwaliteit die we tot

vandaag kenden, was de kwaliteit voor

buitenhuisontvangst, dus met een

rondrijdende ontvanger. En nu met de

verkoop van effectief ontvanger beginnen

we maar een beeld te krijgen van de

ontvangst binnenhuis en die is uiteraard al

wat minder… uiteraard hé. Dus wat we

eigenlijk wel denken is dat we op termijn

ook wel een versteviging van het netwerk

gaan moeten creëren.

S: Oké, bedankt in ieder geval.
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Bijlage 9. De gebruikte uitnodigende boodschap tot de medestudenten via mail

Hallo! 
  
Net als jij ben ik student communicatiewetenschappen en momenteel ben 
ik volop bezig aan mijn thesis.  
  
Ik heb echter nog enkele gegevens nodig en doe daarom een kleine enquête. 
Het invullen van de vragen duurt max. 5 minuten en je zou er mij erg mee 
helpen. 
  
Wat moet je doen? 
  
Je surft naar volgende webpagina: 
http://www.studentenonderzoek.com/webform/index.php?formID=1352 
  
en na het eventueel bekijken van enkele filmpjes over het onderwerp, klik je op 
"start enquete".  
 
De enquête zelf bestaat uit vier pagina’s en het bekijken van de inleidende 
filmpjes is volledig vrij te kiezen en dient enkel om, indien gewenst, je 
geheugen op te frissen. 
 
 
Alvast bedankt! 
  
Steven  
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Bijlage 10. De gebruikte begeleidende inleiding tot de elektronische survey

 
 

 

Digitale Radio 

 
Hallo en welkom! 
 
 
Al enige tijd voert de openbare omroep VRT een intense reclamecampagne voor digitale radio en 
televisie. Vooral de mogelijkheden van digitale radio werden het voorbije anderhalve jaar sterk in de 
verf gezet. Zo zou de geluidskwaliteit van digitale radio (bijna) zo goed zijn als die van een CD en zou 
bovendien ook extra informatie kunnen worden meegestuurd.  
 
Het enige wat je als luisteraar dient te doen is je oude FM-radiotoestel inruilen voor een zogenaamd 
DAB-toestel. Hiermee zou je dan wel naast een “glasheldere klank” en extra informatie ook enkele 
extra kanalen kunnen ontvangen, zoals Donna Hitbits, Klara Continuo en Nieuws+. 
 
Misschien heb je ondertussen al een DAB-toestel gewonnen via een wedstrijd op één van de VRT-
radionetten. Of misschien ben je van plan om in de toekomst zelf een toestel aan te kopen. Of misschien 
ben je zelfs helemaal niet overtuigd van de voordelen van digitale radio.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In ieder geval hadden we graag jouw mening hierover geweten, door het invullen van een korte 
vragenlijst. Het invullen duurt maximaal slechts 5 minuten en is volledig anoniem. Je zou er  
ons zeker en vast mee helpen. Alvast vriendelijk bedankt! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Indien je je geheugen wilt opfrissen, dan kun je hier opnieuw kijken naar enkele filmpjes die reeds 
naar aanleiding van de campagne rond DAB werden uitgezonden: 
 
 
Filmpje1 
Filmpje2 
Filmpje3 
Filmpje4 
 
 
(rechter muisknop > save target as > save > open) 
 
 

  

 

START
  

Voor vragen en/of opmerkingen over deze enquete: steven.schelkens@student.kuleuven.ac.be
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Bijlage 11. Codeboek

CODE OMSCHRIJVING WAARDEN
GSL Geslacht 1 – man

2 – vrouw
LFT Leeftijd 1 – tussen 18 en 20

2 – tussen 21 en 24
3 – tussen 25 en 29

UPD Uren per dag 1 – (bijna) nooit
2 – minder dan 1 uur
3 – tussen 1 en 3 uur
4 – tussen 3 en 6 uur
5 – meer dan 6 uur

WWE Week of weekend 1 – tijdens de week
2 – tijdens het weekend
3 – geen noemenswaardig verschil

DGS Dagsituatie 1 – ’s morgens
2 – tijdens de voormiddag
3 – ’s middags
4 – tijdens de namiddag
5 – in de file
6 – ’s avonds
7 – ’s nachts
8 – mijn radio staat nooit op

PLS Luisterplaats 1 – thuis of op kot (via een vast
toestel)
2 – in de auto (via autoradio)
3 – openbare plaatsen, vb. in winkels
(geen eigen toestel)
4 – openbare plaatsen, vb. op de fiets
(via een draagbaar toestel)
5 – nergens

VKS Voorkeurstation 1 – Radio 1
2 – Sporza (DAB)
3 – Nieuws + (DAB)
4 – Radio 2
5 – Klara
6 – Klara Continuo (DAB)
7 – Studio Brussel
8 – Radio Donna
9 – Donna Hitbits (DAB)
10 – Q-Music
11 – 4FM
12 – Radio Contact
13 – TOPradio
14 – Radio Mango
15 – Be One
16 – MIX FM
17 – Cool FM
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18 – RGR
19 – Reflex
20 – XLAir
21 – Scorpio
22 – Radio 21 (Franstalig)
23 – Classic 21 (Franstalig)
24 – Pure FM (Franstalig)
25 – La Première (Franstalig)
26 – Radio Ariane
27 – 3FM
28 – Radio Exclusief
29 – VBRO
30 – 3 voor 12 (webradio)
31 – Radio 538
32 – FM Brussel
33 – Radio Contact (Franstalig)
34 – Energie (Franstalig)
35 – Radio Christina
36 – Radio Intercity
37 – Hit FM
38 – totaal geen voorkeur

GEH Reeds over gehoord 1 – ja
2 – nee

HGH Hoe over gehoord 1 – via radio
2 – via tv
3 – via internet
4 – via vrienden
5 – niet van toepassing
6 – cursus/les/universiteit/college
7 – krant/tijdschrift/magazines
8 – infobrochures VRT
9 – zelf DAB-toestel in bezit

OHO Oorspronkelijke houding 1 – meteen voor de nieuwe
technologie gewonnen
2 – eerder sceptisch en twijfelachtig
3 – vooral nieuwsgierig
4 – onverschillig

WOH Waarom oorspronkelijke
houding?

HHO Huidige houding 1 – geëvolueerd van eerder negatief
naar positief
2 – geëvolueerd van eerder positief
naar negatief
3 – nog steeds negatief
4 – nog steeds positief
5 – onverschillig

WHH Waarom huidige houding?
EIG Eigenaar van DAB-toestel 1 – ja

2 – nee
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TVR Tevredenheid 1 – ja
2 – nee
3 – ik heb (nog) geen toestel

WTV Waarom tevreden?

WTA Waarom terug aankopen?

WOA Waarom ooit aankopen?

WGA Waarom geen aankopen?

CDK Geluidskwaliteit 1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk

EIM Extra informatiemogelijkheden 1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk

EDK Extra DAB-kanalen 1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk

GGD Gebruiksgemak DAB 1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk

DDT Design DAB-toestellen 1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk

HNT Op de hoogte van allernieuwste
trends

1 – totaal onbelangrijk
2 – eerder onbelangrijk
3 – geen mening
4 – vrij belangrijk
5 – zeer belangrijk
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Bijlage 12. Een greep uit de gegeven redenen van respondenten uit fase 2

- Het klinkt te mooi en aangezien je zoal constant met reclameboodschappen

geconfronteerd wordt die mooi klinken maar waaraan achteraf een serieus

geurtje blijkt te zitten...

- Weer een rare nieuwlichterij

- Ik sta in het algemeen nogal sceptisch tegenover technologische

vernieuwingen

- Te weinig info hierover beschikbaar

- Omwille van de extra kosten ter aanschaffing voor slechts een klein voordeel

- Huidige kwaliteit is voldoende.

- hoge kostprijs DAB-toestel

- Ik zie de grote vooruitgang er niet van in

- eerst zien en dan geloven

- Ik stel mij vragen m.b.t. doorbraak van deze mogelijkheid. Net zoals digitale

televisie krijgt deze toepassing wel aandacht via promotiecampagnes, maar de

mensen zijn er niet voor gewonnen omwille van de quasi-verzadigde

verspreiding van analoge toestellen.

- Is niet bepaald een gat in de markt en iedereen moet mee vanaf het begin.

Denk dat de hype niet gehaald is of wordt.

- Het kan dan al betere kwaliteit zijn, maar wat is de prijs van zo'n toestel???

- Ik heb nu al genoeg keuze uit radioposten, dat extra posten voor mij niet nodig

zijn.

- Mijn gewone radio heeft ook al een perfect geluid, dus ik zie niet in waarom

ik voor DAB zou moeten kiezen.

- Waarom moeten we (weer) nieuwe toestellen kopen? was mijn vraag toen. Is

dit niet uit winstbejag?

- Het is een betere geluidskwaliteit, maar net zoals bij een CD is het ofwel goed

ontvangen, ofwel niet en ik ken er niet genoeg van om te weten of dit ook bij

radio het geval is. Als je dan slechte ontvangst hebt hoor je misschien niks...

- Omdat ik niet precies begrijp wat de problemen van de huidige regeling en

bijgevolg de voordelen van DAB zijn.

- Ik ben tevreden over het geluid van de gewone FM-radio, als je echt de

muziek van een bepaalde groep in perfecte kwaliteit wilt horen, kan je beter
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gewoon hun cd gaan kopen. De radio is eerder een medium waardoor je

kennis maakt met nieuwe muziek

- de verbeterde kwaliteit gaat waarschijnlijk gepaard met een hoge prijs

- het leek me weer één of andere nutteloze vernieuwing die niet zou aanslaan bij

de mensen omdat de huidige analoge radio perfect aan de meeste wensen

voldoet

- de commercie moet blijven draaien

- Duur nieuw toestel kopen, terwijl de analoge radio ook nog naar behoren

werkt.

- Weinig vertrouwen in nieuwe technologische ontwikkelingen...

- Voor een student is het een kostelijke zaak en ik luister te weinig naar de radio

om daaraan geld uit te geven. Bovendien heb ik geen nood aan de extra

toepassingen

- de kosten die er mee gepaard gaan

- Omdat ik de meerwaarde tav de klassieke radio niet zag.

- Ik vroeg me af wat er zo revolutionair aan was, had niet voldoende informatie.

- Ik ben van nature sceptisch tegenover nieuwe technologieën. Een

technologische verbetering is niet altijd een maatschappelijke verbetering.

- Wegens hoogstwaarschijnlijk onnuttig

- Ik heb mijn twijfels of het wel echt een succes kan worden, ik denk eerlijk

gezegd niet dat de meerderheid van de mensen behoefte hebben aan DAB en

voldoende hebben aan traditionele radio

- Ik luister niet veel naar de radio en als ik luister, heb ik toch mijn vaste

zenders. Een uitbreiding hoeft voor mij dus niet. En voor extra info gebruik ik

het internet.

- Ik vind radio nu ook van hele goede kwaliteit en dan moeten we weer nieuwe

en waarschijnlijk duurdere apparaten kopen. Ook vind ik het idee dat je

eventueel zal kunnen kiezen wanneer je naar welk programma luistert nogal

angstaanjagend, asociaal en individualistisch

- alleen de VRT biedt nog maar DAB radio aan dus echt doorbreken zie ik het

nog niet doen

- Omdat het nieuw is en ze het verkocht moeten krijgen. Heeft het daarom de

kwaliteiten die ze aanprijzen of is het gewoon een verkooptruc?
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Bijlage 13. Een greep uit de gegeven redenen van respondenten uit fase 1

GROEP 1 : De uitdrukkelijk geïnteresseerden

- Betere kwaliteit, beter gebruik van het spectrum

- Veel storingen via FM, in de wagen geregeld van kanaal moeten veranderen

om dat te vermijden

- interessante extra's, zoals extra info, geluidskwaliteit.....

- Grote technische vooruitgang, betere geluidskwaliteit,...

- Als er meer kan gebeuren dan enkel het overdragen van geluidsgolven, zoals

nuttige informatie en beeld enz, wordt het misschien wel interessant voor

mij. Tevens is dit weer een stap in de richting van de totale versmelting van

tv, computer en radio

- Deze innovatie houdt bijna niets anders dan verbetering in.

- het zal het aanbod alleen maar groter maken

- prima ontvangst, goeie kwaliteit en het biedt nieuwe mogelijkheden

- Eindelijk ruisloze radio!

- Naar mijn inzien wordt het zo veel simpeler om duidelijk een radiopost

terug te vinden ipv te zitten sukkelen met zon oud toestel

- Het geruis op de oude toestellen irriteert mij enorm. Bij dab zou dit niet het

geval zijn.

GROEP 2 : De nieuwsgierigen

- Nieuwsgierig naar de voordelen van deze nieuwe toepassing

- Kwaliteit van het geluid zou beter zijn

- Een nieuwe technologie die betere kwaliteit biedt, is steeds interessant

- Het spreekt vanzelf dat DAB de markt zal veroveren en dus een deel is van

onze toekomst

- Ik kende de technologie nog niet en ik was nieuwsgierig omwille van de

mogelijkheden die ik erover las

- Aangezien ik mij af vroeg of digitale radio echt zo veel mogelijkheden had

en of het voor een "ommekeer" binnen het Vlaamse radiolandschap zou

zorgen
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- Ben altijd geïnteresseerd in nieuwe technologieën.

- Deze technologie zou zeker nieuwe mogelijkheden kunnen bieden, vele

voordelen. Zoals bij elke technologie is er echter ook een negatieve zijde,

die onderzocht moet worden, maar het positieve niet zou mogen

overwoekeren.

- Als het echt zo goed is als men zegt dan zie ik dat zeker zitten omdat aan te

schaffen: nooit meer ruis!!

- Alle nieuwe dingen, prikkelen je toch?

- Altijd nieuwsgierig in nieuwe technologieën

- Verbeterde technologie is altijd interessant. Een toestel kopen zou ik enkel

doen indien het aanbod aan zenders mij aanstaat uiteraard.

- Om te weten wat voor verbeteringen het daadwerkelijk met zich mee zou

brengen

- Nieuwe technologie vind ik altijd leuk

- Benieuwd naar kwaliteit en mogelijkheden

- Benieuwd naar verbeteringen, en naar de inspanningen die je zou moeten

leveren om er van te kunnen genieten

- Als (toekomstige) communicatiewetenschapper, ben ik geïnteresseerd in de

nieuwe toepassingen en voordelen ervan (zoals naar de radio kunnen

luisteren zonder storingen)

- Het is interessant om te weten welke voordelen DAB precies heeft.

- Gewoon om te kijken hoe snel een nieuw medium de markt kan veroveren

en wat de impact mogelijk kan zijn hiervan

- Of het echt wel zo'n kwaliteitsverbetering zou zijn

- Benieuwd in welke mate de kwaliteit nog verbeterd kan worden.

- Heb altijd al sterke interesse gehad voor nieuwe technologieën

- Ik was zeer nieuwsgierig of de nieuwe technologie ging aanslaan en hoe

men ervoor ging (gaat) zorgen dat DAB algemeen verspreid wordt.

- Omdat het een nieuwe technologie is

- Voor de betere kwaliteit, haat geruis op de radio!

- Wat het verschil is met gewone radio

- Ik wou weten of de kwaliteit echt beter is

- Interesse in nieuwe evoluties.
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- Nieuwe technologie: vernieuwend, wordt het alomtegenwoordig?

Revolutionair?

- Omdat ik het niet kende en wou weten of het zo'n noemenswaardig verschil

uitmaakte

- Technologie interesseert me wel

- Nieuwe snufjes prikkelen toch je nieuwsgierigheid.

- Lijkt me wel tof en handig, maar heb het nog niet getest

- Een cd-kwaliteit via de radio, is wel een aangename vooruitgang

- Nieuwsgierig naar de mogelijkheden (vooral naar de voor- en nadelen) om

te weten of het nuttig zou zijn mijn oude(re) radiotoestellen te vervangen,

om te zien of er werkelijk een nieuwe standaard zou zijn die (in)compatibel

is met de oudere.

- Nieuwigheden wekken nu eenmaal nieuwsgierigheid op, ik vroeg me af hoe

dat nu juist allemaal werkt.

- Benieuwd naar 'betere' klank

- Meer gespecialiseerde zenders mogelijk

- Vooral nieuwsgierig naar de werking ervan en nieuwe toepassingen

- Minder storingen, meer mogelijkheden

- Nieuwsgierig naar de werking en de voordelen

- Lijkt mij een goed concept, stoor mij nogal aan slechte ontvangst e.d.
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Bijlage 14. Een greep uit de door de respondenten gegeven redenen voor

evolutie in hun houding ten opzichte van DAB

GROEP 1 : Positieve evolutie

- Meer info hierover ingewonnen

- Veel betere geluidskwaliteit weegt misschien wel op tegen de hoge

kostprijs. bovendien is de prijs van een dab-toestel gedaald

- betere geluidskwaliteit

- Ik weet nu dat het echt wel interessant is. Moest ik een nieuwe radio kopen,

dan zou ik een DAB-toestel overwegen.

- Mensen spreken er meer over en meestal is dat positief.

- Het is misschien toch een vooruitgang qua kwaliteit en aanbod

- In het begin was ik er wat sceptisch over, maar nu begrijp ik beter wat de

voordelen ervan zijn

- Omdat ik nu toch al meer gevonden ben voor de voordelen (vooral de

geluidskwaliteit).

- Ondanks de tegenvallende opkomst zitten er denk ik toch grote voordelen

aan.

- Het is ook omdat ik er over geleerd heb, dat het me meer opvalt (en

interesseert) als er ergens iets over DAB wordt gezegd

- Het wordt meer ter sprake gebracht en er zijn echt wel voordelen aan

verbonden.

- Meer info beschikbaar

- Extra kanalen zoals non-stop nieuws.

- Als de kwaliteit echt beter is en de ruis wegvalt, vind ik het nog niet zo'n

slecht idee.

- Het kan natuurlijk wel handig zijn, luisteren naar je favoriete zender zonder

storingen enzo...

- Verbetering kwaliteit

- Een betere geluidskwaliteit en geen storingen dus beter dan vroeger

- DAB is duidelijk betere kwaliteit

- Vroeger geen interesse, ondertussen wel na informeren over de

mogelijkheden en kwaliteit
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- Door er meer over gelezen en gehoord te hebben en dus veel meer over de

voordelen te weten ben gekomen

- Iets positiever, omdat de prijs van DAB-toestellen aan het dalen is en omdat

de voordelen steeds duidelijker worden.

- Eens de kwaliteit van het medium bewezen, gaat men de voordelen ervan

inzien...

- Heb al veel voordelen gehoord

- Radio is een belangrijke informatiebron en heeft een zekere

amusementswaarde. Dit voor mensen van alle leeftijden. Het is belangrijk

dat een medium zoals radio behouden blijft, daarom is het belangrijk nieuwe

initiatieven ivm radio te steunen, zeker wanneer ze achteraf een beloftevolle

toekomst met kwaliteitsverbeteringen blijken in te luiden

- De voordelen die er aan verbonden zijn

- Uitbreidingsfuncties

- Omdat ik ondervonden heb dat DAB verschillende nieuwe mogelijkheden

biedt, een soort Radio on Demand eigenlijk.

- Storing van de radiopost op kot

- Wegens betere informatie over dab

- De kwaliteit van het geluid is beter en dat is toch belangrijk.

- Sowieso kan je evolutie niet tegenhouden en er zal wel een

kwaliteitsverbetering aan vasthangen. Niettemin twijfel ik of ik er mij eentje

zou aanschaffen.

GROEP 2 : Negatieve evolutie

- Reclame en veel gedoe er rond

- Niet zo denderend veel verschil met analoge radio, wel een mogelijke

oplossing voor het gebrek aan radiofrequenties

- Te dure toestellen, te weinig standaardisatie, vervelend gedoe met antenne

- Bij mij werkt dat precies niet :0) het blijft kraken en de digitale stem klinkt

me zo hol, niet natuurlijk + muziekklankkleur niet zo mooi

- Veel te duur om aan te schaffen

- Lijkt niet echt van de grond te komen
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- Aanbod van modellen is beperkt en dus ook duur, en volgens mij biedt

alleen VRT dit aan en dat is toch te weinig om er een speciaal toestel voor te

kopen

- In de praktijk stelde het toestel mij teleur

- Niet doorgebroken

- De reclamespots trekken op niets en moedigen mensen zeker niet aan over

te schakelen naar DAB

- Jammer dat je een aangepast toestel nodig hebt
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