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WI-FI VOOR BEZOEKERS DEZIBEL DANKZIJ 

OMNIACCESS INSTANT ACCESS POINTS

Ons Dezibel is een multifunctioneel gebouw in Harmelen waarvan 
inwoners en verschillende verenigingen actief gebruik van maken. Om hen 
en hun gasten te voorzien van een betrouwbare Wi-Fi verbinding zijn in 
het gebouw OmniAccess Instant Access Points (IAP’s) van Alcatel-Lucent 
Enterprise geïnstalleerd.

Inwoners van Harmelen maken veel gebruik van Ons Dezibel. Dankzij een capaciteit 

van ongeveer 500 bezoekers worden er in het gebouw veel evenementen en partijen 

georganiseerd, met als hoogtepunt de toneelvoorstellingen en jaarlijkse carnavalsfeesten. 

In het gebouw zijn meerdere verenigingen gevestigd waaronder een carnavals-, 

jongeren-, dart-, oranje- en toneelvereniging. Ons Dezibel is jarenlang eigendom 

geweest van de Gemeente Woerden, totdat dit in 2014 door Stichting DezibelBeheer 

werd overgenomen. Stichting DezibelBeheer heeft zich ten doel gesteld om Ons Dezibel 

een complete opknapbeurt te geven zodat dit gebouw ook in de toekomst geschikt is 

om de verenigingen en bezoekers te ontvangen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren veel 

grootschalige verbouwingswerkzaamheden opgepakt.

Om Ons Dezibel nog aantrekkelijker te maken heeft men ervoor gekozen om een Wi-Fi 

netwerk te installeren. Met name wanneer de ruimte wordt verhuurd voor vergaderingen 

en partijen is de beschikbaarheid van Wi-Fi een veelgehoorde wens. Ook kwam er vanuit 

de verenigingen steeds meer vraag naar Wi-Fi. Zo moet de dartverenigingen digitaal de 

resultaten van de gespeelde wedstrijden doorgeven en wordt er bij diverse evenementen 

steeds meer gebruik gemaakt van streamingsdiensten om muziek af te spelen.

ONS DEZIBEL

Ons Dezibel is een multi-functioneel gebouw in 

Harmelen. Het gebouw heeft 2 zalen (volledig 

gerenoveerd) welke gezamenlijk of onafhankelijk 

van elkaar kunnen worden gehuurd. Ons Dezibel 

geldt als ontmoetingsplaats voor de inwoners 

van Harmelen door de vele activiteiten die hier 

georganiseerd worden.

 

UITDAGINGEN

 ▪ Bieden van voldoende capaciteit

 ▪ Eenvoudig te beheren netwerk

 ▪ Toegang voor gasten

OPLOSSING

 ▪ Stabiel Wi-Fi signaal

 ▪ Centraal beheer doordat één van de access 

points opereert als virtuele controller

 ▪ Integratie met Facebook Wi-Fi

HARDWARE

 ▪ OmniAccess IAP103

‘Dankzij het Wi-Fi netwerk kunnen wij 

iedereen voorzien van Wi-Fi en mede 

dankzij de Facebook login kunnen wij onze 

online zichtbaarheid vergroten.’

Leon van Tilburg, bestuurslid Dezibel
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Alcatel-Lucent Enterprise levert wereldwijd 

communicatie- en netwerkoplossingen aan 

meer dan 500.000 klanten. Het bedrijf is 

actief in alle sectoren – van gezondheidszorg 

tot hospitality, van financiën tot overheid – 

voor bedrijven in het MKB tot de grootste 

multinationals. Alcatel-Lucent staat voor 

het bouwen van intelligente infrastructuren 

voor het uitvoeren van real-time applicaties 

in geconvergeerde netwerken, datacentra, 

service-aware netwerken en managed access 

services.

Ons Dezibel is een multi-functioneel gebouw in 

Harmelen, gemeente Woerden dat wordt beheerd 

door de stichting Dezibelbeheer. De stichting 

DezibelBeheer was tot Januari 2014 “onderdeel” 

van de gemeente Woerden, maar is vanaf Januari 

2014 zelfstandig. Het gebouw heeft 2 zalen 

(volledig gerenoveerd) welke gezamenlijk of 

onafhankelijk van elkaar kunnen worden gehuurd.

www.dezibel.nl

Iemand met telefoon in hand die netwerk 
selecteert. SSID moet goed in beeld zijn

De keuze voor OmniAccess IAP’s

Voor het netwerk heeft Ons Dezibel gekozen voor de OmniAccess IAP103 van Alcatel-Lucent 

Enterprise. De IAP103 is een dual-band access point met een maximale doorvoersnelheid 

van 600 Mbps. Doordat één van de IAP’s opereert als virtuele controller bieden deze access 

points managed WLAN functionaliteiten als seamless roaming en centraal beheer.

SSID voor verenigingen en gasten

Leden van de verenigingen in het gebouw kunnen inloggen op een eigen SSID. Dit netwerk is 

beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan de leden van de verengingen wordt verstrekt. 

Hiermee zijn zij altijd verzekerd van een optimale Wi-Fi verbinding.

Voor gasten is er een publiek Wi-Fi netwerk opgezet waarin gasten gegevens moeten 

achterlaten om gebruik te kunnen maken van het netwerk. De IAP’s van Alcatel-Lucent 

Enterprise beschikken over guest access features waarmee gasten gescheiden worden in 

een apart Magic VLAN en er ook eenvoudig bijgehouden wordt wie er inlogt op het netwerk. 

Ons Dezibel maakt gebruik van Facebook Wi-Fi waarmee gebruikers eenvoudig en snel in 

kunnen loggen op het netwerk. Hiermee kunnen de gebruikers via hun Facebook account 

zichzelf aanmelden op het netwek. Hierbij kunnen zij ervoor kiezen dat de check-in zichtbaar 

wordt op hun tijdlijn en of zij de pagina willen liken. Indien de bezoekers geen gebruik van 

een check-in via Facebook wil maken kunnen zij ervoor kiezen om in te loggen door middel 

van hun e-mail adres.

Een voorname reden om voor de IAP’s te kiezen 

waren het vereenvoudigde beheer en de uitgebreide 

functionaliteiten die deze access points bieden. 

Doordat de access points direct op het modem 

ontsloten worden, wil met het verkeer en de gebruikers 

vanuit de access points kunnen beheren. Hiermee 

heeft Ons Dezibel ervoor gezorgd dat er per gebruiker 

een maximale bandbreedte wordt toegekend, zodat 

er meer gelijktijdige gebruikers naar tevredenheid 

bediend kunnen worden. Een andere features om 

voor meer capaciteit te zorgen is het verkorten van de 

leasetijd van (standaard) 48 uur naar 2 uur, waarmee 

IP-adressen sneller weer beschikbaar komen voor 

nieuwe gebruikers. 


