Mobiel bereik in Nederlandse trein is het beste van Europa
onder de loep gelegd: van half
februari tot 10 maart reisden de
inspecteurs van het
onderzoeksbureau met twee
testwagens langs 21 Nederlandse
steden plus 31 kleinere plaatsen. In
totaal reden de onderzoekers 3.600
kilometer door ons land.
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Het mobiele bereik in treinen in
Nederland behoort tot de allerbeste
van Europa. Dat concludeert het
Duitse onderzoeksbureau P3 in zijn
jaarlijkse test van mobiele
netwerken in Nederland.
DAVID BREMMER

Voor de eerste keer keek P3 dit
jaar ook naar het bereik in de trein
en reisden de onderzoekers per
spoor naar Limburg, Friesland en
Groningen. ,,Onze test in
Nederlandse treinen demonstreert
opnieuw de hoge kwaliteit van
mobiele netwerken en dekking in
Nederland'', schrijft P3 in zijn
onderzoeksrapport, dat vandaag
verschijnt.
Alleen in Zwitserland is het mobiele
bereik en de kwaliteit van de
dekking van een vergelijkbaar
niveau als in Nederland. Het
netwerk van T-Mobile biedt het
beste mobiele internet in treinen,
KPN volgt op korte afstand.
Vodafone is derde en Tele2 eindigt
als vierde. Bij bellen in de trein is
KPN eerste en volgen kort daarna
T-Mobile, Vodafone en Tele2.

Gedurende de test werden
webpagina's bezocht en
YouTubevideos gestreamd. Ook
werden files van 1MB en 3Mb
geüp- en gedownload. Bij
telefoontjes keek P3 hoe snel
verbinding volgde en hoe goed de
spraakkwaliteit was.
Net als de vorige twee edities komt
T-Mobile als beste uit de bus.
Behalve een hattrick scoort TMobile met de winst een andere
unieke prestatie: nog nimmer
scoorde een provider bij P3 een
hogere score. Met 977 op een
maximum van duizend te behalen
punten ontvangt de Nederlandse
dochter van Deutsche Telekom het
predicaat 'uitmuntend'.
Hoewel T-Mobile de beste is, zijn
de verschillen met de andere
operators klein: Vodafone doet
daar met 962 punten nauwelijks
voor onder en zou in de meeste
andere landen de P3-test
moeiteloos winnen. Hetzelfde geldt
voor KPN (940 punten), dat op
datagebied overigens tweede na TMobile is. Tele2 eindigt met 908
punten - nog steeds 'zeer goed'
volgens P3 - als vierde en laatste.

De test van P3 geldt als
toonaangevend in de mobiele
branche. Het in Aken gevestigde
bureau begon in 2009 met het
testen van de mobiele netten in
Duitsland en heeft deze testen
inmiddels uitgebreid naar 28
landen.
Streamen
In Nederland heeft P3 nu voor de
derde maal de mobiele netwerken
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