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Managementsamenvatting 
In opdracht van Probiblio en naar idee van de bibliotheken Huizen, Laren, Blaricum en Haarlemmermeer 
is onderzoek gedaan naar locatiebepalingstechnologieën om een uitleenbaar object in de bibliotheek te 
kunnen vinden. Daarvoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Wat is de meest geschikte oplossing 
voor het vinden van uitleenbare objecten in een bibliotheek met een nauwkeurigheid van tientallen 
centimeters?”. 
 
De volgende technologieën zijn onderzocht: GPS, RFID, Wi-Fi, BLE, LORA en UWB. 
Daarbij is gekeken naar de volgende eigenschappen: nauwkeurigheid, infrastructuur, levensduur, 
formaat en kosten. Ook is er onderzoek gedaan naar de manier waarop de locatie van het uitleenbare 
object getoond kan worden door middel van een applicatie. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat 
RFID met de UHF-frequentie de meest geschikte oplossing is. Hier is ook een prototype voor opgesteld 
om de opstelling te kunnen simuleren en testen. Uit resultaten van het prototype is gebleken dat een 
uitleenbaar object lokaliseren met de RFID UHF-frequentie technologie in theorie wel mogelijk is, maar 
dat de gebruikte UHF-readers niet voldoende zendkracht hebben waardoor het prototype niet geschikt 
is voor een boekenkast. Voor de gebruikte hardware van het prototype zijn geen sterkere readers en 
antennes op de markt. Er zijn wel sterkere readers en antennes verkrijgbaar, maar daarbij kan geen 
gebruik worden gemaakt van de huidige onderliggende hardware. Bij een nieuwe testopstelling zou de 
reader alleen samenwerken met de antennes, hier zou geen onderliggende hardware meer bij nodig 
zijn.  
 
Voor de technologieën BLE en UWB zal er naar de toekomst gekeken moeten worden, omdat beide 
technologieën nog een te grote tag, de chip op het uitleenbare object, hebben waardoor het niet 
geplaatst kan worden in een uitleenbaar object. Daarnaast zijn er ook alternatieve methodes 
geadviseerd, waaronder het gebruik van RFID-matten en handscanners in combinatie met een 
boekenkar. Deze methodes geven geen oplossing voor de hoofdvraag maar zouden wel een alternatief 
kunnen zijn voor de bibliotheek. Als er interesse is in een bepaalde alternatieve oplossing zal er meer 
onderzoek naar gedaan moeten worden.  
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1. Inleiding 
Find my Book is een project van Probiblio naar idee van de bibliotheken Huizen, Laren, Blaricum en 

Haarlemmermeer waarmee uitleenbare objecten in de bibliotheek gevonden kunnen worden. Jaarlijks 

raken er ongeveer 38.000 boeken verloren in alle bibliotheken in Nederland. Het vinden van deze 

boeken is tijdsintensief voor zowel de bibliotheekmedewerkers als bezoekers. 

Voor Find my Book zal er een Proof of Concept ontwikkeld worden aan de hand van de resultaten van 

het onderzoek. Het doel hierbij is om het vinden van boeken voor zowel de klant als de medewerker 

makkelijker te maken. 

In hoofdstuk 2 zal er ingegaan worden op de onderzoekscontext en in hoofdstuk 3 worden de methoden 

uitgelicht. In hoofdstuk 4 wordt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek behandeld. 

Hoofdstuk 5 bevat de hoofdvraag met daarbij de bijhorende deelvragen en conclusie. In hoofdstuk 6 en 

7 worden het prototype uitgelegd met daarbij de mogelijke alternatieven. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 8 de eindconclusie en ook een advies gegeven. Als laatste wordt de overdracht kort 

besproken in hoofdstuk 9. Na hoofdstuk 9 zijn alle bronnen te vinden die gebruikt zijn voor dit 

onderzoek.  
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2.  Onderzoekscontext en probleemstelling 
Jaarlijks raken er ongeveer 38.000 boeken verloren verspreidt over 840 bibliotheken in Nederland. Dit 

heeft verschillende oorzaken; boeken worden op de verkeerde plek teruggezet of verdwijnen onder de 

sorteermachines. Ondanks dat er kastcontroles uitgevoerd worden kunnen boeken alsnog verloren 

raken. 

Het vinden van deze boeken is tijdsintensief voor zowel de bibliotheekmedewerkers als bezoekers. 

Bezoekers willen zo snel mogelijk boeken vinden en maken vaak gebruik van het reserveersysteem om 

de zoektocht te vermijden. Er is geen standaard sorteermethode voor bibliotheken; er kan gesorteerd 

worden op achternaam, op genre en op actualiteit. 

Bibliotheken worden gefinancierd vanuit de gemeente, maar kunnen ook subsidies van de gemeente, de 

provincie of het rijk aanvragen voor projecten. 

Naast boeken levert de bibliotheek ook andere uitleenbare objecten uit zoals films, software en 

magazines. 

De doelstelling van dit onderzoek/advies is het opleveren van een concreet advies voor de verschillende 

locatiebepalingstechnologieën waarbij vervolgstappen kunnen worden genomen. 

De volgende hoofdvraag is opgesteld: 
“Wat is de meest geschikte oplossing voor het vinden van uitleenbare objecten in een bibliotheek met 
een nauwkeurigheid van tientallen centimeters?”. 
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3. Methoden 
Het onderzoek heeft als hoofdvraag: “Wat is de meest geschikte oplossing voor het vinden van 
uitleenbare objecten in een bibliotheek met een nauwkeurigheid van tientallen centimeters?”. Deze 
hoofdvraag zal opgedeeld worden in deelvragen. De deelvragen helpen om een zo compleet mogelijk 
antwoord te leveren op de hoofdvraag. 
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek worden de volgende methodes gebruikt: 

• Deskresearch 

o Hierbij wordt gefocust op het vinden van nuttige informatie van betrouwbare bronnen, 

van onder andere: mogelijke leveranciers, experts of al bestaande onderzoeken. De 

resultaten worden verwerkt in het onderzoek en de bronnen worden vermeld volgens 

de APA-stijl. De bronnen worden gezocht door middel van zoekmachines. 

• Interview 

o Er worden verschillende bedrijven geïnterviewd om informatie op te vragen. Deze 

informatie wordt, na overleg met de geïnterviewde partij, opgenomen in het onderzoek. 

De geïnterviewde partijen zijn leveranciers van producten in het desbetreffende gebied 

of hebben hier ervaring mee. 

• Prototyping 

o Door een oplossing fysiek te testen kan er over de specifieke oplossing meer bekend 

worden. Hierdoor kan een beter oordeel gegeven worden over het gebruik van de 

oplossing binnen de bibliotheek.  
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4. Validiteit en betrouwbaarheid 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek worden 

gegarandeerd.  

Bij validiteit gaat het om de vraag of de resultaten uit het onderzoek wel kloppen met de werkelijkheid. 

In dit onderzoek wordt dat gewaarborgd door niet één bron te bestuderen, maar meerdere bronnen 

met elkaar te vergelijken. Ook wordt er bij een reeks testen van het prototype dezelfde instellingen 

gebruikt zodat de resultaten vergeleken kunnen worden. 

Ook wordt de validiteit toegepast in de bibliotheken. Bij het onderzoek naar de oplossing wordt er niet 

alleen gekeken naar één bibliotheek, maar naar verschillende bibliotheken. Dit is omdat er verschil zit in 

de verschillende vestigingen en omdat de onderzoeksuitkomsten hierop gebaseerd moeten worden. 

Door meerdere bronnen te gebruiken wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd. Bij deze bronnen van 

het internet wordt er altijd gekeken of er meerdere informatiebronnen zijn die hetzelfde zeggen en 

welke websites dit zijn. Ook worden er bij het testen van het prototype meerdere tags gebruikt en dit 

meerdere keren uitgevoerd om de betrouwbaarheid te waarborgen. Hiernaast hebben we ook een 

mailuitwisseling gehad met de leverancier van de passive RFID-tags die de openbare bibliotheek 

gebruikt; deze informatie is dus ook betrouwbaar.  

 

 

  



 
 

11 
 

5. Hoofdvraag: Wat is de meest geschikte oplossing voor het vinden van 

uitleenbare objecten in een bibliotheek met een nauwkeurigheid van 

tientallen centimeters? 

Om de hoofdvraag zo goed mogelijk te beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld. De 

vragen werken naar een technische en gebruikersimplementatie toe: 

1. Welke oplossingen zijn er om objecten te lokaliseren? 

Uitleenbare objecten bevatten RFID-chips maar zijn deze bruikbaar? Welke andere mogelijke 

oplossingen zijn er om objecten te vinden? 

2. Wat is de nauwkeurigheid van deze oplossingen? 

De bibliotheek is een grote ruimte met verschillende kasten waar de uitleenbare objecten zich in 

bevinden. Er wordt gekeken naar een oplossing die kan aangeven waar het uitleenbare object 

zich bevindt en om die reden is het van belang dat we kijken naar de nauwkeurigheid daarvan. 

Dit is een bepalende factor in de keuze die uiteindelijk gemaakt zal worden. 

3. Welke infrastructuur is nodig om deze oplossingen te implementeren? 

Naast het uitrusten van uitleenbare objecten met de locatietechnologie moet deze data ook 

verzameld worden. Is er ook extra infrastructuur nodig om het object te lokaliseren? 

4. Wat zijn de kosten om deze infrastructuur op te zetten? 

In eerste instantie was de vraag van de bibliotheek om geen rekening te houden met een budget 

maar uiteraard willen zij wel de kosten inzichtelijk hebben. Daarom wordt per oplossing gekeken 

wat de verwachte kosten zullen zijn. 

5. Wat is de levensduur van deze oplossingen? 

Om een keuze te maken tussen de verschillende oplossingen is het van belang om te weten wat 

de levensduur van elke oplossing is. Als een oplossing een korte levensduur heeft moet er 

gekeken worden of dit dan wel praktisch is. 

6. Hebben deze oplossingen een praktisch formaat ten opzichte van het uitleenbare object? 

De uitleenbare objecten in de bibliotheek zijn van klein formaat. De oplossing die gekozen wordt 

moet wel toepasbaar zijn op het uitleenbare object en mag het gebruik van het object niet 

hinderen. Daarom wordt er gekeken naar de verschillende formaten van elke oplossingen om te 

kijken of dit realistisch is. 

7. Wat is de meest geschikte manier om de gevonden locatie van de uitleenbare objecten door 

middel van een applicatie te tonen? 

Naast het verzamelen van de data is het ook van belang de data op een aantrekkelijke manier te 

tonen.  
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5.1. Deelvraag 1: Welke oplossingen zijn er om objecten te lokaliseren? 
Om een goede oplossing te vinden voor het probleem is het belangrijk om een goed overzicht te krijgen 

van de verschillende mogelijke oplossingen. 

Aan het begin van het project is er rond de tafel gezeten met de opdrachtgever. Zij hadden zelf al 

nagedacht over mogelijke oplossingen voor het probleem. Daarbij hebben zij ook gekeken naar 

mogelijke oplossingen zonder een technologie te gebruiken. Denk hierbij aan het anders inrichtingen 

van het uitleenproces of het aanpassen van de indeling in de bibliotheek. Hierdoor kan bijvoorbeeld 

voorkomen worden dat een uitleenbaar object kwijtraakt. Dat is tot zo ver bekeken dat nu de volgende 

stap is om te kijken of er ook een technologie beschikbaar is die dit probleem kan oplossen. 

Ook maakte de opdrachtgever duidelijk dat de uitleenbare objecten voorzien zijn van RFID-chips. Deze 

chips worden gebruikt voor het registreren van de status van een boek: uitgeleend of beschikbaar. Ze 

vroegen zich af of hier misschien iets mee gedaan kan worden. Na dit gesprek is een klein 

vooronderzoek gestart.  
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5.1.1. Resultaten  
GPS (Global Positioning System) is een satellietbepalingssysteem dat ontwikkeld is door de Verenigde 

Staten. Er zijn 24 satellieten die in zes banen om de aarde cirkelen. De afstanden worden door middel 

van de gemeten radiogolven bepaald (Wikipedia, sd).  

RFID (Radio Frequency Identification) heeft twee varianten: passive en active RFID-chips. Dit is een 

technologie die ervoor bedoeld is om op afstand informatie af te kunnen lezen. RFID maakt gebruik van 

elektromagnetische velden om automatisch tags te identificeren en te kunnen volgen die op objecten 

zitten. Passive RFID-tags maken, in tegenstelling tot active RFID-tags, geen gebruik van batterijen, maar 

deze krijgt energie van de RFID-reader die hem leest. Passive RFID wordt onderverdeelt in verschillende 

frequenties van radiosignalen. De bibliotheek gebruikt nu tags van een HF-frequentie. Voor het 

prototype is er overgegaan op de UHF-frequentie. Deze frequentie heeft een groter scanbereik en is 

stabieler als het gaat om het tegelijk scannen van meerdere tags.  

Wi-Fi (Wireless Fidelity) is een technologie waarmee draadloos gebruik gemaakt kan worden van 

internet. Met speciale software is het mogelijk om heatmaps te maken of zelfs locaties van Wi-Fi-

gebruikers te vinden en wordt al in de bibliotheek gebruikt om verbinding met het internet te maken. 

BLE (Bluetooth Low Energy) is te vergelijken met Wi-Fi op het gebied van objecten tracken. Het is een 

redelijk nieuwe technologie die gebruikt wordt om informatie op te vragen. Er is ook een mogelijkheid 

om hiermee de locatie te bepalen. BLE staat erom bekend dat het goedkoop is maar ook een lange 

levensduur heeft. Wel heeft de BLE-chip een batterij nodig. 

LoRa (Long Range) biedt ook een tracking functionaliteit wat mogelijk tot een oplossing zou kunnen 

leiden. LoRa staat voor Long Range en is netwerktechnologie om batterijdingen met het internet te 

verbinden (LoRa Alliance, sd). Het is geschikt voor bi-directionele communicatie over een langere 

afstand (2km binnen een stadsgebied) (Tracktio, sd). LoRa-apparaten verbinden met een gateway die 

bijvoorbeeld op het internet aangesloten is. 

UWB (Ultra WideBand) is een andere mogelijke oplossing gebaseerd op radiotechnologie. UWB is een 

radiotechnologie waarbij veel gegevens op een hoge snelheid verzonden kunnen worden. De 

gegevenssnelheden zijn tot 1GB per seconde over een afstand van tien meter. De technologie werkt met 

kortdurende pulsen (Wikipedia, sd).  
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5.2. Deelvraag 2: Wat is de nauwkeurigheid van deze oplossingen? 
Om de verloren uitleenbare objecten goed te kunnen lokaliseren is de nauwkeurigheid van de oplossing 

zeer belangrijk. Als er wordt aangegeven dat een object binnen twintig meter ligt moet degene die het 

boek wil vinden alsnog veel zoeken en heeft de oplossing zijn doel niet bereikt. Dit is een bepalende 

factor in de keuze die uiteindelijk gemaakt zal worden. 

 

5.2.1. Passive RFID (Radio-frequency identification) 
Door middel van triangulatie kan met Passive RFID-readers op UHF-frequentie de locatie van boeken 

worden bepaald. Uit het prototype is gebleken dat de lokaliseringsmethode een nauwkeurigheid van 

ongeveer 40 cm heeft.  

Triangulatie is een methode waarbij er drie readers per kast gebruikt worden. Er wordt een reader met 

antenne linksonder, rechtsonder en midden boven de kast neergezet. Deze drie punten vormen samen 

een driehoek. De readers krijgen de RSSI-waarde terug van de tags en hiermee kan de locatie van het 

uitleenbare object worden bepaald. RSSI staat voor Received Signal Strength Indicator en het is een 

waarde die aangeeft hoe sterk het signaal is dat terugkeert van de tag naar de reader. Met de RSSI-

waardes die de drie readers ontvangen van een tag kan samen met de waarde voor Measured Power 

worden bepaald waar het uitleenbare object ligt in de boekenkast. Measured Power is de RSSI-waarde 

van een tag op één meter afstand van de antenne, die van tevoren in de formule wordt meegegeven.  

 

5.2.2. Active RFID (Radio-frequency identification) 
Active RFID kan geen nauwkeurige indicatie geven van waar het boek zich bevindt. Met deze 

technologie kan worden aangegeven of de tag binnen een radius van 45 meter van een RFID-reader 

aanwezig is (Ni, Yunhao, Lau, & Patil, 2004). 

 

5.2.3. LoRa (Long-range) 
Hoewel LoRa hoogteverschillen kan meten is de technologie niet heel nauwkeurig. LoRA TDoA is hierbij 

de nauwkeurigste variant waarbij het verschil tussen de twintig en tweehonderd meter ligt. LoRa RSSI 

heeft daarentegen een nauwkeurigheid tussen de duizend en tweeduizend meter (LoRa Alliance 

Strategy Committee, 2018).  

 

5.2.4. BLE (Bluetooth Low Energy) 
Bluetooth wordt steeds nauwkeuriger in de locatiebepaling. BLE 4.0 tags zijn op 1-3 meter nauwkeurig. 

De nieuwere BLE 5.1 tags zijn tot 0,5-1 meter nauwkeurig. De bluetooth gateways kunnen dit meten tot 

een afstand van 60 meter per beacon. (Kontakt, sd) 
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5.2.5. Ultra-Wideband 
Met een nauwkeurigheid tussen de tien en dertig centimeter is Ultra Wideband een relatief 

nauwkeurige technologie. Daarnaast kunnen hoogteverschillen ook nauwkeurig gemeten worden. Om 

een exacte locatie te garanderen zijn er tenminste drie ontvangers nodig (Infsoft, sd). 

 

5.2.6. GPS (Global positioning system) 
GPS heeft een nauwkeurigheid tussen de vijf en twintig meter (Infsoft, 2015). Er zijn 24 satellieten die in 

zes banen om de aarde cirkelen. De locatiebepaling wordt nauwkeuriger naarmate het aantal satellieten 

toeneemt mits de onderlinge positie kloppend is. De afstanden worden door middel van de gemeten 

radiogolven bepaald (Wikipedia, sd). De nauwkeurigheid neemt binnen gebouwen af. 

 

5.2.7. Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
Hoe accuraat het tracken op basis van Wi-Fi is hangt af van de hoeveelheid access points in de 

omgeving. Aangezien de technologie volgens het concept van GPS werkt, betekent dat meer access 

points een zuiverder resultaat leveren. De technologie baseert op basis van de ‘recieved signal strength 

indication (RSSI), fingerprinting, ‘angle of arrival’ (AoA) en/of ‘time of flight’ (ToF), de locatie van een 

object wat gebruik maakt van het Wi-Fi netwerk (Arendsen, 2020). Met de juiste infrastructuur, wat 

verder besproken wordt in de volgende deelvraag, kan met Wi-Fi de locatie van objecten vinden met 

een precisie van 3-15 meter (Ray, WiFi Location Tracking: Is It The Right Technology For Your 

Application?, 2018). 
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5.2.8. Samenvatting 
Sommige technologieën zijn in staat om hoogteverschillen te detecteren. Dit is ideaal voor bibliotheken 

met verschillende verdiepingen. 

Passive RFID heeft een minimale nauwkeurigheid van 40 centimeter, maar dit kan nauwkeuriger. Door 

middel van verschillende algoritmes kan de locatie van de uitleenbare objecten nauwkeurig bepaald 

worden. Hoe nauwkeurig dit is ligt aan verschillende aspecten. De vele stralingen van alle tags verstoren 

elkaar waar de nauwkeurigheid onder kan lijden. Ook kan de indeling van de kasten of het gebouw 

zorgen voor verstoring van de nauwkeurigheid.  

Bij active RFID is de minimale nauwkeurigheid 45 meter. Ook bij deze technologie kan deze 

lokaliseringsmethode nauwkeuriger worden door middel van algoritmes maar deze algoritmes hebben 

ook te lijden onder verschillende mogelijke verstoringen. Denk hierbij aan de vele stralingen en de opzet 

van het gebouw. Ook is het lastig om met deze oplossing zonder algoritmes te bepalen op welke 

verdieping een uitleenbaar object ligt.  

LoRa heeft een met de meeste nauwkeurige variant een nauwkeurigheid tot 20 meter en kan 

hoogteverschillen meten. 

BLE 4.0 tags zijn op 1-3 meter nauwkeurig. De nieuwere BLE 5.1 tags zijn tot 0,5-1 meter nauwkeurig. 

GPS heeft een lage nauwkeurigheid van 5 tot 20 meter en is binnen gebouwen nog minder nauwkeurig. 

Wi-Fi heeft een nauwkeurigheid van 3 tot 15 meter. Hierbij kan de nauwkeurigheid verbeterd worden 

door meerdere access points te plaatsen. 

Tabel 1: De nauwkeurigheid van de technologieën. 

Oplossing Nauwkeurigheid 

Passive RFID (Radio-frequency identification) 40 centimeter 

Active RFID (Radio-frequency identification) Minder dan 45 meter 

LoRa (Long-range) 20 tot 100 meter 

BLE (Bluetooth Low Energy) 0,5 tot 1 meter 

Ultra-Wideband 10 tot 30 centimeter 

GPS (Global positioning system) 5 tot 20 meter 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 3 tot 15 meter 
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5.2.9. Conclusie 
De technieken die aan onze eisen qua nauwkeurigheid voldoen zijn: Passive RFID, BLE en Ultra 

Wideband. Deze technologieën meten redelijk nauwkeurig en zijn ook geschikt om in hoogte te meten 

wat van belang is voor bibliotheken met meerdere verdiepingen. 

Ultra-Wideband is met 10 tot 30 centimeter de nauwkeurigste methode. Daarna komt passive RFID, met 

een minimale nauwkeurigheid van 40 centimeter. Passive RFID kan door middel van verschillende 

algoritmes nauwkeuriger worden, waardoor het misschien wel nauwkeuriger wordt dan Ultra-

Wideband. Bluetooth Low Energy heeft een hoge nauwkeurigheid van 0,5 tot 1 meter wat deze 

technologie ook geschikt maakt om uitleenbare objecten in de bibliotheek te traceren. 

Verder is GPS niet geschikt voor binnen omdat daar de locatie niet bepaald kan worden. Ook is GPS niet 

geschikt voor het meten in hoogte. Daarom voldoet GPS niet aan de eisen. Ook is active RFID geen juiste 

oplossing omdat deze door het opzetten van algoritmes, wat noodzakelijk is om de oplossing relevant te 

maken, te lijden krijgt onder verschillende mogelijke verstoringen, zoals de vele stralingen en de opzet 

van het gebouw. Wi-Fi heeft ook een te veel variërende nauwkeurigheid waardoor het geen ideale 

oplossing is.  
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5.3. Deelvraag 3: Welke infrastructuur is nodig om deze oplossingen te 

implementeren? 
Om de oplossing te kunnen implementeren moet er eerst duidelijk zijn welke onderdelen nodig zijn. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden. 

 

5.3.1. Passive RFID (Radio-frequency identification) 
Om gebruik te maken van RFID op de UHF-frequentie moeten er nieuwe UHF-tags in alle boeken en 

overige uitleenbare objecten komen. Daarnaast moet er, om triangulatie te gebruiken als 

lokaliseringsmethode, een antenne midden boven de kast, die van boven recht naar onder gericht is, 

staan. Ook moet er een antenne linksonder, richtend naar midden boven, en een antenne rechtsonder 

komen, richtend naar midden boven.  

Passive RFID kan geïmplementeerd worden door middel van readers en antennes van leveranciers 

gespecialiseerd in UHF RFID. De opstelling die gebruikt is bij het prototype met de Arduino UNO heeft 

niet voldoende leesbereik om door een kast heen te komen. Daarnaast zijn er ook geen sterkere readers 

op de markt die in samenwerking met een Arduino UNO werken.  

Per reader (cisper, n.d.) is het mogelijk om maximaal 16 antennes (cisper, n.d.) aan te sluiten, afhankelijk 

van de reader. Hiermee is het mogelijk om meerdere boekenkasten af te dekken. Daarnaast zou bij 

tafels ook een antenne, die bijvoorbeeld aan het plafond boven te de tafel hangt of onder de tafel 

geplaatst, gebruikt kunnen worden om te kijken of een boek op die tafel ligt.  

 

5.3.2. Active RFID (Radio-frequency identification) 
Net zoals bij passive RFID kan er ook bij active RFID gebruikt gemaakt worden van readers en antennes 

van gespecialiseerde leveranciers. Ook hier is de Arduino UNO van het prototype niet geschikt vanwege 

het leesbereik. Er kan wel gebruik gemaakt worden van de eerdergenoemde readers waaraan 16 

antennes aangesloten kunnen worden. (cisper, n.d.) Aangezien active RFID-tags zelf een signaal 

uitzenden en het bereik hiervan groter is zijn er minder antennes en readers nodig. 

 

5.3.3. LoRa (Long-range) 
Voor de infrastructuur zijn LoRa-sensoren en een LoRa-gateway nodig. De LoRa-sensoren hebben een 

groot bereik waardoor ze in staat zijn om met een ver weg geplaatste gateway kunnen communiceren. 

De gateway kan op het internet aangesloten worden waar de data op verwerkt kan worden (Radio 

Bridge Inc., sd). 
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5.3.4. BLE (Bluetooth Low Energy) 
Bij BLE wordt er gebruik gemaakt van tags en gateways. De tag verstuurt het signaal naar de gateway 

waardoor de locatieafstand bepaald kan worden. Zo kan dus berekend worden waar het object zich 

bevindt. De gateways, die berekenen waar de tag zich bevindt, staan verbonden met een applicatie die 

de data weergeeft. Er zijn minimaal 3 gateways nodig om de locatie te kunnen berekenen. De tags 

moeten uiteraard geplaatst worden op het uitleenbare object dat getraceerd moet worden. (Infsoft, sd) 

 

5.3.5. Ultra-Wideband 
Om de locatie te bepalen zijn er tenminste drie ontvangers nodig die zijn aangesloten op een service 

waar locatiebepalingen uitgevoerd worden. De tags communiceren met de ontvangers.  

 

Er een voorstel gedaan door het bedrijf Estimote die een oplossing aanbiedt voor het lokaliseren van 

objecten. Zij bieden dit aan als Proof of Concept (PoC), dat wil zeggen dat zij helpen bij het bouwen van 

een werkende oplossing op kleine schaal. Daarom is het advies van Ultra-WideBand gericht op het 

voorstel van Estimote en daarbij de resultaten van het onderzoek bijgevoegd. De UWB-tags die in de 

uitleenbare objecten komen zijn op dit moment nog wel te groot, maar Estimote heeft aangegeven dat 

zij bezig zijn met het ontwikkelingen van UWB-stickers die geschikt zijn voor boeken (uitleenbare 

objecten). 

 

Estimote biedt de volgende opstelling aan als PoC: 

• UWB Beacon Tag: De tags worden geplaatst in het uitleenbare object. Deze zenden een UWB-

signaal uit die de LTE UWB Beacon op kan vangen. 

• LTE UWB Beacon: De beacons worden geplaatst aan de muren van het gebouw. Deze vangt het 

signaal op van de UWB Beacon Tag en zet dit constant door naar de Estimote Cloud. 

• Estimote Cloud & API: Hier worden de gegevens van de LTE UWB Beacon opgeslagen en 

geanalyseerd om zo de positie van een UWB Beacon Tag te bepalen. Deze data worden 

vervolgens doorgezet naar een mobiele/web app en kan tot 30 centimeter nauwkeurig de 

positie bepalen. 

• Mobiele/web app: Deze toont een plattegrond met daarop live alle UWB Beacon Tags. De 

software zal aangepast moeten worden zodat alleen de tags (uitleenbare objecten) getoond 

worden waarop gezocht wordt. 

 

5.3.6. GPS (Global positioning system) 
Om de locatie met GPS te bepalen zijn er alleen maar GPS-ontvangers nodig. De Verenigde Staten 

onderhoudt het satellietnetwerk dat nodig is voor de locatiebepaling. 
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5.3.7. Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
Om met behulp van Wi-Fi de locatie te bepalen zijn er zowel routers als access 

points nodig die deze technologie ondersteunen. Hiernaast moet iedere plek 

waar objecten gelokaliseerd moeten worden gedekt zijn. De objecten moeten 

binnen de zogenaamde ‘elastic band’ omgeving zitten, zie figuur 1 (Chapter: 

Best Practices—Location-Aware WLAN Design Considerations , 2014) 

(Arendsen, 2020). Dit betekent dat als een object gevonden moet kunnen 

worden, maakt niet uit waar het zich bevindt in het gebouw, dat er langs de 

buitenkant van het gebouw in ieder geval access points moeten hangen. 

Vervolgens moeten er extra access points verspreid worden door het midden van het gebouw om goede 

dekking te hebben, voor zowel het lokaliseren als het reguliere gebruik van het Wi-Fi netwerk. Hiernaast 

moeten er Wi-Fi tags bevestigd worden op de uitleenbare objecten om ze te kunnen traceren. 

 

5.3.8. Samenvatting 
Voor zowel passive als active RFID zullen er readers en antennes aangeschaft moeten worden. Voor 

active RFID zal er minder nodig zijn dan voor passive RFID in verband met de gebruikte tags. Om 

triangulatie uit te kunnen voeren zijn er per kast in ieder geval drie antennes nodig. Hiernaast moet er 

nagedacht worden over het afdekken van tafels door er bijvoorbeeld een antenne onder of boven te 

hangen. Dit zal geen triangulatie zijn maar er kan wel gezegd worden of er een boek op die tafel ligt. 

Voor BLE moeten er minstens 3 gateways in de bibliotheek opgehangen worden die de locatie kunnen 

bepalen van een tag. De tag zit op het uitleenbare object. 

Voor een LoRa-opstelling zijn LoRa-sensoren en een gateway nodig die op het internet aangesloten kan 

worden. 

UWB heeft tenminste drie ontvangers nodig en UWB-tags. Estimote biedt een opstelling van Beacon 

tags en LTE-beacons met daarbij een Cloud-API en mobiele/web app. 

Voor GPS hoeven er alleen maar ontvangers aangeschaft te worden. 

Om met Wi-Fi in het hele gebouw objecten te kunnen lokaliseren moet er waarschijnlijk geïnvesteerd 

worden in nieuwe infrastructuur omdat de huidige infrastructuur niet genoeg dekking biedt. Ook bij   

Wi-Fi worden er tags geplaatst op de objecten 

 

  

Figuur 1: 'Elastic band' omgeving. 
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5.3.9. Conclusie 
GPS heeft vrij weinig nieuwe infrastructuur nodig en lijkt daarom op de ideale oplossing maar omdat 

deze niet goed binnen werkt is deze technologie niet bruikbaar. 

BLE maakt gebruik van gateways die op twee meter hoogte hangen en een bereik hebben van 50 meter. 

Dat maakt het mogelijk om deze in elke bibliotheek op te hangen. 

LoRa is aantrekkelijk qua infrastructuur omdat de gemiddelde bibliotheek twee à drie LoRa-ontvangers 

nodig heeft en maar één gateway. 

Wi-Fi tracking kan gebruik maken van de huidige infrastructuur wat de technologie redelijk aantrekkelijk 

maakt. Daarentegen zal er waarschijnlijk niet genoeg dekking zijn om alle boeken te kunnen lokaliseren 

zonder extra access points aan te schaffen. 

Ultra Wideband is vanwege het korte bereik en het aantal nodige ontvangers niet aantrekkelijk. 

Bij passive RFID wordt er gebruik gemaakt van een reader. Er worden drie antennes per boekenkast die 

gebruik maken van triangulatie. Bij tafels of andere plekken kan er ook gebruik worden gemaakt van een 

reader om hier te kijken of er een boek ligt. Om deze oplossing te realiseren zal er dus veel qua 

infrastructuur moeten worden geïmplementeerd.  

Met active RFID zijn er ook readers en antennes nodig maar hier zijn er veel minder van nodig, dan bij 

passive RFID, door het grote bereik van de active tags. Ook hier geldt dat als er algoritmes toegepast 

gaan worden voor een nauwkeurigere lokalisering van de uitleenbare objecten dat er meer readers en 

antennes aangeschaft moeten worden.   
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5.4. Deelvraag 4: Wat zijn de kosten om deze infrastructuur op te zetten? 
Een infrastructuur opzetten kost geld en in deze deelvraag wordt onderzocht hoeveel. Voor de 

prijsberekening is de bibliotheek Zwanenburg als referentiepunt gebruikt met de volgende specificaties: 

• 10.000 uitleenbare objecten 

• 61 boekenkasten: hierin zijn focuspunten, reserveringen- en tijdschriftkasten meegeteld. 

• 2 display tafels 

• 6 bakken voor prenten 

• 1 leestafel 

• 1 trapkast 

• 2 power display 

• 2 wereld display 

De berekeningen bevatten uitsluitend aanschaf- en abonnementskosten. 

 

5.4.1. Passive RFID (Radio-frequency identification) 
Bij passive RFID maken we gebruik van een reader die zestien poortjes heeft om antennes op aan te 

sluiten. Een setup heeft drie antennes nodig om lokalisatie uit te kunnen voeren. Met een reader 

kunnen we dus vijf opstellingen laten werken en hebben we nog een poortje over. Voor de leestafels, 

display tafels, power displays, wereld displays en de zes bakken voor prentenboeken rekenen we maar 

een antenne per stuk. Deze antenne zullen we boven de zojuist genoemde plekken hangen aangezien 

triangulatie niet relevant of mogelijk is in deze gevallen.  

In totaal hebben we dus 199 antennes nodig. Deze antennes kosten €176,- (cisper, n.d.) per stuk. Dit is 

inclusief een koppelstuk wat nodig is om de antennes aan te sluiten op de reader. De totaalprijs voor de 

antennes wordt dan €35.024,-. Daarnaast hebben we ook 13 readers nodig. De readers kosten €1.595,- 

(cisper, n.d.) per stuk en de totaalprijs wordt dan ook €20.735,-. Om de antennes aan te kunnen sluiten 

zijn er ook verlengkabels nodig. Een verlengkabel van tien meter kost €19,74 (allekabels.nl, n.d.). Elke 

antenne zal een verlengkabel nodig hebben en hier komt het totaal dan op €3.928,26 uit. Dit kan nog 

omlaaggehaald worden met het slim plaatsen van readers zodat er kortere kabels gebruikt kunnen 

worden die ook minder kosten. 

Aangezien deze lokaliseringsmethode alleen goed werkt op de UHF-frequentie en niet op de HF-tags die 

al in de boeken zitten, zullen er nieuwe extra tags in de boeken moeten komen. Deze tags kosten 

ongeveer 12,88 cent per tag als deze in bulk worden gekocht bij Cisper (Cisper: Confidex Casey MR6-P, 

n.d.). Totaal voor 10.000 boeken komt dit uit op €1288,-. Er kan in samenwerking met NBDBiblion 

eventueel gekeken worden naar een goedkopere manier om dit aan te schaffen en dan ook in de 

boeken te verwerken.  

De geschatte totaalprijs van alle benodigde onderdelen wordt €60.975,26.  
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5.4.2. Active RFID (Radio-frequency identification) 
Bij active RFID kunnen we geen passende tags vinden. Er wordt wel gezegd dat tags, afhankelijk van de 

functionaliteiten, tussen de €20 en €50 kosten (Smiley, 2019). Maar hierbij konden geen passende tags 

gevonden worden. Om toch een beeld te geven van de totale kosten voor een implementatie in een 

bibliotheek gaan we uit van €25 euro per tag. De tag heeft namelijk niet veel functionaliteiten nodig en 

hoeft eigenlijk alleen een signaal uit te zenden met daarin het ID van de tag. Om alle 10.000 boeken te 

voorzien van deze tags zou dat €250.000 kosten.  

Daarnaast schatten we in dat de gehele bibliotheek uit de casus kan worden gescand door middel van 

één reader en zes antennes. Eén reader kost €1595,- en zes antennes kosten €1056,-. Voor de kabels 

schatten we €200 in. Dit zou dan totaal de kosten brengen op €252.851. 

 

5.4.3. LoRa (Long-range) 
Hieronder is een overzicht van LoRa-tags en de prijzen.  

Tabel 2: De prijzen van een aantal LoRa-apparaten. 

zTrack-apparaat Prijs per stuk (vanaf 26 stuks) 

Midi LoRaWAN GPS Tracker €90,00 

Indoor Kerlink LoRa Gateway  €349,00 

 

Het totaalbedrag van de setup is €900.349. 

 

5.4.4. BLE (Bluetooth Low Energy) 
Kontakt.io heeft verschillende BLE-tags met speciale kortingen voor bulkorders. Het bedrijf biedt 

verschillende kant-en-klare cloudoplossingen in combinatie met de tags. (Kontakt, sd) 

Tabel 3: De prijzen van de BLE-tags van Kontakt.io. 

Naam Prijs in dollars Korting vanaf aantal eenheden 

Asset Tag S18-3 $25,00 (€22,85) $10 (€9,14) 

Cart Tag CT18-3 $29,00 (€26,16) $50 (€45,7) 

 

Om de tags met het internet te verbinden is er een gateway nodig. Deze is nog in ontwikkeling en 

daarom is er nog geen prijs beschikbaar. 

Het is aan te raden om van de Infrastructure Management-service van Kontakt.io gebruik te maken om 

het beheren van de tags te vereenvoudigen. Optioneel is het mogelijk deze service te combineren met 

de Data Streams-service om bijvoorbeeld locatie gerelateerde services aan te roepen.  

Wanneer er gebruik gemaakt zal worden van deze services zien de prijzen per eenheid er als volgt uit: 



 
 

24 
 

Tabel 4: De prijzen van de services van Kontakt.io voor de BLE-tags. 

Naam Prijs met Infrastructure 
Management in dollars 

Prijs met Infrastructure Management 
en Data Streams in dollars 

Asset Tag S18-3 $37,00 (€33,81) $49,00 (€44,78) 

Card Tag CT18-3 $41,00 (€37,47) $53,00 (€48,44) 

 

De Asset Tag S18-3 van $49,00 per stuk (incl. abonnement) keer 10.000 uitleenbare objecten kost totaal 

$490.000 (€437.231,90). Er zijn ook gateways nodig. Kontakt.io is nog niet klaar met de ontwikkeling van 

de gateway, maar een vergelijkbaar model kost $105,00 (Beaconzone, 2020). Hiervan zijn er 3 benodigd 

in de bibliotheek wat uitkomt op $315,00 (€281,16). 

 

Totaalprijs: $490.315,00 (€437.640,46) 

 

5.4.5. Ultra-Wideband 
Estimote heeft een concreet voorstel gedaan inclusief kosten. Daarbij is het mogelijk om een complete 

PoC aan te schaffen met alle benodigde hardware en software. Hieronder is in een tabel weergegeven 

wat Estimote aanbiedt. 

Tabel 5: Een overzicht van de inbegrepen items bij het Estimote-POC. 

Product Categorie 

10x UWB LTE Beacon Hardware 

4x UWB Tags Hardware 

Estimote Cloud beheersoftware Software 

Demo app Software 

Remote support voor configuratie beacons/tags Support 

Remote ondersteuning bij het bouwen van de app Support 

Totale kosten voor PoC: € 12.000,00 

 

Een individuele tag kost €236,46 (Fab.to.Lab, sd). Als deze vier tags van de prijs van het Estimote-PoC 

afgetrokken worden kost deze €11.054,16. Een individuele beacon kost €279,84 (Fab.to.Lab, sd). Als 

deze tien beacons samen met de tags van de prijs afgetrokken worden kost het PoC €8.255,76. 

Uitgaande van 10.000 tags en vier beacons zal het totaal €2.375.654,16 bedragen.  
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5.4.6. GPS (Global positioning system) 
Bij GPS-trackers is niet alleen de tracker van toepassing maar ook een abonnement. Hieronder staat een 

overzicht van een aantal trackers met daarbij de aanschaf- en abonnementsprijs weergegeven.  

Tabel 6: De prijzen van een aantal GPS-trackers. 

Apparaat Prijs Abonnementsprijs 

Linxup Mini $79,99 zonder contract, speciale prijzen met 
meerdere trackers mogelijk waaronder een gratis 
eenheid bij een 3-jarig contract (€73,10). 

$22,99 per maand (€21,01) 

Trackimo 3G $198,90 (€179,43) $60,00 per jaar (€54,83) 

GeoZilla $49,95 (€45,65) Abonnementsprijs onbekend 

 

De Linxup is de goedkoopste tracker in de lijst met een duidelijke abonnementsprijs. Uitgaande van een 

3-jarig contract van $22,99 per maand waarbij de tracker zelf gratis is, keer het aantal boeken (10.000 

boeken) zullen de kosten $229.900,00 (€207.392,80) per maand bedragen. Aan het eind van het 3-jarige 

contract heeft dit $8.276.400,00 (€7.466.140,50) gekost. 

 

5.4.7. Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
Tags kunnen van €40-50 tot wel €90 of zelfs nog meer kosten (Ray, AirFinder, 2018). Na contact 

opgenomen te hebben met een bedrijf wat Wi-Fi tags levert zijn we erachter gekomen dat de tags 

€98,63 per stuk kosten. Hiernaast is ook nog een zogeheten tag exciter nodig om de tags te activeren en 

signalen te ontvangen. Deze tag exciter kost €1300,- en er is ook een licentie per tag nodig van €216,- 

(Extronics, 2020). 

Als we uitgaan van de goedkoopste tag van €98.63,- zal dit aan tags €986.300,- kosten. Ook zal er een 

licentie nodig zijn van €216,- per tag wat uitkomt op €2.160.000,-. Als laatst is er nog een tag exciter 

nodig van €1.300,-. Het totaal komt dan uit op €3.147.600,-. Hiernaast moet er ook rekening gehouden 

worden met de dekking van de Wi-Fi die op het moment al op locatie hangt. Een grove schatting voor 

hoeveelheid access points is ongeveer tien access points. Deze access points moeten wel rond de 

buitenrand hangen om alle boekenkasten te dekken, denk hierbij aan de ‘elastic band’ omgeving. 
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5.4.8. Samenvatting 
Hieronder een overzicht van alle totaal geschatte kosten per technologie. 

Tabel 7 - Een overzicht van de kosten per technologie. 

Oplossing Verwachtte kosten 

Passive RFID (Radio-frequency identification) €60.975,26 

Active RFID (Radio-frequency identification) €252.851,00 

LoRa (Long-range) €900.349,00 

BLE (Bluetooth Low Energy) $490.315,00 (€437.640,46) 

Ultra-Wideband €2.375.654,16 

GPS (Global positioning system) $8.276.400,00 (€7.466.140,50) met contract 
van 3 jaar 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) €3.147.600,00 

 

5.4.9. Conclusie 
Passive en active RFID kosten meer naarmate de nauwkeurigheid hoger wordt omdat er meer readers 

en antennes nodig zijn om de locatiebepaling accurater te maken. Daarnaast moeten er nieuwe tags 

gekocht worden voor de uitleenbare objecten. Passive RFID met de triangulatie is alsnog wel de 

goedkoopste oplossing.  

Bij active RFID moeten er een compleet nieuwe tags gekocht moeten worden zodra hiervan de batterij 

leeg is; deze batterijen zijn namelijk niet oplaadbaar. Dit is dus een terugkomende kostenpost en zal 

resulteren in nog hogere bedragen. Deze tags zijn door de hoge prijs ook al een zeer grote investering. 

Hoewel het UWB-voorstel van Estimote potentie heeft is het een van de duurste opties. GPS is de 

duurste technologie van het overzicht en is in combinatie met het formaat geen praktische oplossing. 

LoRa is goedkoop in vergelijking met de duurste oplossingen maar duurder dan RFID en BLE. 

De prijs voor BLE is aan de dure kant. Dat komt vooral door de hoog geprijsde tags die op de uitleenbare 

objecten moeten. Verwacht wordt dat deze qua prijs zullen dalen in de toekomst. 

Daadwerkelijke prijzen voor de Wi-Fi oplossing waren lastig in te schatten; het hangt namelijk deels af 

van de huidige infrastructuur wat verschilt per locatie. De benodigde tags en overige zenders zijn 

vergeleken met andere oplossingen een enorme investering.  
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5.5. Deelvraag 5: Wat is de levensduur van deze oplossingen? 
De levensduur van de infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de overweging. Als een onderdeel 

goedkoop is maar vaak vervangen moet worden kan dit na een paar jaar dus alsnog duurder uitpakken. 

De levensduur staat in dit geval vaak gelijk aan de batterijduur van de chip. Dit komt omdat in sommige 

gevallen de batterijen niet te vervangen zijn en dus een totaal nieuwe tag aangeschaft moet worden.  

 

5.5.1. Passive RFID (Radio-frequency identification) 
De passive RFID-tags gaan in principe voor altijd mee (NBDBiblion, 2020) behalve als iemand deze 

opzettelijk kapot maakt. De tag heeft geen batterij en de vorm van voeding hoeft dus ook niet 

vervangen te worden. 

 

5.5.2. Active RFID (Radio-frequency identification) 
De batterijduur van active RFID-tags ligt ongeveer tussen de drie en vijf jaar (Ni, Yunhao, Lau, & Patil, 

2004). Deze batterijen kunnen niet vervangen worden en dus zal nadat de batterij leeg is gegaan de 

gehele tag vervangen moeten worden (Smiley, 2019).  

 

5.5.3. LoRa (Long-range) 
De zuinigste LoRa-variant is zeer efficiënt omdat er geen verplichting vanuit het netwerk is om periodiek 

geactiveerd te worden (LoRa Alliance, sd). Hieronder zijn drie appraten weergegeven met daarbij de 

batterijduur. 

Tabel 8: De batterijduur van een aantal LoRa-tags. 

Apparaat Batterijduur 

IneoSense Meer dan drie jaar 

Infsoft Een jaar 

zTrack Midi 537 dagen 

 

5.5.4. BLE (Bluetooth Low Energy) 
Bluetooth Low Energy is een technologie die altijd in slaapmodus is; het wordt alleen actief wanneer er 

data verstuurd moet worden. Met een laag vermogensgebruik kan de batterij tot vier jaar meegaan. De 

Card Tag heeft als nadeel dat de batterij niet vervangen kan worden 

Tabel 9: De batterijduur van een aantal Bluetooth Low Energy-tags. 

Apparaat Batterijduur 

Asset Tag S18-3 30 maanden 

Card Tag CT18-3 34 maanden 

(Kontakt, sd) 
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5.5.5. Ultra-Wideband 
Hieronder zijn drie apparaten weergegeven met daarbij hun batterijduur. Het onderste apparaat komt 

uit het voorstel van Estimote. Dit gaat om de tags die nu beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat deze in de 

toekomst een langere batterijduur krijgen. 

Tabel 10: De batterijduur van een aantal Ultra Wideband-tags. 

Apparaat Batterijduur 

Zebra UWB Tag Zeven jaar 

Infsoft Een jaar 

Sewio UWB Tag Leonardo Drie tot vier jaar 

Estimote Location UWB Beacon Drie tot vijf jaar 

 

5.5.6. GPS (Global positioning system) 
Hieronder is een overzicht met de batterijduur van drie trackers. 

Tabel 11: De batterijduur van een aantal GPS-tags. 

Apparaat Batterijduur 

Linxup Mini Veertien dagen 

Trackimo Dertig dagen 

GeoZilla 144 uur 

 

5.5.7. Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
De levensduur van Wi-Fi tags hangt vooral af van de instellingen. Hoe vaker de tag een signaal verstuurt 

hoe minder lang het meegaat. Hier tegenover staat de precisie van de technologie. Door met meer 

intervallen een signaal te versturen betekent dat de locatie vaker bijgewerkt wordt en dat het object 

beter gevolgd kan worden. De levensduur van de batterijen van de tags kan op basis van de intervallen 

van het uitzenden van dagen tot maanden en zelfs enkele jaren uitgerekt worden (Ray, 5 Types Of Tags 

Available For Real-Time Location Systems, 2017) (Extronics, 2020). Dit hangt dus volledig af van de 

instellingen van de tags en de gewenste update-intervallen. 
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5.5.8. Samenvatting 
Hieronder een overzicht van de levensduur per technologie. 

Tabel 12: De levensduur van de technologieën. 

Apparaat Levensduur 

Passive RFID (Radio-frequency identification) 20 jaar 

Active RFID (Radio-frequency identification) 3-5 jaar 

LoRa (Long-range)  1-3 jaar 

BLE (Bluetooth Low Energy) 1,5-3 jaar 

Ultra-Wideband 1-7 jaar 

GPS (Global positioning system) 14-30 dagen 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 1 maand-2 jaar 

 

5.5.9. Conclusie 
Qua levensduur is passive RFID het meest geschikt omdat er bij deze techniek geen batterijen van 

toepassing zijn. Na passive RFID is UWB is de meest geschikte optie op batterijen met een batterijduur 

tot zeven jaar. Daarna is active RFID de beste optie met een batterijduur tot vijf jaar.  

LoRa, BLE, GPS en Wi-Fi zitten onder de 3 jaar qua levensduur. Wel moet er gekeken worden of dit 

voldoende is in overweging met de investering. GPS is hierbij de zwakste schakel met een batterijduur 

van slechts 30 dagen. 

De levensduur van Wi-Fi tags zijn aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Dus het hangt vooral 

af aan de hoeveelheid locatie-updates die nodig zijn.  
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5.6. Deelvraag 6: Hebben deze oplossingen een praktisch formaat ten opzichte van het 

uitleenbare object? 
Om het een bruikbare en klantvriendelijke oplossing te laten zijn zal de tag die in het uitleenbare object 

zit van een praktisch formaat moeten zijn. De tag moet geen hinder vormen voor de gebruiker. Deze 

tags kunnen vooral voor irritatie en hinder leiden als de tag redelijk dik is, bijvoorbeeld een tag met een 

dikte van één centimeter.   

 

5.6.1. Passive RFID (Radio-frequency identification) 
Een passive RFID-chip kan een grootte hebben van 2,5 vierkante millimeter met een dikte van 0,3 

millimeter maar kleinere tags hebben wel kortere leesafstanden (Roberti, 2013). De RFID-labels die al in 

de uitleenbare boeken zitten van de bibliotheek zijn groter, namelijk: 81 bij 49 millimeter met een dikte 

van minder dan een millimeter. Daarnaast zijn de RFID-labels die in de DVD/CD zitten rond de 40 

millimeter in omvang (NBDBiblion, 2020). Deze labels zijn groter dan de minimale grootte, maar deze 

labels zitten al in alle uitleenbare objecten van alle openbare bibliotheken en zijn dus zeker van een 

praktisch formaat voor de uitleenbare objecten.  

 

5.6.2. Active RFID (Radio-frequency identification) 
Een actieve RFID-chip is kleiner dan een smartphone op zijn kleinst, geschat ongeveer 5mm (Smiley, 

2019). Dit is dus alsnog te groot om in bijvoorbeeld een boek te stoppen van de bibliotheek. Tevens zou 

dit ook niet in bijvoorbeeld een DVD-hoesje passen.  

 

5.6.3. LoRa (Long-range) 
In de onderstaande tabel is de IneoSense het dunste LoRa-apparaat met een dikte van 12mm. Dit is te 

dik om aan de binnenkant van een boek te plaatsen. 

Tabel 13: Het formaat van een aantal LoRa-apparaten. 

Apparaat Dimensies in millimeter 

IneoSense 75x60x12 

Infsoft 110x36x36 

zTrack Midi 70x33x23 
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5.6.4. BLE (Bluetooth Low Energy) 
Zoals in de onderstaande tabel te zien is heeft de dunste BLE-tag een formaat van 86x55x4,5mm. Qua 

lengte en breedte past dit prima in de uitleenbare objecten maar het is de vraag of 4,5 millimeter wel in 

het boek past. 

De BLE-gateway heeft een formaat van 27x37x52mm. Deze worden opgehangen in de ruimte. Het 

formaat hiervan is geschikt voor de bibliotheek. (Kontakt, sd) 

Tabel 14: Het formaat van een aantal Bluetooth Low Energy-apparaten. 

Apparaat Dimensies in millimeter 

Asset Tag S18-3 43x43x8 

Card Tag CT18-3 86x55x4,5 

 

5.6.5. Ultra-Wideband 
Op dit moment zijn de tags nog te dik waardoor ze niet geschikt zijn voor uitleenbare objecten. Daarom 

is de UWB-technologie nog niet geschikt voor de bibliotheek.  

Tabel 15: Het formaat van een aantal Ultra Wideband-apparaten. 

Apparaat Dimensies in millimeter 

Zebra UWB Tag 403x40x20 

Infsoft 110x36x36 

Sewio UWB Tag Leonardo 46x55x17 

Estimote Location UWB Beacon 75x50x27 

 

5.6.6. GPS (Global positioning system) 
In de tabel hieronder is de dunste GPS-tracker de Geozilla met een dikte van 17mm. Dit is te dik om aan 

de binnenkant van een boek de plaatsen. 

Tabel 16: Het formaat vaan een aantal GPS-trackers. 

Apparaat Dimensies in millimeter 

Linxup Mini 76,2x38,1x25,4 

Trackimo 45x40x18 

GeoZilla 47x41x17 

 

5.6.7. Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
De grootte van de tags verschilt enorm per leverancier. De t3 advanced tag is ongeveer 74x50 x10mm 

(Extronics, 2020). Daar tegenover zijn er ook tags die enkele centimeters dik zijn en dus helemaal niet 

geschikt voor het lokaliseren van objecten.  
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5.6.8. Discussie 
Tijdens het mailcontact met Estimote is er naar voren gekomen dat het bedrijf tags in stickervorm aan 

het ontwikkelen is. Als blijkt dat de stickers een juist formaat hebben voor een uitleenbaar object dan is 

Ultra-WideBand zeker een geschikte technologie op dit vlak. 

 

5.6.9. Samenvatting 
Hieronder wordt een tabel weergegeven waarbij het kleinste formaat van iedere technologie wordt 

samengevat. 

Apparaat Dimensies in millimeter 

Passive RFID (Radio-frequency identification) 2,5mm² en 0,3mm dik 

Active RFID (Radio-frequency identification) Geschat 5mm dik 

LoRa (Long-range)  75x60x12mm (IneoSense) 

BLE (Bluetooth Low Energy) 86x55x4,5mm (Card Tag CT18-3) 

Ultra-Wideband 46x55x17mm (Sewio UWB Tag Leonardo) 

GPS (Global positioning system) 47x41x17mm (GeoZilla) 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 74x50x10mm 

 

5.6.10. Conclusie 
Qua dikte zijn passive RFID-chips de enige soort chips met een praktisch formaat voor uitleenbare 

objecten. Bluetooth-tags zijn daarna de dunste tags met een dikte van 4,5mm. Hoewel UWB met een 

dikte van 17mm niet enorm dik is, zal dit aan de binnenkant van een boek een hoop dikte toevoegen. 

Dat leidt ertoe dat UWB geen goede kandidaat is. Passive RFID-tags is de winnaar in deze categorie.  

Veel van de tags zijn ongeveer één centimeter dik. Deze tags zijn in principe dus niet heel erg groot, 

maar voor een uitleenbaar object is dit wel te dik. Bijna alle tags zijn te dik omdat ze onder andere 

batterijvoeding nodig hebben. Er wordt vanuit gegaan dat tags aan de binnenkant van een kaft geplaatst 

kunnen worden. Deze tags vormen dan een grote hinder voor de leeservaring. En als ieder boek één 

centimeter dikker wordt vormt dit ook een probleem voor de berging van boeken in de kasten; er 

passen namelijk veel minder boeken in een kast dan voorheen.  
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5.7. Deelvraag 7: Wat is de meest geschikte manier om de gevonden locatie van de 

uitleenbare objecten door middel van een applicatie te tonen? 
Het uitleenbare object vinden door middel van een oplossing is één ding, maar dat moet dan ook op een 

geschikte manier getoond worden. De mensen die op zoek zijn naar een uitleenbaar object moeten op 

een makkelijke en snelle manier kunnen zien waar het ligt. Daarnaast is het van belang om te weten wie 

de oplossing gaat gebruiken en op welke manier. 

 

5.7.1. Resultaten 
Jongeren zijn de primaire doelgroep van de oplossing met daarnaast digitaal vaardigen van andere 

leeftijden. Deze groepen hebben weinig tijd en willen hun boek zo snel mogelijk vinden. Bij voorkeur zal 

de oplossing op zo veel mogelijk apparaten getoond worden; op een vaste computer voor medewerkers 

voor als er vragen aan hen gesteld worden en een mobiele app voor digitaal vaardigen. 

Er zijn verschillende apps die gebruik maken van indoor navigation. Zo maakt Lowe’s gebruik van 

Augmented Reality (AR) om het te zoeken product in een schap te tonen en met virtuele pijlen op de 

grond te tonen als navigatie. Bedrijven als MapsPeople, Infsoft en NavVis bieden een generieke 

oplossing aan met navigatie aan de hand van een plattegrond. De data kan door middel van een CMS 

beheerd worden. Daarnaast heeft NavVis een Google Street View achtige functionaliteiten biedt Infsoft 

een 3D-kaart in hun app aan. Er is ook simpelere oplossing door een 2D-kaart te tonen met daarop de 

aangegeven locatie. Dit kan door een afbeelding (2D) te laten tonen van de bibliotheek en via een 

zogeheten ‘marker’ wordt dan aangewezen waar het uitleenbaar object zich bevindt.  

 

5.7.2. Conclusie 
Een kaart is de beste manier om de locatie te tonen. Om het tonen van de locatie intuïtiever te maken 

kan er gebruikt worden van Augmented Reality (AR), Google Street View achtige functionaliteiten en 

een kaart in 2D of 3D. 
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5.8. Beoordelingsstrategie 
Om tot een uiteindelijke conclusie te komen hanteren wij een puntensysteem om duidelijk te krijgen 

hoe iedere oplossing per categorie gepresteerd heeft. Het aantal punten is gebaseerd op de conclusies 

van alle deelvragen. Met behulp van de uiteindelijke scores kan er een duidelijk beeld geschetst om een 

juiste conclusie te trekken. 

 

5.8.1. Puntensysteem 
In de onderstaande tabel is een weging opgesteld door middel van punten. 

Als een oplossing zeer hoog scoort op bijvoorbeeld nauwkeurigheid, krijgt deze 5 punten. 

Als een oplossing zeer laag scoort op bijvoorbeeld nauwkeurigheid, krijg deze 1 punt. 

 
Tabel 17: De betekenis van het aantal punten voor de scorekaart. 

Punten Weging 

1 Zeer slecht 

2 Slecht 

3 Middelmatig 

4 Goed 

5 Zeer goed 

 

In de tabel hieronder zijn de punten per oplossing en deelvraag ingevuld. 

Omdat nauwkeurigheid, levensduur en formaat zwaarder wegen dan infrastructuur en kosten worden 

deze vermenigvuldigd. Op deze manier wordt elke oplossing vergeleken met elke deelvraag waardoor 

uiteindelijk een totaalscore in beeld komt. De oplossing met de hoogste score is de beste oplossing voor 

de bibliotheek. 

 
Tabel 18: De scorekaart. 
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Passive RFID 4 5 4 5 5 37 

Active RFID 3 3 2 3 2 21 

LoRa 1 4 2 2 2 16 

BLE 4 4 2 2 3 24 

UWB 5 3 1 2 1 18 

GPS 1 4 1 1 1 11 

Wi-Fi 3 3 1 2 3 20 
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Hieronder wordt de uitslag van de scorekaart weergegeven. 

Tabel 19: Uitslag scorekaart. 

Punten Oplossing 

37 Passive RFID 

24 BLE 

22 UWB 

21 Active RFID 

20 Wi-Fi 

16 LoRa 

11 GPS 

 

5.9. Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat Passive RFID de meest geschikte technologie lijkt voor het lokaliseren 

van uitleenbare objecten. Het voordeel van Passive RFID is het kleine formaat en een RFID-sticker heeft 

geen batterij nodig. Hierbij zal wel verder gekeken moeten worden naar de UHF-frequentie. Er is bewust 

niet gekozen voor de HF-frequentie omdat deze ongeschikt is voor het lokaliseren van uitleenbare 

objecten. Voor het UHF-prototype moet er wel een extra sticker toegevoegd worden aan het 

uitleenbare object. De HF-stickers die de uitleenbare objecten bevatten kunnen niet gebruikt worden.  

 

Er zal wel verder onderzoek gedaan moeten worden naar de readers en antennes van gespecialiseerde 

leveranciers van UHF RFID aangezien hier geen prototypes van zijn gemaakt. 

 

Het tonen van de locatie van een boek kan het beste op een kaart. Er zijn verschillende manieren om dit 

te realiseren, zowel in 2D als 3D, maar voor het prototype is er gekozen voor een 2D-kaart. Dit is 

gemaakt in de vorm van een website. Indien wenselijk kunnen er altijd nog extra functionaliteiten aan 

toegevoegd worden zoals AR of 3D, maar dat is niet noodzakelijk om het doel te behalen. 
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6. Prototype 
In dit hoofdstuk staan de bevindingen van het hardware-prototype beschreven. Op basis van de UHF 

RFID-technologie is er een Arduino in combinatie met een reader opgezet. Hierbij zijn in verschillende 

omgevingen de RFID-tags getest en wordt de locatie bepaald aan de hand van de triangulatie-formule. 

 

6.1. HF RFID 
Om de HF RFID-tags te kunnen lezen is er gekozen voor een 

Arduino UNO (Arduino, n.d.) , Ethernet Shield (MartoParts, n.d.) en 

een HF RFID-reader (Iprototype, n.d.). De HF RFID-reader is de 

hardware waarmee de tags gelezen kunnen worden. Op de Arduino 

UNO kan de reader verteld worden wat hij moet doen. Vervolgens 

stuurt de Arduino de data via het ethernet shield door naar de 

database. 

Uit de tests is gebleken dat HF RFID niet geschikt is voor de 

gestelde doeleinden. Ten eerste waren de tags die afkomstig waren 

vanuit de bibliotheek niet te lezen met de reader; de reader kon 

alleen maar op een specifieke frequentie de bijgeleverde tags 

lezen. Ten tweede heeft HF RFID niet het bereik wat vereist is om 

lokalisatie te laten werken. Ook is er contact opgenomen met 

Eastbridge (Eastbridge R. B., 2020) waaruit naar voren kwam dat HF 

RFID niet geschikt is. Wel werd duidelijk dat UHF RFID mogelijk wel 

zou werken voor de situatie in de bibliotheek. 

 

6.2. UHF RFID 
De ‘SparkFun Simultaneous RFID Reader – M6E Nano’ (SparkFun 

Electronics, n.d.) met de ‘UHF RFID Antenna (TNC)’ (Sparkfun 

Electronics, n.d.) zijn gekozen voor het prototype. Er is voor deze 

reader en antenne gekozen omdat deze goed samenwerken in 

combinatie met de al eerder bestelde Arduino. Ook waren voor 

deze reader duidelijke handleidingen beschikbaar.  

Figuur 2: Het prototype (Arduino, Ethernet 
shield en de UHF RFID-reader (aangegeven 
met Scanner in de foto)) 

Figuur 3: De antenne voor de UHF RFID 
reader. 
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6.3. Triangulatie 
De triangulatie-opstelling bestaat uit drie scanners. Deze 

scanners kunnen door middel van triangulatie de locatie van het 

boek bepalen. De scanners kunnen de tags lezen en krijgen 

hierbij ook een RSSI-waarde (Received Signal Strength Indicator) 

terug. Ook is voor de formule een Measured Power-waarde 

nodig. Dit is de RSSI-waarde van een gelezen tag op één meter 

afstand van de antenne.  

Door één scanner midden boven, één scanner linksonder en één 

scanner rechtsonder te plaatsen kan er met een complexe 

formule met behulp van de RSSI-waardes de locatie bepaald 

worden van de gescande tags in de kast. 

 

6.4. Prototype testfase 
Er zijn twee testen opgesteld: het testen van de locatie in een boekenkast en het testen van de locatie in 

een open ruimte. 

 

6.4.1. Testen binnen boekenkast 
Voor het testen is er gebruik gemaakt van twee 

verschillende UHF RFID-tags: een tag van de Decathlon 

en de tag Tageos EOS-300 (Cisper, n.d.), verkregen van 

gekochte producten uit de winkel en een Adhesive UHF 

RFID Tag (SparkFun Electronics, n.d.). Deze tags werden 

in een rechte lijn voor de scanner gehouden en zijn ook 

recht op de antenne gericht. Ook werden de tags in 

zowel paperback- als hardcover-boeken gestopt. De 

eerdergenoemde tags leverden dezelfde resultaten en 

worden vandaar niet apart benoemd. 

De antenne werd onder de kast geplaatst om op deze 

manier de antenne die normaal gesproken midden 

bovenin geplaatst wordt te simuleren. Hieruit bleek dat 

de huidige reader met antenne zelfs op volle kracht, 

2700dB readpower, maar tot plank drie komt, die zich 

ongeveer op één meter in de kast bevindt, tags kan 

lezen. Deze test was uitgevoerd met de losse tags in 

een rechte lijn van de antenne en ook gericht op de 

antenne. Ook is de antenne in verschillende posities 

zowel links en rechtsonder als iets voor de kast 

geplaatst. Dit leverde helaas dezelfde resultaten op. 

Figuur 4: Een visualisatie van lokalisatie met 
triangulatie. 

Figuur 5: Prototype boekenkast. 
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6.4.2. Testen in open ruimte 
Deze tests zijn uitgevoerd om te kijken of de 

lokalisatietechniek goed werkt. De tape op de grond 

heeft de afmeting van de boekenkast die we bij de 

vorige test gebruikt hebben: één meter breed, twee 

meter hoog en een plank op iedere 40 centimeter. 

Daarbij is er een tag op een gegeven locatie 

geplaatst en met de scanner de RSSI-waarde 

opgemeten. Vervolgens is de reader met antenne 

verplaatst naar de andere twee locaties voor 

triangulatie en zijn ook hier de RSSI-waardes 

opgemeten. Op deze manier kon toch zonder twee 

extra antennes een volledige opstelling gesimuleerd 

worden.  

Dit is meerdere malen getest, op 1800dB 

readpower. Uit deze tests blijkt dat de RSSI-waardes 

niet altijd consistent zijn. Dit leidde tot variatie bij 

het weergeven van de locatie van het boek, terwijl 

de tag precies op dezelfde locatie bleef staan tijdens 

het scannen. De reader leest meerdere malen de 

tag en enkele van deze waardes waren niet de 

daadwerkelijke waarde om de juiste locatie te 

bepalen. Als de verkeerde waarde gepakt voor het 

lokaliseren kan dit zorgen van afwijkingen van 

ongeveer 10 tot 50 centimeter. 

Tabel 20: De maximale leesafstanden in een open ruimte 

Omstandigheden Afstand 

Losse tag Tot 3 meter  

Paperback boek Tot 2,5 meter 

Hardcover boek Tot 1 meter 

 

6.5. Discussie 
Voor het testen van het verkrijgen van een locatie in een boekenkast is er gebruik gemaakt van een 

boekenkast van een teamlid in plaats van in een bibliotheek in verband met de corona-situatie. Ook kon 

er hierdoor niet meer getest worden met andere apparatuur in verband met de verlengde levertijd van 

veel producten. 

  

Figuur 6: Opstelling open ruimte. 
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6.6. Conclusie 
Op basis van deze bevindingen is er geconcludeerd dat het prototype niet geschikt is voor een 

bibliotheek. Dit wil niet zeggen dat UHF RFID en triangulatie niet geschikt zijn. Het gaat hier om de 

gebruikte hardware in het prototype. Zolang de reader maar sterk genoeg is zou dit wel mogelijk 

moeten zijn, maar omdat het prototype niet consistent verder kwam dan plank drie is het duidelijk dat 

het niet met deze opstelling kan. Er zijn geen sterkere readers op de markt die samen werken met de 

Arduino maar er zijn wel andere UHF-readers en antennes beschikbaar die zonder de Arduino werken. 

De software voor deze kant-en-klare producten is over het algemeen minder aan te passen waardoor 

men afhankelijk is van de leveranciers bij problemen en ook benodigde functionaliteiten. Er zal in 

samenwerking met een derde partij hier wel een prototype gemaakt voor moeten worden. Dit zal nodig 

zijn om te zien of de antennes en readers wel sterk genoeg zijn om volledige boekenkasten te kunnen 

scannen. 

Hiernaast moet er ook rekening gehouden worden met straling. De stralingslimiet van UHF RFID is 

61V/m (Antennebureau, n.d.). Omdat er geen apparatuur beschikbaar was die dit kan meten is er voor 

het prototype geen straling gemeten. Dit zal dus in samenwerking met een derde partij gedaan moeten 

worden.  
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7. Alternatieven 
Aangezien de conclusie is dat het op dit moment niet mogelijk gaat zijn om een boek te lokaliseren op 

enkele tientallen centimeters, zoals de hoofdvraag beschrijft, is er gekeken naar mogelijke alternatieven. 

Deze alternatieven zijn geen oplossing voor de hoofdvraag maar ondersteunen wel bij het vinden van 

uitleenbare objecten. Er is besloten om niet meer te investeren in prototypes voor de alternatieven; het 

onderzoek hiernaar is volledig gebaseerd op deskresearch. De alternatieven gaan dus vooral in de 

richting van een gedachtestroom en hebben nader onderzoek nodig mochten ze aantrekkelijk zijn.  

De producten die in de alternatieven genoemd worden zijn als voorbeeld gebruikt om een prijsindicatie 

te geven. Het is uiteraard een mogelijkheid om hiervoor andere producten (ander merk/type) in te 

zetten mocht daar voorkeur voor zijn, mits deze dezelfde functionaliteiten hebben. 

 

7.1. Handscanner (+ boekenkar) 
In dit hoofdstuk wordt de situatie van de handscanner geschreven, maar ook de situatie van de 

handscanner in combinatie met een boekenkar. Onder elk kopje staan beide situaties gescheiden van 

elkaar beschreven. 

Handscanner: Met een handscanner kan er handmatig langs de boekenkast gescand worden. Hiermee 

wordt er voorafgaand een aantal boeken opgegeven in de scanner. Zodra men in de buurt komt met de 

scanner bij het boek zal de scanner gaan piepen. Zo hoeft niet elke kast doorgezocht te zoeken als er 

een boek kwijt is. Er wordt geen exacte locatie op tientallen centimeters gegeven maar een indicatie of 

het boek in de kast ligt of niet. 

Deze technologie/methode is al eens eerder gebruikt door de stakeholders, maar dat was een scanner 

met HF-frequentie. Uit onderzoek blijkt dat deze frequentie veel minder stabiel is. Daarom zal hier 

gericht worden op de UHF-frequentie wat mogelijk wel goed gaat functioneren. 

Door middel van UHF-technologie is het mogelijk om op grotere afstanden boeken te scannen. Het 

apparaat draait op het Android-besturingssysteem en bevat onder andere Wi-Fi en Bluetooth. Omdat 

Android een populair besturingssysteem is kan hiervoor vrij simpel software geschreven worden. Denk 

hierbij aan een app die met een database kan communiceren.  

Boekenkar: Het is mogelijk om de eerdergenoemde oplossing, de handscanner of iets vergelijkbaars, 

gedeeltelijk te automatiseren door deze te monteren op een boekenkar. Het personeel van de 

bibliotheek loopt regelmatig door de bibliotheek om de teruggebrachte boeken op de juiste plaats te 

zetten. Als dit met een zogeheten boekenkar wordt gedaan waar ook een scanner op gemonteerd is, 

dan worden boeken gescand zonder daar actief mee bezig te zijn. Op deze manier wordt er geen 

precieze locatie op tientallen centimeters gegeven, maar hierdoor weet men ongeveer waar het boek 

ligt binnen enkele meters. Het idee erachter is dat er vooraf een specifiek boek wordt opgegeven die 

kwijt is. Zodra de scanner in de buurt is van het boek zal de scanner gaan piepen. 
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7.1.1. Benodigdheden 
Handscanner: Om de boeken te scannen is er een handscanner nodig. In het voorbeeld gebruiken wij 

hiervoor de Alien ALR-H460 handscanner, zie afbeelding hiernaast. 

Maar er zijn ook andere geschikte scanners. Deze scanner heeft een 

maximaal bereik van 100 meter bij ideale omstandigheden. Omdat 

deze scanner op de UHF-frequentie werkt zal dit op het moment 

nog niet functioneren in de bibliotheken. In de huidige situatie van 

de bibliotheken hebben alle uitleenbare objecten een HF RFID-tag. 

Om de handscanner te laten communiceren met de uitleenbare 

objecten zal er een UHF RFID-tag bijgeplaatst moeten worden. Dat 

is mogelijk want het stickerformaat van UHF RFID-tags is gelijk aan 

die van HF RFID-tags. Elk uitleenbaar object krijgt in deze situatie 

dus twee tags. 

Boekenkar: Om het concept van de boekenkar te realiseren is er 

vanzelfsprekend een boekenkar nodig. Hiernaast moet er een keuze gemaakt worden of er aan één of 

twee kanten scanners geplaatst moeten worden aangezien de handscanners die bij dit concept gebruikt 

worden maar in één richting scannen. Vervolgens moeten de handscanners bevestigd worden op de 

boekenkar. De fabrikant levert alleen maar een handgreep mee, dus hiervoor zal een alternatief gezocht 

moeten worden. 

 

7.1.2. Voordelen 
Handscanner: Het grootste voordeel is de benodigde materialen. Er is enkel een handscanner nodig met 

UHF RFID-tags, wat in verhouding met andere technologieën een kleine investering is. Ook is het 

formaat van de UHF RFID-tags gelijk aan die van de huidige HF RFID-tags. 

Het gericht zoeken naar één of meerdere boeken is ook simpel en snel; de handscanner werkt zowel in 

de sorteerruimte als in de kasten en ook andere locaties, zolang objecten maar voorzien zijn van UHF 

RFID-tags. Hiernaast is het vrij eenvoudig om software te schrijven voor de scanner om deze te laten 

communiceren met een database, wat het invoeren van de boeken in de handscanner makkelijker 

maakt.  

Boekenkar: Het grootste voordeel van een boekenkar is dat er niet actief gescand hoeft te worden naar 

boeken. Het personeel van de bibliotheek loopt regelmatig door de bibliotheek om bijvoorbeeld de 

teruggebrachte boeken op de juiste plaatst te zetten. Door het combineren van taken hoeft er geen 

werknemer meerdere keren per dag door de bibliotheek met de handscanner, maar kan dit samen met 

het terugplaatsen van boeken gedaan worden. Daarnaast is het aanschaffen van een boekenkar een 

kleine investering. 

 

  

Figuur 7: Alien ALR-H460. 
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7.1.3. Nadelen 
Handscanner: Het grootste probleem met dit alternatief is dat de boeken handmatig gescand moeten 

worden en dat de medewerker hiervoor door de bibliotheek moet lopen totdat het boek gevonden is. 

De locatie van de boeken wordt met een handscanner ook niet precies gegeven. Hiermee weet je alleen 

in welke kast het boek ligt. Ook moeten er UHF RFID-tags geplaatst worden in alle uitleenbare objecten. 

Boekenkar: Het nadeel van een boekenkar is dat er wel nagedacht moet worden over hoe de boekenkar 

gereden wordt door de bibliotheek. Omdat de handscanner in het voorbeeld maar één kant op richt 

moet de boekenkar ook precies zo rijden dat de juiste kasten worden gescand. Een mogelijke oplossing 

hiervoor zal zijn om aan meerdere kanten van de boekenkar een handscanner te plaatsen. 

 

7.1.4. Kosten 
Handscanner: De Alien ALR-H460 handscanner kost €1188,07 ($1300) (Alien ALR-H460 RFID Reader, sd). 

De UHF RFID-tags zijn per stuk verkrijgbaar voor €0,1288 (cisper, n.d.) keer 10.000 uitleenbare objecten 

is €1288,00. 

Totaalprijs: €2476,07 

Boekenkar: Mogelijk kan een boekenkar gebruikt worden die de bibliotheek al heeft. Indien dat niet het 

geval is kan deze aangeschaft worden. De prijzen van deze karren (tafelwagens) zitten rond de €150,- 

(Tafelwagen Fetra, sd). 

 

7.1.5. Haalbaarheid 
Handscanner: Een handscanner inzetten kan in principe snel. Met de losse handscanner kan je al direct 

opzoek gaan naar verloren uitleenbare objecten, mits de tags in de uitleenbare objecten omgezet zijn 

naar UHF RFID-tags. Het omzetten van de tags is veel werk, maar zeker mogelijk met een relatief kleine 

investering. 

Boekenkar: De handscanner zal op de boekenkar geplaatst moeten worden. De fabrikant levert een 

handgreep mee, maar er zal hiervoor wel een oplossing gezocht moeten worden. Daarnaast is het de 

vraag hoe snel de scanner leeg raakt wanneer deze continue scant. Dit zal geen groot probleem zijn als 

de scanner iedere keer na gebruik aan de oplader gelegd wordt. 
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7.1.6. Handscanner + boekenkar combineren met Bluetooth Low Energy 
Het is ook een mogelijkheid om aan de bovenstaande alternatieve oplossing met de handscanner en 

boekenkar de technologie Bluetooth Low Energy (BLE) toe te voegen. Het voordeel hiervan is dat men 

hiermee het boek dat de handscanner gevonden heeft later terug kan vinden. Om dit te verduidelijken 

wordt hieronder de situatie met en zonder BLE beschreven. 

Zonder BLE: De boekenkar rijdt door de bibliotheek. Zodra de handscanner het opgegeven boek 

detecteert zal deze gaan piepen. Op dat moment zal het boek door de medewerker direct gepakt 

moeten worden.  

Met BLE: De boekenkar rijdt door de bibliotheek. Zodra de handscanner het opgegeven boek detecteert 

wordt er via Bluetooth Low Energy een locatie van de handscanner gestuurd naar de database. De 

handscanner bevat namelijk Bluetooth en dat kan worden opgevangen door de BLE-beacons. Op dat 

moment weet de database op welke locatie de handscanner het boek gevonden heeft en zo kan op een 

later moment het boek gepakt worden.  

Om dit te realiseren is het nodig dat de handscanner Bluetooth ondersteund. De handscanner die in het 

voorbeeld gebruikt wordt ondersteund dit. In de bibliotheek moeten er dan ook minstens 4 BLE-beacons 

aanwezig zijn die het Bluetooth-signaal opvangen van de handscanner. Op deze manier kan de exacte 

locatie bepaald worden van de handscanner. Door de software zo te programmeren wordt een 

livelocatie in combinatie met het gevonden boek door de handscanner opgestuurd naar de database. 

Zodra dit in de database staat kan in de software door de medewerker het boek opgezocht worden. De 

medewerker ziet dan waar de handscanner het boek voor het laatst heeft gescand. 

Om verwarring te voorkomen: in het onderzoek naar Bluetooth Low Energy als oplossing voor de 

hoofdvraag was de conclusie dat de BLE-tags te groot zijn voor uitleenbare objecten. In het 

bovenstaande voorbeelden worden deze BLE-tags niet gebruikt, maar wordt alleen het Bluetooth-

signaal van de handscanner opgevangen. Een precieze locatie (op tientallen centimeters) is hiermee niet 

te verkrijgen. Nog steeds is er alleen te weten in welke kast het boek zich bevindt, of beter gezegd: waar 

de handscanner stond op het moment dat het boek gescand werd. 
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7.2. RFID-Mat 
Het is ook mogelijk door middel van RFID-matten, of iets vergelijkbaars, boeken te lokaliseren. Een RFID-

mat kan geplaatst worden in de boekenkast. Zodra een boek op de mat geplaatst wordt dit meteen 

gedetecteerd. Wanneer deze data in een database opgeslagen wordt kan hiermee boeken gelokaliseerd 

worden. Een voordeel hiervan is dat precieze locatie in de kast bepaald kan worden maar het is niet 

inzichtelijk als er boeken buiten een kast liggen. 

 

7.2.1. Benodigdheden 
Voor deze opstelling zijn RFID-matten nodig waarbij de data doorgeven wordt aan de database. Ook 

moeten er kabels getrokken worden om de matten van stroom te voorzien en voor het versturen van 

data. 

 

7.2.2. Voordelen 
Afhankelijk van hoe groot de matten zijn kan er op hoge nauwkeurigheid boeken gelokaliseerd worden 

als deze in de kast staan. Ook zal het implementeren van deze opstelling niet veel extra ruimte in de 

kasten in beslag nemen.  

 

7.2.3. Nadelen 
De manier van lokaliseren met de RFID matten zal wel binnen de tientallen centimeters liggen die 

vereist was in het onderzoek. Daarentegen kunnen de matten geen boeken die buiten de kast, of in 

ieder geval boeken die niet op een mat liggen, lokaliseren. De lokalisatie is volledig afhankelijk van het 

plaatsen van boeken, of andere objecten, op de matten. 

 

7.2.4. Kosten 
Er is geen kant-en-klare oplossing beschikbaar en daarnaast is het lastig om ontwikkelingskosten in te 

schatten. Gezien Eastbridge al samen werkt verschillende bibliotheken is het aan te raden om met hen 

om de tafel te zitten. 

 

7.2.5. Haalbaarheid 
De haalbaarheid en effectiviteit van de oplossing zijn onbekend. Dit alternatief is grotendeels afhankelijk 

van een ontwikkeltraject. Eastbridge heeft al vergelijkbare oplossingen ontwikkelt, namelijk de 

‘SmartShelf innameoplossing’ (Eastbridge, n.d.). In samenwerking met Eastbridge is het mogelijk om 

verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit concept. 
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7.3. Checkpoint-systeem 
Een checkpoint-systeem is een systeem waarbij boeken een poort heen gaan om bijvoorbeeld naar een 

andere verdieping te gaan. Als beveiliging worden nu al een soort RFID-poorten gebruikt bij de ingang. 

Deze maken veel geluid als iemand uit de bibliotheek loopt met een boek waar de beveiliging nog op 

aan staat. Deze poorten zouden ook gebruikt kunnen worden om te scannen of dat een boek 

erdoorheen is gegaan, wat zou betekenen dat dat boek naar een ander gebied in de bibliotheek of naar 

buiten is gegaan.  

 

7.3.1. Benodigdheden 
Om dit systeem te implementeren zijn er RFID-poorten nodig, hiervoor kunnen misschien de RFID-

poorten gebruikt worden die nu ook bij de ingang als beveiligingspoorten gebruikt wordt. Al zal er dan 

wel een software aanpassing nodig zijn.  

Daarnaast kan hiervoor ook de UHF-technologie gebruikt worden, hiervoor zouden andere antennes 

gebruikt kunnen worden. Maar er zouden dan wel nieuwe UHF-tags in de boeken moeten worden 

geplaatst. Of dat het nodig is of dat bij deze oplossing gebruik gemaakt moet worden van UHF-

frequentie zal onderzocht moeten worden. De beveiligingspoorten die nu bij de ingang van de 

bibliotheek staan gebruiken HF-frequentie, dus als we daarnaar kijken zou dit op HF-frequentie moeten 

kunnen werken.  

 

7.3.2. Voordelen 
Met de poorten kan worden bepaald hoe de verschillende gebieden ingedeeld worden. Zo kan worden 

bepaald hoe accuraat hiermee gelokaliseerd wordt. Daarnaast hoeven er voor deze oplossing geen 

nieuwe tags in de uitleenbare objecten, dit is bij veel andere oplossingen wel het geval. Dit scheelt dus 

daarmee ook heel veel werk.  

Een voordeel van deze oplossing met UHF-tags is dat antennes in het plafond geplaatst zouden kunnen 

worden. Hierdoor zouden er dan dus geen grote poorten komen die er niet mooi uitzien, ook staan deze 

poorten dan dus niet in de weg.  

 

7.3.3. Nadelen 
Een nadeel is dat deze alternatieve oplossing alleen met poorten werkt. En het werkt alleen op zones of 

gebieden waar mensen echt alleen door die poorten heen kunnen, en dus niet in een grote open ruimte.  
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7.3.4. Kosten 
De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid checkpoints in een bibliotheek. Eén poort kost tussen de 

€2500,- en €3000,-  (EastBridge, 2020). Een poort bestaat uit twee antennes en kan een doorgang van 

ongeveer 110 centimeter scannen (EastBridge, 2020). Als er dus een doorgang breder is dan 110 

centimeter zullen er meer poorten gebruikt moeten worden.  

Als we uitgaan van de situatie van bibliotheek Zwanenburg is deze locatie niet geschikt voor het opdelen 

in zones. De bibliotheek heeft veel open ruimtes waardoor er meerdere poorten in het midden van deze 

ruimte geplaatst moeten worden. Vandaar wordt er uitgegaan van één poort bij de ingang, zodat 

bekend is wanneer een boek in de bibliotheek is of niet. Ook wordt er een poort bij de inleverruimte 

geplaatst zodat het duidelijk is wanneer boeken de inleverruimte verlaten. Bij de inlevergleuf wordt ook 

een poort geplaatst, voordat de boeken gesorteerd worden, zodat het duidelijk is welke boeken zich in 

de inleverruimte bevinden. 

Met de bovenstaande opstelling komen we uit op zes poorten. Dit zal totaal €18.000,- kosten. 

 

7.3.5. Haalbaarheid 
Deze alternatieve oplossing is zeker haalbaar, en is door middel van UHF-frequentie ook al in een aantal 

retailwinkels toegepast in Duitsland (EastBridge, 2020). Daar zijn ze bezig geweest met een winkel 

opdelen in verschillende gebieden.  

Daarnaast is het door middel van HF-frequentie ook mogelijk, maar hierbij gaat het wel veel kosten om 

uit te voeren als je met veel verschillende gebieden gaat werken.   
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8. Advies 
In dit hoofdstuk wordt het advies gegeven voor de opdrachtgever. Dit advies beantwoordt de volgende 

vraag: “Welke voorgestelde oplossing(en) is (zijn) het beste, ofwel wat wordt de opdrachtgever 

geadviseerd te doen?”. Op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldige afweging van de voor- 

en nadelen is dit advies tot stand gekomen. Daarbij is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, 

interviews en prototyping. 

 

8.1. RFID 
Het advies is om de focus te leggen op RFID in verband met de kosten en mogelijkheden voordat andere 

technologieën onderzocht worden. 

 

8.1.1. Triangulatie 
Uit het prototype blijkt dat de gebruikte reader helaas niet sterk genoeg is voor het realiseren van een 

triangulatie-opstelling. Wel is hiermee triangulatie in een open ruimte getest. Hieruit blijkt dat de 

lokaliseringstechniek, met wat verfijning van de formule, wel goed werkt. Dit betekent dat triangulatie 

zeker een mogelijkheid is voor wat betreft het lokaliseren van objecten. 

Er zal in samenwerking met een derde partij gekeken moeten worden naar alternatieve readers die 

krachtig genoeg zijn om een hele kast te scannen. Deze readers zullen dan niet meer in samenwerking 

met de Arduino UNO kunnen werken, omdat het prototype al de sterkste reader gebruikt die op dit 

moment beschikbaar is voor de Arduino. Er zal dus gekeken moeten worden naar readers en antennes 

van andere gespecialiseerde leveranciers. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de 

hoeveelheid straling. 

 

8.1.2. Alternatieven 
Een goedkoop en haalbaar alternatief is het gebruik maken van een handscanner. Hiermee is wel de 

locatieaccuraatheid minder en er zijn geen updates in real-time. In het geval van de handscanner is het 

praktischer om deze in te zetten op het moment dat het duidelijk is welk uitleenbaar object verloren is 

zodat de handscanner kan helpen met het vinden van dit object. Voor lokalisatie met de handscanner, 

wat zich richt op de locatie van alle objecten binnen de bibliotheek, moet verder onderzoek gedaan 

worden naar hoe en of het een bijdrage levert. 

Het checkpoint-systeem is een oplossing waarmee kan worden gezien in welk gebied een uitleenbaar 

object zich bevindt. Er kan hierbij worden overwogen om de overstap te maken naar UHF-tags. Als hier 

interesse naar is zal hier een apart onderzoek naar moeten worden gedaan.  

Een ander mogelijk alternatief is het gebruik van RFID-matten. Hiermee kunnen boeken met hoge 

nauwkeurigheid in de boekenkast gelokaliseerd worden. Ondanks dat hierbij wel wat beperkingen zitten 

in het lokaliseren van verloren boeken, is het verstandig om hier meer onderzoek naar te doen. Een 

mogelijkheid hiervoor is om contact op te nemen met EastBridge. 
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8.2. Bluetooth Low Energy 
BLE is op het moment nog niet geschikt vanwege twee factoren. De eerste factor is het formaat. Op dit 

moment zijn de tags niet klein genoeg en dus niet geschikt om op of in objecten te plakken. Als we 

kijken naar de trends van de ontwikkeling van BLE is het zeker mogelijk dat in de komende jaren het 

formaat zo veranderd dat het wel geschikt is. 

De tweede factor is de levensduur van de tags. De maximale levensduur is tot drie jaar waarbij sommige 

tags helemaal vervangen moeten worden. Dit kan op termijn een grote investering worden aangezien de 

tags steeds vervangen moeten worden. Ook hier kunnen we kijken naar de trends van ontwikkeling en 

het zou kunnen dat tags in de komende jaren zo ontwikkelen dat de batterijduur voldoende is voor de 

bibliotheek. Het advies is dus om deze technologie zeker in te gaten te houden voor in de toekomst. 

 

8.3. Ultra-WideBand 
Voor UWB heeft Estimote een voorstel van een Proof of Concept gedaan. Uit dit onderzoek en 

constatering van Estimote blijkt dat UWB een mogelijke oplossing is voor het lokaliseren van uitleenbare 

objecten. De huidige tags die op het uitleenbare object geplaatst worden zijn nog wel te groot, maar 

Estimote gaf aan bezig te zijn met nieuwe tags op stickerformaat. Het advies is dus om verder in contact 

te gaan met Estimote om te vragen hoe het zit met de ontwikkeling van de nieuwe tags. Zodra die 

geschikt zijn voor het uitleenbare object dan kan er serieus gekeken worden naar dit voorstel. Ondanks 

dat het wat prijzig is geven zij wel aan te denken dat dit gaat werken. Zij zijn namelijk op de hoogte van 

deze casus en hebben daar een passend voorstel voor geschreven. Voor een actueel voorstel is het wel 

verstandig om deze opnieuw aan te vragen bij Estimote, omdat het voorstel een beperkte geldigheid 

had en deze al is verlopen.  
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9. Overdracht 
Om het vervolgtraject voor komende projecten soepel te laten verlopen is het aan te raden om naast dit 

document het functioneel en technisch ontwerp te bekijken. Het technisch ontwerp bevat beschrijving 

van de code die gebruikt is voor zowel de webapplicatie als de Arduino UNO. Hiernaast is de code 

volledig van commentaar voorzien om duidelijk te maken waar de functies voor dienen. De hardware en 

software wordt overgedragen aan de bibliotheek.  
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