
De uitdaging

Een verdwenen wielblok? Dat betekent vertraging

Schiphol brengt jaarlijks 68,4 miljoen passagiers en ruim 1,5 miljoen ton vracht van 

A naar B. Zonder ruim 8500 vliegtuigtrappen, wielblokken en bagagekarren zou 

dat een onmogelijke opgave zijn. Het Nederlandse Undagrid heeft al die duizenden 

“niet-gemotoriseerde assets” van een slimme tracker voorzien. 

Vertraging tijdens je vlucht. Je wilt het niet. Schiphol ook niet. Niemand, eigenlijk. Het is 

niet efficiënt, het is kostbaar en vervelend. Daarom neemt een bedrijf als Schiphol 

continue maatregelen om de kans op vertraging tot het absolute minimum te beperken. 

Eén van hun meest innovatieve partners tegen die vertragingen is het Nederlandse 

Undagrid en hun zelf ontwikkelde technologie, die draait op het Internet of Things - 

netwerk van Vodafone.
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Luchthavens die op 
rolletjes lopen



De oplossing

Extra ogen voor het logistiek personeel

De tracker is voorzien van een simkaart en twee radio-technologieën: een Low-

Power Wide-Area Network en Bluetooth, waarmee al die duizenden objecten 

onderling kunnen communiceren om hun positie door te geven, ook op langere 

afstand. Het hele systeem draait met speciaal ontwikkelde simkaarten op het 

wereldwijde IoT-platform van Vodafone. Hierdoor zijn ze altijd terug te vinden via 

een daarvoor ontwikkelde app. De app toont ook belangrijke gegevens over de 

assets, zoals info over de koeling van een vrachtkar vol medicijnen bijvoorbeeld, of 

handleidingen bij ingewikkelde objecten.

En waarom is dat dan zo goed tegen vertragingen? ‘Wanneer eenvoudige dingen 

zoals bijvoorbeeld wielblokken er niet zijn, moeten dure monteurs vanwege 

veiligheidseisen wachten tot ze gevonden zijn, voor ze aan onderhoud of reparatie 

kunnen beginnen,’ legt Marcus Breekweg uit, mede-oprichter van Undagrid. 

Zoekgeraakte assets leveren zo onnodige vertraging op voor de luchthaven, voor 

cargo én voor passagiers.

De technologie hiervoor bestond nog niet en is door Undagrid zelf ontwikkeld, met 

ondersteuning van Vodafone. Breekweg: ‘We wisten al langer dat er behoefte bestond 

om die duizenden karretjes op Schiphol beter te volgen. Daar was enkele jaren 

geleden nog geen goede en betaalbare oplossing voor. Maar de ontwikkelingen zijn 

snel gegaan, en we zagen de kansen van IoT. We zijn begonnen op Schiphol, met 

een proef van zes weken met twaalf karretjes. Na twee weken al, belde de klant 

dat ze op korte termijn de oplossing voor al hun karretjes wilden. De oplossing van 

Undagrid draait nu al op twaalf luchthavens wereldwijd. En als er een klant op een 

andere luchthaven bijkomt, kunnen we met Vodafone’s hulp snel live gaan.’

The future is exciting.

Ready?


