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Agenda

• Wat is HAMNET

• Hoe ziet het netwerk eruit

• Wat kan ik ermee als gebruiker

• Hoe krijg ik toegang tot HAMNET

• Toegang via een VPN tunnel

• Toegang via een accespoint

• HAMNET bij PI2SWK
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Wat is HAMNET

• AMPRNET (Amateur Packet Radio Netwerk), actief sinds jaren 80

• Internet netwerk 44.0.0.0/8 Nederlandse allocatie 44.137.0.0/16

• Autonoom breedband datacommnicatienetwerk dat in dienst staat
van de amateurdienst

• HAMNET ontstaan in 2005 Duitsland/Oostenrijk
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Hoe ziet het netwerk eruit

• Bestaat uit Point to Point verbindingen en routers

• Vaak hoge opstelpunten

• Ontsluiten van repeaters

• http://hamnetdb.net/lsp_map.cgi
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Wat kan ik ermee als gebruiker

• Mogelijkheden zijn eindeloos

• VOIP services, 

• ATV streams, 

• technische info via site

• webcam streams

• SDR ontvangers(10 GHz Eindhoven bijvoorbeeld)

• Weerstations

• Etc, etc, etc
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Hoe krijg ik toegang

• IP adres aanvragen bij Rob PE1CHL via pe1chl@amsat.org

• Voornaam

• Woonplaats

• Provincie

• Callsign
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Toegang via VPN tunnel

• Beveiligde tunnel verbinding met HAMNET via het internet

• Handig als je niet in de buurt van een accesspoint woont

• OpenVPN, IPSEC

• Demo!

7



Toegang via een accesspoint

Stand februari 2017
Drachten - PI1DRA (N, O, Z, W)
Hilversum - PI1NOS (N, O, Z)
Heerenveen - PI2NON
Assen - PI2NON
Nes, Ameland - PI4AM
Hollum Ameland (PI4AM)
Amsterdam West - PI1AMS
Goes - PI3GOE (N, O)
Zierikzee - PI1ZLD
Eindhoven (ri. Zuid)
IJsselstein (Noord-Oost)
Vlissingen (PI2VLI)
Gouda (PI2SWK)?
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Toegang via een accesspoint(2)

• Wifi product van Mikrotik of Ubiquiti Networks benodigd

• Zichtverbinding benodigd

• 10 MHz bandbreedte i.p.v. de gebruikelijke 20/40 MHz
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Mikrotik

• Antennes, routers, 
switches

• Goede prijs/kwaliteit
verhouding

• Mikrotik product 
instellen: 
https://gitlab.com/realr
olfje/hamnet-quickstart/
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Ubiquiti networks

11



HAMNET bij PI2SWK

• Sinds december 2016 is PI2SWK 
verbonden via een VPN tunnel

• Dit voorjaar zal hopelijk de Point to Point 
verbinding met de Gerbrandy toren in 
IJsselstein worden geactiveerd

• Plannen voor een accesspoint richting
Noord
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Informatie bronnen

• https://www.ampr.org/

• http://wiki.ampr.org/wiki/Main_Page

• http://www.hamnet.nl/

• http://hamnetdb.net/lsp_map.cgi

• https://www.hamnieuws.nl/de-bouw-van-hamnet-nederland/

• https://gitlab.com/realrolfje/hamnet-quickstart/

• https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html

• https://routerboard.com/

• https://www.ubnt.com/
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HAMNET adressen

• http://pa3bic.ampr.org/

• http://web.oe2xzr.ampr.at/

• http://web.pa2eon.ampr.org/

• http://sys1.pd1aem.ampr.org/

• http://sys3.pa3pm.ampr.org/

• http://pd8d.ampr.org/

• http://44.225.71.134/index.php?title=Hauptseite
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