
Soort locatie:

Multifunctionele evenementenlocatie 
in Arnhem-Zuid voor o.a. concerten, 
congressen en voetbalwedstrijden. 

Specificaties: 
• Circa 25 toegangen 
• 180 gebruikers 

Gevraagde oplossing:

Een gebruiksvriendelijk toegangscontrole 
systeem dat over integratiemogelijkheden 
beschikt. 

         

Paxton producten:
• Paxton Net2 Pro Software
• Net2 Plus deurcontroller
• Net2 Proximity Multiformat MIFARE® 

lezer – P50
• Paxton Exit drukknop – E75
• Paxton Desktoplezer 

“ ”
Paxton biedt ons een gebruiksvriendelijk toegangscontrole 

systeem dat eenvoudig door onszelf te beheren is. 
Friso Korthouwer  - GelreDome Arnhem

| Case Study

Resultaat:

Een toegangscontrole systeem dat 
zeer eenvoudig te beheren is door de 
gebruikers

GelreDome – De locatie voor grootschalige evenementen en thuisbasis 
van voetbalclub Vitesse – voorzien van Paxton Toegangscontrole
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GelreDome is een multifunctionele evenementen-
accommodatie in Arnhem-Zuid. Jaarlijks passeren ruim een 
miljoen mensen de poorten van deze prachtige locatie, die 
plaats biedt aan diverse evenementen zoals popconcerten, 
congressen en beurzen. Daarnaast is het sinds de opening op 
25 maart 1998 tevens de thuisbasis van voetbalclub Vitesse.  
Op dat moment was GelreDome wereldwijd de eerste 
multifunctionele evenementenaccommodatie die over een 
uitschuifbaar voetbalveld beschikte. Een ander opmerkelijk 
kenmerk is het beweegbare dak. Wanneer het dak dicht is en 
de lichten uit zijn is de zaal volledig verduisterd. Dit biedt ideale 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld voorstellingen en concerten. 
Deze flexibiliteiten maakt GelreDome tot het grootste theater 
van Nederland. 

De oplossing
Via een oud medewerker van GelreDome kwam Friso terecht 
bij installateur Van den Broek Systemen uit Oss. Er werd contact 
opgenomen met John Wagemakers, accountmanager bij 
Van den Broek Systemen. Samen werd er gesproken over de 
mogelijkheden voor een nieuw toegangscontrole systeem 
dat aan alle eisen zou voldoen. ‘’De communicatie ging goed 
en binnen no-time lag er een offerte klaar”, aldus Friso. Er 
werd gekozen voor het Net2 systeem van Paxton als nieuw 
toegangscontrole systeem in het GelreDome. 

Friso vertelt:  ‘’Het traject om het systeem te vervangen liep qua 
communicatie erg soepel en fijn. We kregen snel een reactie 
en de uitleg was helder. Samen zijn we op bezoek gegaan bij 
distributeur SmartSD, waar we het Paxton systeem werkend 
hebben kunnen ervaren”. Het Net2 systeem gaf Friso direct een 
goed gevoel en de keuze voor dit systeem was dus ook snel 
gemaakt. 

De voordelen
Door te kiezen voor het Net2 toegangscontrole systeem van 
Paxton is er een mogelijkheid in de toekomst te integreren met 
het Milestone camera systeem, waar het GelreDome gebruik 
van maakt. Wanneer we Friso vragen naar de voordelen van het 
systeem geeft hij aan: “Het grootste voordeel van het Paxton 
systeem is het gebruikersgemak, dit was eigenlijk onze grootste 
eis. Zowel het aanmaken van een tag als het blokkeren van een 
gebruiker is binnen no-time gebeurd en ook de administratieve 
kant van het systeem is eenvoudig bij te houden in de software”. 
Friso vervolgt: “Tijdens een evenement zijn er bepaalde ruimtes 
die toegankelijk moeten zijn voor bepaalde personen. Ook dit is 
eenvoudig te realiseren door een bepaalde groep in het systeem 
rechten te geven tot verschillende zones binnen het gebouw.’’

Friso sluit af: ‘‘Kortom, een toegangscontrole systeem waar wij 
erg tevreden over zijn’’. 

De situatie
In 2010 werd GelreDome voorzien van een camera systeem en 
een toegangscontrole systeem. Vanwege veroudering werden 
beide systemen in 2021vervangen. 

Friso Korthouwer, Hoofd facilitaire dienst bij GelreDome vertelt: 
‘’Onze eisen voor het nieuwe toegangscontrole systeem 
waren niet heel erg spannend. Het systeem moest vooral 
gebruiksvriendelijk zijn en over de mogelijkheid beschikken om 
in de toekomst te kunnen integreren met andere systemen”. 
Vanwege de aanwezigheid van externe partijen tijdens 
evenementen en voetbalwedstrijden was het daarnaast van 
belang dat in het systeem eenvoudig en snel nieuwe gebruikers 
kunnen worden aangemaakt en geblokkeerd.
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De uitdaging
Voorheen was GelreDome afhankelijk van één installateur 
die het systeem kon beheren. Om in de toekomst niet meer 
afhankelijk te zijn van één enkele partij, was het van belang om 
een systeem te vinden dat door meerdere partijen te beheren 
en installeren zou zijn.  
 
De uitdaging zat hem dus in het vinden van een nieuw 
toegangscontrole systeem dat niet alleen eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk is maar tevens gemakkelijk zelf te beheren is.


