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Managementsamenvatting 

Waar de kernen in Horst aan de Maas voorzien zijn van glasvezel door Reggefiber en een 

nog groter gebied al geruime tijd is aangesloten op het kabelnetwerk van Ziggo, kan het 

buitengebied enkel internet ontvangen via een DSL-verbinding. Doordat de afstand van de 

aansluiting in het pand tot de wijkcentrale in het buitengebied zeer lang is, laat de snelheid 

van deze DSL-verbindingen in het buitengebied te wensen over. Door de exponentieel 

toenemende vraag naar bandbreedte zullen steeds meer bewoners van het buitengebied 

niet meer met deze verbinding uit de voeten kunnen. Circa 3000 percelen worden zo 

steeds meer beperkt in het gebruiken van allerlei internetdiensten. Dit rapport bespreekt 

de verschillende technische opties om het buitengebied van Horst aan de Maas te voorzien 

van hoogwaardig breedbandinternet. Het doel hiervan is om de voor- en nadelen van deze 

technische opties inzichtelijk te maken.  

Wij concluderen dat glasvezel de meest toekomstvaste infrastructuuroplossing is. Glasvezel 

is veruit het beste medium als we kijken naar de gebruikerservaring. De investeringen zijn 

echter zeer fors. Toch zien we in Nederland verschillende vergelijkbare initiatieven in het 

buitenengebied die de business case hiervoor rond krijgen. 

Kabelaansluitingen (coax) voldoen ook aan de meeste eisen, maar deze oplossing is iets 

minder toekomstvast dan glasvezel. Omdat deze optie qua kosten vergelijkbaar is met 

glasvezel (of wellicht iets duurderis dan glasvezel), ligt de realisatie van nieuwe 

kabelaansluitingen in het buitengebied niet voor de hand. Een uitzondering is wellicht een 

handvol percelen die nu geen kabelaansluiting hebben, maar wel dicht bij het kabelnetwerk 

liggen.  

Straalverbindingen kunnen flexibel worden ingezet en leiden tot een goede gebruikserva-

ring. Straalverbindingen zijn een goede oplossing in relatief open gebieden waar zeer grote 

afstanden moeten worden overbrugd. Juist voor die enkele zeer geïsoleerde percelen in 

deze gemeente kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Horst aan de Maas heeft midden in 

het buitengebied echter wel stukken bos die voor straalverbindingen een knelpunt kunnen 

vormen. Bij grotere aantallen aansluitingen is het aanleggen van vaste infrastructuur 

echter een meer schaalbare en toekomstvaste oplossing.  

Fixed 4G (een specifieke variant van het mobiele 4G dat op dit moment in Nederland wordt 

uitgerold) kan in specifieke gevallen waar het landschap en de adressendichtheid aan 

bepaalde eisen voldoen geschikt zijn voor het leveren van internet. Het is echter geen optie 

die zeer hoge snelheden kan realiseren en het is daarom niet bijzonder toekomstvast. Er 

zijn ook beperkingen ten aanzien van het leveren van televisie. Overigens zal het reguliere 

mobiele 4G-netwerk voor de meeste percelen geen optie zijn: de dekking hiervan is juist in 

het buitengebied vaak matig en de kosten voor een flink dataverbruik zijn hoog. 

Het ontsluiten van huishoudens via satelliet is qua gebruikerservaring vergelijkbaar met de 

bestaande DSL-verbindingen. De snelheid is wellicht hoger, de hoge latency (vertraging 

van de verbinding) bij satelliet maakt dat de verbinding echter niet bruikbaar is voor een 

aantal internetdiensten. Ook kennen satellietoplossingen over het algemeen hogere vaste 

kosten. 

Onze conclusie is dat voor het leeuwendeel van het buitengebied het realiseren van een 

nieuw glasvezelnetwerk de beste optie is. Voor enkele percelen die vlak bij het 

kabelnetwerk liggen is het aansluiten op dit netwerk wellicht een efficiënte oplossing. Voor 
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een kleine set extreem geïsoleerde percelen kunnen draadloze verbindingen interessant 

zijn. Deze laatste twee opties dienen nader onderzocht te worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De afgelopen jaren heeft Reggefiber in een groot aantal gebieden in Nederland glasvezel 

uitgerold. Vooral de kernen in wat kleinere gemeenten bleken voor Reggefiber een 

interessant gebied. De huishoudens in deze kernen hebben nu de keuze tussen redelijk 

snelle DSL-, en zeer snelle kabel- en glasvezelverbindingen. Op dit moment heeft ruim een 

half miljoen huishoudens glasvezel tot hun beschikking. 

De uitrol van glasvezel heeft echter ook een keerzijde. De kloof (digital divide) tussen deze 

kernen en het buitengebied is als gevolg van de uitrol nog groter geworden dan deze al 

was. Waar de bewoners van de kernen de keuze hebben tussen drie snelle infrastructuren 

kunnen bewoners van het buitengebied alleen gebruik maken van trage DSL-verbindingen. 

Door de langere afstanden in het buitengebied is DSL hier veel trager dan in de kernen. Dit 

probleem wordt de komende jaren steeds groter, omdat de vraag naar bandbreedte de 

komende jaren naar verwachting met circa 30-40% per jaar blijft doorgroeien1, terwijl DSL 

in het buitengebied niet of nauwelijks sneller wordt. De afgelopen jaren is breedband in het 

buitengebied dan ook steeds vaker als maatschappelijk probleem onder de aandacht 

gekomen.  

In Horst aan de Maas zijn de kernen al flinke tijd voorzien van glasvezel, maar blijven de 

buitengebieden achter. Op 10 september behandelde de gemeenteraad in Horst aan de 

Maas dit onderwerp, nadat er 1.250 handtekeningen waren opgehaald door een werkgroep. 

De werkgroep drong aan op een onderzoek naar de mogelijkheid om alle adressen in de 

gemeente van een breedbandaansluiting te voorzien.  

Op donderdag 24 april 2014 vond er een gesprek plaats tussen het burgerinitiatief, de 

gemeente Horst aan de Maas en Dialogic. In dit gesprek werd duidelijk welke vragen er 

zijn, en welke beantwoord dienen te worden in het voorliggende onderzoek: 

 Welke scenario’s zijn er voor de realisatie van breedbandige verbindingen in het 

buitengebied in Horst aan de Maas? 

 Wat zijn de kosten voor deze verschillende scenario’s? 

 Welke business modellen zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor de verschillende 

scenario’s? 

 Wat zijn andere relevante aspecten van de verschillende scenario’s? 

Het volgende hoofdstuk zal ingaan op de analyse van de verschillende technologische 

opties.  

1.2 Analytisch kader 

In dit rapport geven we een analyse van de verschillende opties die er zijn om ook deze 

bewoners te voorzien van een breedbandinternetaansluiting. We maken hierin onderscheid 

tussen zes verschillende technologische opties/scenario’s. Het eerste scenario (ADSL) 

omvat geen interventie, en is daarmee het nulscenario. De overige scenario’s bestaan uit 

                                                

1 Zie Dialogic (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 2020. 

Beschikbaar via dialogic.nl/fastforward.  

http://dialogic.nl/fastforward
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het realiseren van aansluitingen via (1) Fixed 4G, (2) satelliet, (3) straalverbindingen, (4) 

kabel en (5) glasvezel.  

In de analyse vergelijken we de voor- en nadelen van elk van deze opties volgens een 

besliskader dat bestaat uit vier aspecten: de kosten voor de eindgebruiker, de gebruikers-

ervaring, het businessmodel en de impact voor de gemeente. Elk van deze aspecten valt 

uiteen in verschillende besliscriteria (bijvoorbeeld een minimumsnelheid die de verbinding 

moet halen, of een maximumprijs die een eindgebruiker wil betalen voor de aansluiting). 

De analyse leidt tot het invullen van een matrix die de merites van de verschillende 

scenario’s op de beslisaspecten inzichtelijk maakt (zie Tabel 1 hieronder).  

Tabel 1. Schematisch overzicht van de multi criteria-analyse 
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Hieronder lichten we kort de verschillende beslisaspecten toe. 

1.2.1 Kosten voor de eindgebruiker 

Uiteraard zijn de kosten voor de eindgebruiker een belangrijk beoordelingscriterium. Dit 

heeft een directe relatie met de kosten voor het realiseren en beheren van het netwerk. 

We maken hierbij onderscheid tussen eenmalige investeringskosten (‘capex’) als 

operationele (terugkerende) kosten (‘opex’). De verschillende scenario’s verschillen zowel 

in de omvang van de totale kosten als de verdeling hiervan over capex en opex. 

Om te komen tot een accurate inschatting van de kosten voor het realiseren van 

glasvezelaansluitingen en straalverbindingen, maken we gebruik van de kennis van zeer 

ervaren experts op dit gebied. Ook de ervaring van Dialogic in eerdere trajecten op het 

gebied van glasvezeluitrol vormt een belangrijke bron. Daarnaast zullen schattingen van de 

kosten voor de eindgebruiker gebaseerd zijn op modellering van informatie van 

marktpartijen. 

1.2.2 Gebruikerservaring 

Aangezien de slechte gebruikerservaring van internetdiensten in het buitengebied 

aanleiding waren voor het starten van dit traject, kan dit aspect uiteraard niet achterwege 

blijven in deze analyse. De gebruikerservaring omvat alle elementen die bepalend zijn voor 

het uiteindelijke nut dat de gebruiker heeft van de aansluiting. Hierbij spelen de volgende 

technische aspecten een rol: 

Snelheid (upload en download) van de verbinding  

Internetdiensten vereisen een bepaalde minimumsnelheid. Is de snelheid van de lijn 

beperkt dan kunnen bepaalde diensten (vooral beeld en geluid) niet meer gebruikt worden. 
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Daarnaast kunnen simpelweg meerdere diensten tegelijk gebruikt worden (door meerdere 

personen tegelijk) als de verbinding sneller is. Afhankelijk van het karakter van de dienst is 

juist uploadsnelheid of juist downloadsnelheid de beperkende factor: een dienst als 

Uitzendinggemist, Youtube of Netflix leunt sterk op downloadverkeer, terwijl een dienst als 

online back-up of camerabeveiliging juist vrijwel uitsluitend uploadverkeer nodig heeft. 

Merk op dat de behoefte van consumenten naar bandbreedte de komende jaren naar 

verwachting met circa 30 tot 40% per jaar zal groeien. Deze groei wordt gedreven door de 

introductie en adoptie van nieuwe diensten (onder andere video-, peer-to-peer en 

clouddiensten) en de groei in intensiteit van het gebruik van bestaande diensten (zo neemt 

het aantal minuten video dat wordt gekeken toe en neemt ook de kwaliteit van de video’s 

toe) 2 . Figuur 1 toont een prognose van de gemiddelde door huishoudens gewenste 

snelheden van aansluitingen tot en met het jaar 2020.  

 

Figuur 1. Prognose van de ontwikkeling van de vraag van huishoudens naar up- en downloadsnelhe-

den van internetaansluitingen tot en met 20203 

Latency 

Met latency bedoelen we de vertraging (in milliseconde) die optreedt bij het versturen en 

ontvangen van gegevens over de internetaansluiting. Als de latency laag is, dan is deze 

vertraging kort.4 Bepaalde internetdiensten vereisen dat de verbinding een bepaalde (lage) 

latency heeft, zoals telefonie 5  en online gaming. Andere diensten (zoals peer-to-peer 

filesharing) hebben juist veel minder last van hoge latency. 

                                                

2 Bron: Dialogic (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 

2020. Beschikbaar via dialogic.nl/fastforward. 

3 Ibid. 

4 De latency staat los van de doorvoersnelheid (bandbreedte): een auto die is volgeladen met harde 

schijven en in een uur naar een bestemming rijdt heeft weliswaar een zeer grote doorvoersnelheid, 

maar een zeer hoge latency; een traditionele telefoonverbinding heeft daar tegenover een zeer lage 

doorvoersnelheid, maar ook een zeer lage latency. 

5 Bijna iedereen kent de nadelen van gesprekken via satelliet door het 8-uur journaal. De nieuwslezer 

vraagt iets aan de verslaggever ter plekke, maar het duurt intuïtief te lang voor er een antwoord 
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Mogelijkheid tot het afnemen van triple play (en in het bijzonder televisie) 

Triple play betekent het gebundeld afnemen van de diensten internettoegang, televisie en 

telefonie bij dezelfde aanbieder. In de praktijk betekent het vaak dat deze diensten dan 

ook over dezelfde aansluiting worden afgenomen. Triple play-pakketten zijn voor 

consumenten vaak voordelig en de mogelijkheid om deze diensten te kunnen afnemen is 

dus in het belang van de eindgebruiker, ook in het buitengebied.6 

Storingsgevoeligheid 

Sommige technieken zijn gevoelig voor storingen, andere technieken niet of nauwelijks. 

Afhankelijk van de aansluittechniek heeft een verbinding bijvoorbeeld meer of minder last 

van (bijvoorbeeld) atmosferische storingen of interferentie. 

Sustained rate / overboeking 

Ieder internetabonnement voor huishoudens kent in principe een bepaalde mate van 

overboeking: de mate waarin (vanaf een bepaald punt) onderliggende infrastructuur wordt 

gedeeld met andere gebruikers. Wanneer een internetaansluiting sterk overboekt is, zal de 

eindgebruiker meer hinder ondervinden van andere gebruikers (en zal de verbinding 

bijvoorbeeld langzamer zijn tijdens piekuren). De effectieve down- en uploadsnelheid en 

latency zullen hierdoor afwijken. 

1.2.3 Businessmodel 

Het zakelijke aspect van de uitrol van breedband in het buitengebied bestaat uit een aantal 

zaken dat afhangt van de vorm die wordt gekozen om de aansluitingen te realiseren. De 

volgende aspecten spelen hierbij een rol: 

Toekomstvastheid 

Vanwege de flinke investeringen die nodig zullen zijn voor het aansluiten van het 

buitengebied is het van belang dat deze kunnen worden ‘uitgesmeerd’ over een groot 

aantal jaren. De gekozen technologie moet de ontwikkeling van de vraag van eindgebrui-

kers dus tenminste kunnen bijhouden. De mate waarin een bepaald scenario toekomstvast 

is wordt met name bepaald door de gekozen technologie. 

De noodzaak tot het opzetten van een nieuwe organisatie 

In sommige modellen is het nodig een organisatie op te zetten, bijvoorbeeld een 

netwerkcoöperatie of stichting. Het opzetten en draaiend houden van deze organisatie kent 

uiteraard verschillende financiële, juridische en andere uitdagingen. 

Noodzaak tot vraagbundeling 

Sommige scenario’s zijn uitsluitend haalbaar als er een bepaalde penetratie wordt gehaald: 

zo is glasvezelaanleg alleen haalbaar als een bepaald percentage van huishoudens in een 

                                                                                                                                       

komt: Zou de verslaggever het niet verstaan hebben? Op het moment dat de nieuwslezer de vraag 

herhaalt begint de verslaggever met zijn antwoord. Een serie onderlinge onderbrekingen volgt. 

6  Merk op dat steeds meer aanbieders nu ook ‘quad play’ aanbieden. Hierbij wordt mobiele 

communicatie (spraak, data en soms zelfs televisie) gebundeld met de ‘vaste’ triple playdiensten. 

Wanneer aanbieders zelf geen mobiele operator zijn bieden ze veelal het mobiele deel aan als 

virtuele mobiele operator (MVNO). Omdat deze mogelijkheid in alle scenario’s bestaat, en feitelijk 

losstaat van de realisatie van vaste aansluitingen in het buitengebied, laten we quad play in deze 

analyse verder buiten beschouwing. 
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straat een aansluiting wil afnemen. In deze ‘alles-of-niets’-scenario’s is het daarom nodig 

om vooraf te inventariseren waar voldoende vraag is om het scenario te kunnen realiseren. 

Termijn waarop het scenario gerealiseerd kan worden 

De tijd die het kost om een bepaald scenario te implementeren hangt sterk samen met de 

hierboven genoemde aspecten, alsook de gekozen technologie. Zo hangt de uitrolsnelheid 

van glasvezelaansluitingen bijvoorbeeld af van een bepaalde graafcapaciteit, en wordt de 

uitrol van draadloze oplossingen mogelijk vertraagd doordat vergunningsprocedures 

moeten worden doorlopen voor het kunnen plaatsen van de benodigde masten.  

Mogelijkheden voor openheid van het netwerk 

Op een open netwerk kunnen diensten (bijvoorbeeld telefonie en internet) worden geleverd 

door verschillende partijen; op een gesloten netwerk is de eigenaar van het fysieke 

aansluitnetwerk vaak de enige aanbieder. Een open netwerk heeft uiteraard de voorkeur, 

omdat eindgebruikers hierbij kunnen kiezen uit meerdere aanbieders, en er sprake kan zijn 

van concurrentie tussen deze aanbieders. Sommige technologieën zijn echter minder 

geschikt voor het realiseren van een open netwerk dan andere.  

Lock-in op bepaalde suppliers en technologie 

De keuze voor een bepaald scenario kan een lock-in impliceren op een bepaalde (groep 

van) suppliers en technologie. Zo heeft slechts een klein aantal partijen bijvoorbeeld de 

benodigde licenties om 4G te kunnen aanbieden, en wordt apparatuur soms slechts door 

een klein aantal fabrikanten gemaakt. 

1.2.4 Impact voor de gemeente 

Het laatste punt waarop we de scenario’s zullen beoordelen heeft betrekking op de 

gemeente. Hierbij kijken we niet alleen de naar de effecten op de gemeente als 

bestuurslaag, maar ook naar de maatschappelijke effecten van het scenario. We denken 

hierbij aan de volgende concrete punten: 

Financiële impact op de gemeente 

Sommige scenario’s vereisen dat de gemeente bijvoorbeeld leningen verstrekt (of garant 

staat voor leningen die door derde partijen worden verstrekt) ten bate van het realiseren 

van de aansluitingen. 

Operationele impact op de gemeente 

In bepaalde scenario’s zal de gemeente graafwerkzaamheden moeten toestaan of 

bijvoorbeeld vergunningen moeten verlenen voor het plaatsen van zendmasten. 

Maatschappelijk draagvlak of weerstand 

Een voorbeeld hiervan is mogelijke weerstand tegen het plaatsen van zendmasten 

vanwege elektromagnetische straling. 
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2 Analyse scenario’s 

De verschillende technologische opties die er zijn om bewoners in het buitengebied van 

Horst aan de Maas te voorzien van een internetaansluiting worden in dit hoofdstuk 

geanalyseerd. 

2.1 DSL-aansluitingen (nulscenario) 

In het DSL-scenario blijven gebruikers in het buitengebied van Horst aan de Maas 

aangewezen op de op dit moment beschikbare DSL-verbindingen voor internettoegang. We 

nemen het scenario mee in deze analyse omdat zo een duidelijk beeld ontstaat van (a) wat 

een voortzetting van de huidige situatie zou betekenen, en (b) de verschillen tussen de 

andere scenario’s en voortzetting van de huidige situatie helderder te kunnen neerzetten.  

Internetaansluitingen worden in dit scenario gerealiseerd over DSL-verbindingen. Deze 

verbindingen worden geleverd door KPN, terwijl afnemers voor de internetdienst terecht 

kunnen bij verschillende aanbieders (die gebruik maken van ontbundelde toegang), zoals 

Tele2 en Online – naast KPN zelf.  

De theoretische maximale downloadsnelheid van ADSL ligt (voor de in Nederland gangbare 

ADSL2+ variant) op circa 24 Mbit/s. In het buitengebied ligt de maximaal haalbare 

snelheid over ADSL zelfs nog eens ver onder dit theoretische maximum, omdat de afstand 

tot de DSL-centrale een grote invloed heeft op de kwaliteit van de verbinding.  

Figuur 2 toont de locatie van de DSL-centrale in Horst aan de Maas (Kerkeveld 3, Horst) en 

maakt inzichtelijk welke delen van de omgeving binnen een bepaalde afstand van de 

centrale liggen7. Vanaf een afstand van circa 1,8 kilometer is de theoretisch maximale 

snelheid van ADSL2+ al onder de 20 Mbit/s, en vanaf 3 kilometer onder de 10 Mbit/s.  

 

Figuur 2. Afstand tot de DSL-centrale in Horst aan de Maas en omgeving8 

                                                

7 Merk op dat in de praktijk de koperlijnen geen rechte lijn zullen afleggen van de DSL-centrale naar 

de aansluiting, en dus nog langer zullen zijn. In de praktijk zien we dat een vaste verbinding tussen 

twee punten gemiddeld circa 40% langer is dan de hemelsbrede afstand tussen deze punten.  

8  Bron: Google Earth (kaartmateriaal), bewerking Dialogic. KPN publiceert de locaties van haar 

telefooncentrales niet, maar meerdere bronnen bevestigen dat de KPN-telefooncentrale in Horst is 

gevestigd op de Herstraat 56. In 2013 is de weg waaraan deze centrale ligt (tussen de Herstraat en 
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Upgrade naar VDSL 

Uiteraard staan ook de ontwikkelingen op het gebied van DSL niet stil. Met VDSL, de 

opvolger van ADSL, kunnen over bestaande verbindingen vele malen hogere snelheden 

worden gehaald; in theorie kan een enkel koperpaar een maximale downloadsnelheid van 

circa 52 Mbit/s bieden. Met VDSL2 zouden zelfs snelheden tot wel 200 Mbit/s mogelijk zijn.  

 

Figuur 3. De maximum te behalen snelheid over verschillende typen DSL-verbindingen bij 

verschillende afstanden tot de DSL-centrale (bron: Ofcom) 

VDSL is nog gevoeliger dan ADSL ten aanzien van de lengte van de koperverbinding. 

Figuur 3 toont de relatie tussen afstand en (download)snelheid voor de verschillende DSL-

varianten. Hierbij valt op dat de snelheid van VDSL vanaf circa 1,2 kilometer zelfs onder de 

snelheid van ADSL2+ komt te liggen; voor VDSL2 ligt dit punt zelfs al op 400 meter. 

Om VDSL te kunnen inzetten moet KPN de over koper af te leggen afstanden dus flink 

inkorten. Dit vraagt om aanpassingen aan de opbouw van het netwerk; Figuur 4 geeft een 

schematisch overzicht van de verschillen. Concreet moet de koperverbinding al vanaf de 

straatkast (die op maximaal enkele honderden meters van de aansluiting mag staan) 

worden omgezet naar een glasvezelverbinding, in plaats van op de DSL-centrale. KPN zal 

dus vele straatkasten moeten ombouwen en op glasvezel moeten aansluiten, wat zeer 

kostbaar is.  

 

Figuur 4. Schematisch overzicht van de verschillen in opbouw van het netwerk tussen ADSL en VDSL 

Specifiek in het buitengebied is de investering om een straatkast te ‘upgraden’ niet te 

                                                                                                                                       

de Kloosterstraat benoemd tot ‘Kerkeveld’. Het nieuwe adres (op dezelfde locatie) van de centrale 

betreft dus Kerkeveld 3.   
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verantwoorden. Ten eerste zijn de koperlijnen in het buitengebied een stuk langer, en is 

het aantal straatkasten lager. De straatkasten bevinden zich daarnaast op plaatsen waar 

geen bestaande glasvezelinfrastructuur aanwezig is.  

De investering in een straatkast is ten tweede alleen rendabel als tenminste een bepaald 

percentage van de abonnees op de straatkast VDSL zal afnemen. In dichtbevolkt gebied is 

dat soms al lastig te realiseren, maar in het buitengebied (waar het aantal abonnees per 

straatkast lager ligt, en dus nog een hoger percentage nodig is) is het ondoenlijk.  

De omvang van de investering in VDSL komt, in het buitengebied, dicht bij de omvang van 

een investering in een volledig verglaasd netwerk. Ten opzichte van een glasvezelnetwerk 

is een (V)DSL-netwerk minder toekomstvast en biedt het een mindere gebruikerservaring. 

In veel gevallen lijkt het aanleggen van glasvezel op de langere termijn om deze redenen 

ongeveer even duur9.  

Een andere aspect wat hierbij speelt is dat het DSL-netwerk eigendom van KPN is. Het is 

dus ook aan KPN om te bepalen wat zij wanneer met hun netwerk doen. En uiteraard is het 

ook aan KPN om dit te financieren. Op dit moment zet KPN in op de uitrol van VDSL, maar 

hierbij richten zij zich uiteraard op de kernen.  

2.1.1 Kosten voor eindgebruiker 

De abonnementskosten voor ADSL voor de eindgebruiker liggen typisch tussen de €30-€50 

per huishouden per maand10. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze abonnementsprijs 

de komende jaren min of meer stabiel zal blijven (inflatie daargelaten). De abonnements-

prijs is niet afhankelijk van het aantal afnemers van DSL in (een bepaald deel van) het 

buitengebied. In de praktijk zien we dat de kosten voor een VDSL-aansluiting (op plaatsen 

waar deze nu beschikbaar zijn) niet substantieel hoger zijn dan die van een ADSL-

aansluiting.  

2.1.2 Gebruikerservaring 

Snelheid, latency en overboeking 

De belangrijkste kenmerken van DSL ten aanzien van snelheid hebben we hierboven al 

benoemd. In het buitengebied biedt DSL absoluut onvoldoende snelheid, zeker met de 

ontwikkeling van bandbreedtebehoefte in de toekomst in het achterhoofd. Zoals eerder 

aangegeven is de te behalen snelheid sterk afhankelijk van de afstand tot de centrale (bij 

ADSL) of de straatkast (bij VDSL). De latency en storingsgevoeligheid bij DSL in het 

buitengebied zullen beperkt hoger zijn dan elders.  

Triple play 

Een veelheid van aanbieders levert triple play over ADSL-lijnen aan, waardoor huishoudens 

hun internet, telefonie en televisie toegang door een enkele aanbieder kunnen laten 

leveren. Bij DSL kan triple play op verschillende manieren worden gerealiseerd; er zijn 

aanbieders (o.a. Telfort) die zowel televisie als telefonie ‘over IP’ aanbieden (waardoor de 

diensten dus bandbreedte vereisen op de DSL-verbinding) terwijl andere partijen (o.a. 

CanalDigitaal/Online) televisie via de satelliet bundelen. Doordat de snelheid van de DSL-

verbinding in het buitengebied lager ligt is het afnemen van triple play ‘over IP’ in het 

                                                

9 Zie Stratix (2013) Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting ‘witte’ gebieden in Fryslân. 

Rapport in opdracht van de Provincie Fryslân, met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring. 

10 Op basis van een abonnement met televisie, bellen en internet van 20 Mbps van Tele2. 
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buitengebied niet altijd mogelijk. Voor afnemers in het buitengebied is de keuze uit 

aanbieders waarvan triple play kan worden afgenomen dus beperkt. 

2.1.3 Businessmodel 

In het buitengebied is op vrijwel alle adressen een koperaansluiting aanwezig. Omdat DSL 

reeds wordt aangeboden in het buitengebied kunnen we concluderen dat het voor de 

marktpartijen een werkbaar businessmodel is; er is geen reden om aan te nemen dat het 

businessmodel (wanneer geen concurrerende infrastructuur beschikbaar komt) niet meer 

houdbaar zou worden.  

Over het businessmodel dat bij eventuele uitrol van VDSL kan worden gehanteerd hebben 

we het hierboven reeds uitvoerig gehad. Een eventuele upgrade van DSL naar ‘next 

generation’-snelheden kan worden gedaan zonder daarbij nieuwe verbindingen tot 

huishoudens te realiseren; de bestaande koperaansluiting kan hiervoor worden gebruikt. 

Wel moet tot redelijk dicht bij de aansluiting een netwerk (veelal een glasvezelnetwerk) 

worden aangelegd dat de hogere capaciteit kan verwerken. Doordat de adressendichtheid 

in het buitengebied lager is, is het aantal abonnees waarover deze investering moet 

worden ‘uitgesmeerd’ lager. Ook kost het aanleggen van backhaul glasvezelverbindingen 

naar de straatkasten (die soms zelf ook nog moeten worden geplaatst) in het buitengebied 

meer dan in dichtbevolkt gebied. Dit maakt dat de investering voor aanbieders specifiek in 

het buitengebied niet rendabel is. Uitrol van glas lijkt in het buitengebied in de praktijk 

soms zelfs net zo duur. In de praktijk zien we dan ook dat de upgrade spaarzaam en 

uitsluitend in dichtbevolkte gebieden wordt doorgevoerd. 

2.1.4 Impact voor gemeente 

Zoals eerder gezegd is de direct impact voor de gemeente van het nulscenario nagenoeg 

onbestaand.  

 

Wel is de vraag wat de indirecte gevolgen zijn van het niet kunnen ontvangen van ‘next 

generation’-internettoegang in het buitengebied. Het niet aanleggen van breedbandverbin-

dingen in het buitengebied betekent namelijk dat gebruikers in het buitengebied steeds 

vaker verstoken zullen zijn van (met name de nieuwe) internetdiensten die een steeds 

grotere hoeveelheid bandbreedte nodig hebben. Het gaat hierbij met name om video-

intensieve diensten, en diensten die ‘in de cloud’ worden geleverd. Van een aantal van 

deze diensten wordt gedacht dat deze juist in het buitengebied relevant kunnen zijn; een 

veelgenoemd voorbeeld is e-health (zorg op afstand). De nadelen worden niet alleen 

gedragen door de permanente bewoners van het buitengebied,  maar slaan ook neer op 

toerisme; men zal wellicht eerder kiezen voor recreatie in andere gebieden waar betere 

connectiviteit beschikbaar is.  

2.2 Fixed 4G 

In deze paragraaf gaan we nader in op fixed 4G. Hoe wel de naam wellicht doet vermoeden 

dat fixed 4G een vaste verbinding betreft, gaat het hier om een draadloze verbinding 

tussen een ontvangstpunt een zendpunt. Echter, omdat zowel het ontvangstpunt als het 

zendpunt van de verbinding zich op een gefixeerd punt bevindt verwijst men naar dit type 

verbindingstechnologie als fixed 4G. In onderstaande omkadering wordt nader ingegaan op 

verschillende draadloze verbindingstechnologieën.  
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Draadloze verbindingstechnologieën 

Er zijn verschillende technologieën waarmee een draadloze aansluiting kan worden 

gerealiseerd. De meest bekende technologie is wellicht WiFi; deze technologie is echter 

zelden geschikt voor het overbruggen van afstanden groter dan circa 100 meter. Om 

grotere afstanden te overbruggen worden 2G, 3G, of 4G verbindingen ingezet. In 

Nederland worden deze verbindingen via het mobiele netwerk ingezet. Het ontvangstpunt 

is in dit geval een mobiele telefoon. Deze vorm van 4G technologie wordt ook wel mobiel 

4G genoemd omdat de ontvanger dus niet aan één plaats is gebonden.  

In het buitengebied zijn mobiele 3G- en 4G-netwerken in Nederland in de meeste gevallen 

niet geschikt om fixed 4G verbindingen over te realiseren. Ten eerste is de capaciteit van 

deze netwerken in het buitengebied vaak laag, of niet-bestaand om dat er in dat gebied 

geen 4G-dekking is. Daarnaast is vereist een vaste aansluiting substantieel meer 

capaciteit dan een mobiele aansluiting, omdat op mobiele internetabonnementen vaak een 

datalimiet staat ingesteld. Boven dit limiet wordt de snelheid van dataverkeer beperkt, of 

is dit verkeer kostbaar. Indien naast mobiele telefoons ook vaste aansluitingen van dit 

netwerk gebruik zouden maken dan zou het netwerk dus overbelast kunnen raken. Het 

vergroten van deze capaciteit in het buitengebied zou in de meeste gevallen niet rendabel 

zijn omdat dit de aanleg van een groot aantal zendmasten vereist.  

In de praktijk zien we Fixed 4G met name op plaatsen waar het lastig is om vaste 

aansluitingen te realiseren, zoals in bergachtige gebieden in Oostenrijk en Italië. In 

Nederland wordt vast 4G aangeboden in het vlakke, boomarme Noord-Flevoland. 

Aanbieder Greenet biedt hier momenteel fixed 4G-verbindingen aan, waarbij vooral 

boerderijen worden ontsloten. Hier is eenvoudig een zichtlijn is te realiseren, en kan een 

stabiele verbinding worden gerealiseerd. KPN voert proeven uit met vast 4G, maar biedt 

het nog niet structureel aan. KPN zegt hierbij te onderzoeken of een combinatie van DSL 

en 4G kan worden toegepast11.  

Om fixed 4G te realiseren dienen antennes op mobiele zendmasten gericht te worden op 

het dekkingsgebied. Om een verbinding te realiseren krijgen aangesloten huizen een 

antenne op buitengevel die op deze zendmast wordt gericht. Aanbieder Greenet geeft dan 

ook aan dat er in de meeste gevallen een zichtlijn nodig is van de antenne naar de 

zendmast.12  In de praktijk kan ook zonder een zichtlijn de verbinding worden gerealiseerd, 

maar dan is de kwaliteit hiervan niet gegarandeerd.   

Door de betere antenne, en omdat de ontvanger stilstaat, is een veel betere verbinding 

mogelijk dan op mobiel 4G. De gebruikerservaring bij draadloze oplossingen is sterk 

afhankelijk is sterk afhankelijk van de omgeving. De aanbieder kan dan ook geen 

specifieke snelheid garanderen, in de praktijk kan Greennet verbindingen leveren met 

downloadsnelheden van tenminste 10 Mbit/s tot 30 Mbit/s.13 

2.2.1 Kosten voor eindgebruiker 

Het realiseren van een fixed 4G-aansluiting kost per huishouden gemiddeld ca. €200. De 

kosten voor een dergelijke aansluiting liggen vooral in de apparatuur aan de gevel (de 

                                                

11 Zie Emerce (2014). KPN test vast internet via 4G in Loppersum. www.emerce.nl/nieuws/kpn-test-

vast-internet-via-4g-loppersum  

12 Zie Greenet. Veelgestelde vragen. www.greenet.nl/vraagenantwoord  

13 Zie Greenet. Veelgestelde vragen. www.greenet.nl/vraagenantwoord  

http://www.emerce.nl/nieuws/kpn-test-vast-internet-via-4g-loppersum
http://www.emerce.nl/nieuws/kpn-test-vast-internet-via-4g-loppersum
http://www.greenet.nl/vraagenantwoord
http://www.greenet.nl/vraagenantwoord
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antenne) en de bouw van zendmasten. Evenals bij vaste infrastructuur ligt bij realisatie 

van fixed 4G de grootste kostenpost in het buitengebied. Onderstaande Figuur toont dat in 

gebieden met een lagere dichtheid huishoudens relatief meer zendmasten per huishouden 

moeten worden gerealiseerd – en dus ook relatief meer kosten moeten worden gemaakt. 

 

 

Figuur 5. Schematisch overzicht fixed 4 G in de kern en de omringende buitengebieden.  

Maandelijks is een huishouden circa €50,- kwijt aan abonnementsgeld14. Let wel, dit zijn 

kosten voor internet en vaste telefonie; via 4G kan geen televisie worden afgenomen. Ten 

behoeve van televisie moet dus alsnog een satellietverbinding worden afgenomen (ca. 

€17,95 per maand).  

De kosten voor een fixed 4G-aansluiting liggen in vergelijking met de kosten voor realisatie 

van vaste infrastructuur vrij laag. Echter in tegenstelling tot vaste verbindingen is de 

periode waarover deze kosten worden afgeschreven substantieel korter: de 4G verbinding 

wordt in 5 jaar afgeschreven, in vergelijk met de 20 jaar die bij vaste verbindingen 

gangbaar is. Hiervoor zijn enkele verklaringen. 

Zo is de bandbreedte van dergelijke verbindingen niet opschaalbaar. Om een hogere 

snelheden toe te staan over de fixed 4G verbinding dient nieuwe apparatuur in de 

zendmast en op de buitengevel te worden geïnstalleerd. We zien bij mobiele 4G netwerken 

dat het aanbieden van een hogere capaciteit ten koste gaat van het doelgebied dat een 

zendmast kan voorzien van een betrouwbare verbinding. Zeker in een buitengebied 

betekent het opschalen van capaciteit investeringen in extra zendmasten en apparatuur.  

Kort samengevat, de investering voor het realiseren van een fixed 4G verbinding brengt 

relatief lage kosten met zich mee, echter is deze investering niet toekomstvast. 

2.2.2 Gebruikerservaring 

Kwaliteit verbinding 

In projecten waar fixed 4G wordt toegepast lijken gebruikers over het algemeen positieve 

ervaringen te hebben met deze verbinding. De kwaliteit van deze dienst is dan ook zeker 

niet slecht, maar in vergelijking met vaste infrastructuur is de kwaliteit op een aantal 

aspecten inferieur.  

Ten eerste is met fixed 4G een lagere downloadsnelheid mogelijk dan bij koperen (VDSL), 

coax(DOC SIS 3.0) of glasvezelverbindingen. In theorie kan de techniek snelheden 50 

                                                

14 Conform de meest actuele abonnementsprijzen van Greenet. 

c
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Mbit/s of zelfs worden meer gehaald (zowel up- als downstream). Deze theoretische 

prestaties van draadloze oplossingen zijn veelal gebaseerd op geïdealiseerde condities, en 

worden in de praktijk vrijwel niet behaald. De omgeving in Noordoost-Flevoland (volledig 

vlak, weinig bomen en weinig bebouwing), waar Greenet opereert, leent zich bij uitstek 

voor het toepassen van vast 4G en hier wordt maximaal 30 Mbit/s gehaald. Het is nog 

maar de vraag of dezelfde resultaten kunnen worden behaald in de omgeving van Horst 

aan de Maas. 

Wat latency betreft scoort 4G nog altijd een stuk slechter dan DSL, kabel en glasvezel: 

waar bij de vaste aansluitingen een latency tussen de 2 á 10 ms (binnen Nederland) 

gebruikelijk is, is dat bij fixed 4G typisch 60 á 70 ms. Een dergelijke latency is te hoog 

voor online gaming, maar laag genoeg voor bijvoorbeeld videoconferencing en bellen over 

internet.  

Wat storingsgevoeligheid betreft hebben draadloze oplossingen als fixed 4G de facto meer 

last van externe invloeden. Zo kunnen verbindingen gevoelig zijn voor weersomstandighe-

den. Ook kan storing optreden als er sprake is van interferentie van andere zenders 

(magnetrons, zendpiraten of slecht afgestelde zware elektrische apparatuur).  

Tot slot is er bij draadloze oplossingen altijd sprake van enige overboeking. Bij draadloze 

oplossingen wordt gebruik gemaakt van het radiospectrum, hetgeen moet worden gedeeld 

door alle gebruikers binnen een bepaald bereik. Met nieuwe technologieën (zoals 

beamforming bij LTE15) en het inzetten van meer spectrum kan dit worden teruggebracht. 

Echter dient hiervoor dit spectrum wel beschikbaar te zijn voor de dienstaanbieder. 

Kwaliteit diensten 

Zoals eerder besproken is het dienstenaanbod via fixed 4G beperkt tot internet en vaste 

telefonie, en is geen televisie via deze verbinding beschikbaar. Dit komt omdat 4G 

netwerken technisch gezien nog niet (goed) geschikt zijn voor ‘broadcast’-verkeer. De 

nieuwe 'LTE Broadcast’-standaard zou dit euvel voor 4G kunnen verhelpen. Hoewel het 

technisch dus mogelijk zou moeten zijn om in de toekomst televisiediensten over mobiel en 

fixed 4G aan te bieden in het buitengebied, is het de vraag welke investeringen de 

aanbieders daarvoor zullen moeten doen en of deze investeringen haalbaar zijn.  

In vergelijking met aanleg van vaste infrastructuur is waarschijnlijk iets meer werk vereist 

van de eindgebruiker om alle aansluitingen goed werkend te krijgen. Zo kan geen triple 

play aansluiting worden verkregen, maar moet bij ten miste twee aanbieders een 

abonnement voor internet en vaste telefonie, en televisie worden afgesloten. Ook moet 

niet alleen een router worden geïnstalleerd, maar moet ook een 4G-antenne worden 

geïnstalleerd en afgesteld. Daarnaast moet de satellietschotel worden behouden en moet 

alsnog bijhorend abonnement worden betaald. In vergelijking met niet-draadloze 

oplossingen ligt er uiteraard wel minder vaste infrastructuur in de grond, waardoor het 

risico op storingen door graafschade beperkt blijft. 

Daarnaast biedt het fixed 4G-netwerk geen openheid aan derde dienstaanbieders. Hierdoor 

heeft een initiële dienstenaanbieder een monopolie op zijn infrastructuur. Indien er geen 

concurrerende infrastructuur op dit gebied aanwezig is, is er dus weinig prikkel om de 

kwaliteit van het dienstenaanbod te verbeteren en/of de abonnementskosten te verlagen.  

                                                

15  Techniek waarbij meerdere antennes op dezelfde zendmast worden gebruikt om meerdere 

radiogolven in verschillende richtingen uit te zenden naar specifieke gebruikers, waardoor het 

beschikbare spectrum efficiënter wordt gebruikt. 
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2.2.3 Businessmodel 

De business case voor aanbieders van fixed 4G leunt namelijk in grote mate op de 

gebruikersdichtheid: idealiter sluit een provider ten minste 50 gebruikers aan op een 

enkele mast, die een bereik kent van circa 4 kilometer rondom. Het plaatsen van de mast 

zelf vereist een verbinding van de mast naar het kernnetwerk van de aanbieder (de 

zogenaamde backhaul) – op locaties waar glasvezel beschikbaar is voor het aansluiten van 

de mast, of wanneer dat kan worden gedaan met straalverbindingen, is de business case 

dus eenvoudiger.  

Naar verwachting zullen de huidige landelijke operators in eerste instantie juist niet kijken 

naar het buitengebied, maar naar de dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden. Het toepassen 

van 4G voor internetaansluitingen is eveneens een interessante optie wanneer reeds 

glasvezelverbindingen beschikbaar zijn, maar deze te exorbitant duur of onpraktisch zijn 

om de  ‘last mile’  naar een flink aantal dicht bijeengelegen huishoudens te ontsluiten. Een 

voorbeeld is een cluster woningen dat geïsoleerd gesitueerd is ten opzichte van het 

resterende glasvezelnetwerk, of dat zeer moeilijk aan te sluiten is om dat het in een gebied 

ligt waar veel rivieren of sloten moeten worden doorkruist.  

Het is maar de vraag of eigenaars van fixed 4G netwerken op lange termijn spectrum 

kunnen benutten voor het tot stand brengen van draadloze verbindingen. Voor het 

benutten van het 4G-spectrum hebben operators drie opties: 

 een vergunning aanschaffen over een deel van dit spectrum, 

 gebruikmaken van het spectrum waarover zij een vergunning hebben, of 

 een deel spectrum huren bij een 4G-vergunningshouder. 

De eerste optie vereist aanschaf van een kostbare vergunning. Operators KPN, Vodafone, 

T-Mobile en Tele2 hebben hoge bedragen neergelegd voor 4G vergunningen: in totaal werd 

3,8 miljoen euro betaald voor 41 vergunningen. Deze hoge vergunningskosten werken als 

drempel voor nieuwe toetreders.  

De tweede optie vereist dat er ruimte is in het spectrum voor zowel mobiel als fixed 4G.  

We kunnen ons goed voorstellen dat op termijn, als gevolg van de steeds groeiende 

behoefte dataverkeer, de totale capaciteit van het 4G-spectrum op termijn te laag is om 

aan de totale behoefte te kunnen voldoen. Omdat fixed 4G-gebruikers relatief veel 

capaciteit verbruiken, tegen relatief lage inkomsten, ligt het voor de hand dat operators de 

voorkeur geven aan gebruikers van mobiel 4G. Hier ligt ten slotte de bestaande 

klantenkring, kan dataverkeer beperkt worden per abonnee, en kan dus meer worden 

verdiend.  

Gezien het feit dat operators met oog met het toenemend dataverkeer nauwelijks hun 

klanten kunnen voorzien in capaciteit, lijkt verhuur van spectrum aan derden vrijwel 

onwaarschijnlijk.  

Kortom, het investeren in een fixed 4G infrastructuur is een risicovolle optie. Er is een reële 

kans aanwezig dat 4G-spectrum in de toekomst niet meer kan worden benut ten behoeve 

van fixed 4G. De vraag is dan ook of het met oog op een verbetering over de lange termijn 

verstandig is om te investeren in fixed 4G.  

2.2.4 Impact voor gemeente 

Voor het aanbieden van vast 4G moeten in het buitengebied opstelpunten worden 

geplaatst. Deze masten moeten uiteraard ook weer (via straalverbindingen of glasvezel-

verbindingen) worden verbonden met het kernnetwerk van de aanbieder.  
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2.3 Satelliet 

Er zijn diverse aanbieders van internet via een satelliet, en satellietinternet wordt 

wereldwijd veel gebruikt om internetverbindingen (of bijvoorbeeld televisieontvangst) te 

realiseren in gebieden waar andere infrastructuren niet toereikend zijn. Satelliet is geen 

“next generation”-oplossing, maar biedt vooral een alternatief op plekken waar nu 

(nagenoeg) geen internet beschikbaar is, en de andere oplossingen niet haalbaar zijn om 

praktische of financiële redenen. Daarbij is er geen afhankelijkheid van de huizendichtheid. 

2.3.1 Kosten voor eindgebruiker 

Triple-play abonnementen van 20Mbit/s worden aangeboden voor ongeveer €55 per 

maand, plus de kosten voor datagebruik buiten de vooraf afgesproken bundel. Bij de 

reguliere abonnementen is sprake van een datalimiet van typisch 15 GB per maand, en 

voor meerverbruik dient extra betaald te worden. 

2.3.2 Gebruikerservaring 

Satelliet heeft als voordeel dat het nagenoeg16 overal in Nederland kan worden afgenomen. 

De dekking is dus geen issue. Wat we met satelliet echter zien is dat de 

prijs/kwaliteitverhouding relatief slecht is. De capaciteit (Mbit/s) van de lijn is beperkt, 

zeker als het gaat om de upload. Daarnaast is de responsiviteit (ofwel latency, uitgedrukt 

in milliseconde) slecht, met een waarde van 800-1000 ms, vanwege de geostationaire 

baan van de satelliet. Hierdoor zijn applicaties als (beeld)bellen via internet, remote 

desktop, en gaming niet (goed) mogelijk.  

In een beperkte gebruikerssurvey uitgevoerd door Stratix op basis van ervaringen van 

enkele bestaande gebruikers van satelliet-internettoegang bleek dat de ervaring van 

eindgebruikers wisselend is. Waar abonneekosten en applicatiegebruik ongeveer 

vergelijkbaar waren, werden zeer verschillende antwoorden gegeven op vragen over de 

waardering van de satellietverbinding ten opzichte van eerder gebruikte en/of alternatieve 

aansluitmogelijkheden op hetzelfde adres en de waardering van verbindingseigenschappen 

als downloadsnelheid. De respondenten gaven beschikbaarheid (gebrek aan alternatieven) 

als enige reden aan voor het kiezen voor satelliet-internettoegang. De meest tevreden 

respondent had niet of nauwelijks andere alternatieven, vond de verbinding betrouwbaar 

en ongevoelig voor storingen en mat effectieve downloadsnelheden van 12 Mb/s. De minst 

tevreden respondent had DSL als alternatief en vond de verbinding onbetrouwbaar en 

gevoelig voor storingen en mat effectieve downloadsnelheden van 2 tot 15 Mb/s, 

afhankelijk van tijdstip en meet methode. De bandbreedte per aansluiting is dan ook 

beperkt, en ligt naar schatting rond de 20 Mb/s.  

De hoge kosten van dataverbruik, de relatief lage uploadcapaciteit en deze zeer hoge 

latency beperken het nut van satelliet internet tot diensten zoals email of bekijken van 

webpagina’s, en maken dat het minder geschikt is voor allerlei “next generation” diensten 

zoals (video)bellen en video-on-demand diensten, zeker als deze een tweeweg (duplex) 

karakter hebben. Wel is vrij zicht op het zuiden (waar de satelliet zich bevindt) 

noodzakelijk voor een optimale verbinding. 

                                                

16 In onze praktijk zijn we op ondergrondse bunkers gestuit waar internetconnectiviteit nodig was. Hier 

is satelliet niet mogelijk, tenzij er een antenne op het aardoppervlak geplaatst kan en mag worden. 

Dit is een van de zeer uitzonderlijke voorbeelden waar satellietinternet niet mogelijk is. 
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2.3.3 Businessmodel 

Het grote voordeel van satelliet internet is dat de satellieten een grote “footprint” hebben 

(zo bestrijkt ASTRA grote delen van Europa) en dat – zodra de satelliet eenmaal 

beschikbaar is, deze oplossing dus per geval bekeken kan worden (dit in tegenstelling tot 

andere technologieën waar de haalbaarheid van aanleg veelal afhangt van de vraag of 

anderen in de nabijheid reeds deelnemen of nog willen deelnemen). Als relatief eenvoudig 

aan te leggen oplossing kan, bijvoorbeeld zolang een alternatief niet aanwezig of niet 

haalbaar is, inzet van satelliet overwogen worden voor echt afgelegen huizen. Omdat de 

instapdrempel relatief laag is kan later nog zonder veel bezwaren gekozen worden over te 

stappen op andere alternatieven zodra deze voorhanden zijn. Echter, vanwege de 

technische eigenschappen (en dan met name de netwerkvertraging en beperkte 

bandbreedte) en vanwege de kosten van dataverbruik is deze vorm van internet minder 

geschikt voor allerlei diensten zoals “next generation” services zoals (video)bellen, op 

afstand werken, of video-on-demand diensten. 

2.3.4 Impact voor gemeente 

De impact voor de gemeente bij het inzetten van satellietaansluitingen is nihil. Er hoeft 

geen vaste infrastructuur te worden aangelegd. Hoogstens kan worden genoemd dat er 

wellicht wat meer satellietschotels in het straatbeeld zullen verschijnen. 

2.4 Straalverbindingen 

Bij een straalverbinding wordt gebruik gemaakt van een gerichte, draadloze verbinding 

tussen een centraal opstelpunt en de afnemer. Ten opzichte van bijvoorbeeld 4G en WiFi is 

het verschil dat per aansluiting zowel bij de afnemer als de aanbieder een aansluiting 

(antenne) wordt gerealiseerd en gericht (zie Figuur 6). 

 

Figuur 6 Schematisch overzicht van punt-multipunt netwerken zoals 4G en WiFi (links) versus punt-

punt aansluitingen via straalverbindingen (rechts) 

Straalverbindingen bieden mogelijkheden om een goede balans te bereiken tussen 

beoogde bandbreedtedoelen, kosten en uitrolsnelheid in extreme gevallen waarin één of 

meerdere adressen op niet te grote afstand (enkele kilometers) van een breedbandverbin-

ding moeten worden voorzien, en waarbij aanleg van een vast netwerk door topografische 

en geografische omstandigheden te duur is (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 

waterpartijen of brede sloten). Randvoorwaarden als goede zichtlijnen en mogelijk gebruik 

van bestaande hoge punten (kerktorens, lichtmasten) kunnen deze oplossing nog 

aantrekkelijker maken. Bij aanleg naar grotere hoeveelheden adressen is een goede (bij 

voorkeur vaste) backhaul-verbinding belangrijk.  

Straalverbindingen kunnen een redelijk kostenefficiënt alternatief zijn voor vaste 

aansluitingsnetwerken, indien er niet meer dan enkele kilometers overbrugd hoeft te 

worden en er opstelpunten mogelijk zijn waarbij een zichtverbinding mogelijk is tussen 

zend- en ontvangststation. Soms is hierbij het opstellen van een mast noodzakelijk, maar 

dit hoeft in veel gevallen alleen aan één kant van de verbinding. Ook kunnen in veel 
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gevallen bestaande hoge objecten worden hergebruikt, zoals kerktorens of lichtmasten van 

sportvelden. De uiteindelijke kostenefficiëntie hangt af van een groot aantal factoren en de 

samenhang daartussen: de huizendichtheid en clustering van huizen van participerende 

deelnemers heeft invloed op de herbruikbaarheid van opstelpunten, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van meerdere antennes op een opstelpunt, of het gebruik van punt-multipunt 

oplossingen (één antenne op het distributiepunt bedient antennes van meerdere 

huishoudens in dezelfde ‘zichtlijn’). Ook is de geografie van de omgeving belangrijk: bij 

boomrijk en/of heuvelachtig terrein is het moeilijker om eenvoudig zichtlijnen te vinden 

voor zend/ontvangstcombinaties. 

2.4.1 Kosten voor eindgebruiker 

Op basis van informatie van marktpartijen en modellering variëren de aansluitkosten per 

adres grofweg van €500 tot €3000, en de maandelijkse kosten van €50 tot €1000, 

afhankelijk van bovenstaande factoren (voornamelijk als gevolg van geografie), de 

afgenomen bandbreedte voor een bepaald abonnement en in welke vorm aanlegkosten en 

maandelijkse exploitatiekosten zijn omgeslagen. 

2.4.2 Gebruikerservaring 

In een beperkte gebruikerssurvey uitgevoerd door Stratix op basis van ervaringen van 

enkele bestaande gebruikers van internettoegang via straalverbindingen blijken de 

respondenten over deze vorm van internettoegang neutraal tot zeer tevreden. Als reden 

om deze toegangsvorm te kiezen wordt datasnelheid het meest genoemd, daarna 

beschikbaarheid en daarna prijs. De meeste respondenten waren tevreden voor de 

kwaliteit van de verbinding ten opzichte van een eerder gebruikte verbinding, voor wat 

men er mee wil doen is men zelfs gemiddeld nog iets positiever dan dat.  

2.4.3 Businessmodel 

Hoewel straalverbindingen wat het businessmodel betreft op het eerste gezicht dezelfde 

eigenschappen lijken te hebben als andere draadloze oplossingen, zijn er in de praktijk wel 

degelijk verschillen. Bij de meeste draadloze oplossingen is het plaatsen van een enkele 

mast voldoende om alle huishoudens die zich binnen het bereik van de mast bevinden (en 

bereid zijn een aansluiting af te nemen en daar eenmalig een kleine investering voor willen 

doen) aan te sluiten: het signaal is binnen het dekkingsgebied voor iedereen beschikbaar. 

Bij straalverbindingen moet per aansluiting zowel aan zijde van de eindgebruiker als op de 

mast een antenne worden geplaatst en gericht (zie Figuur 6).  

Straalverbindingen kennen in vergelijking met draadloze oplossingen dus hogere kosten 

per aansluiting, maar niet noodzakelijkerwijs hogere vaste kosten bezien over álle 

aansluitingen. In andere woorden: er zijn weinig synergievoordelen bij grootschalige 

afname. Alleen de kosten voor het realiseren van het opstelpunt zelf en de backhaulverbin-

ding daarnaartoe zouden kunnen worden gedeeld (met name het realiseren van de 

backhaulverbinding is kostbaar wanneer deze als glasvezelverbinding wordt gerealiseerd). 

Daarnaast is er mogelijk synergievoordeel bij inkoop van de benodigde apparatuur. Een 

voordeel van het lage synergievoordeel is dat zelfs wanneer de initiële vraag naar 

breedband laag is, er toch kan worden begonnen met uitrol (vergelijk dit met de andere 

oplossingen, waar een bepaalde drempel moet worden behaald voordat de business case 

voor uitrol levensvatbaar is).  

In de praktijk zien we dat straalverbindingen dan ook vooral worden gebruikt als één of 

enkele afnemers een verbinding willen. Bij grotere schaal en op langere termijn is de inzet 

van glasvezelnetwerken aantrekkelijker. 
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Een belangrijke factor is ook de aanwezigheid van een backhaulnetwerk in de nabije 

omgeving van het centrale opstelpunt. Het opstelpunt moet tegen redelijke kosten kunnen 

worden aangesloten op het kernnetwerk van de aanbieder. Een backhaulverbinding kan 

bijvoorbeeld over een (zakelijke) glas- of kabelaansluiting worden gerealiseerd. Ook een 

straalverbinding als backhaul (gangbaar als backhaul in mobiele netwerken) is mogelijk, 

maar levert mogelijk wel een kwetsbaardere verbinding en extra signaalvertraging op. Bij 

gebruik van een straalverbinding als backhaul is het eventueel kunnen hergebruiken van 

bestaande infrastructuur zoals kerktorens, lichtmasten, bestaande mobiele infrastructuur, 

et cetera van invloed op de prijs. 

2.4.4 Impact voor gemeente 

Straalverbindingen zijn iets minder energiezuinig dan vaste verbindingen (stroomverbruik 

antennes) en iets gevoeliger voor weersinvloeden en storingen. Bij gebruik van 

verbindingen over gelicenseerde frequenties kan de invloed van storingen worden 

geminimaliseerd maar moeten weer licentiekosten worden doorberekend. Uit de praktijk 

blijkt dat in landelijke gebieden voor backhaul-straalverbindingen soms frequentielicenties 

worden gebruikt, maar dat verbindingen naar eindgebruikers veelal over ongelicenseerde 

verbindingen kunnen worden uitgevoerd. Voor het goed functioneren van een straalverbin-

ding is het noodzakelijk dat er een zichtlijn is tussen de twee (schotel)antennes die de 

eindpunten vormen van de verbinding. Als geen bestaande infrastructuur gebruikt kan 

worden, is soms het plaatsen van masten noodzakelijk. 

Toekomstvastheid 

Omdat een goede straalverbinding geen passieve infrastructuur over een lang traject 

vereist, maar voornamelijk bestaat uit actieve apparatuur (antennes, zend- en 

ontvangstapparatuur) en opstelpunten met een goede ‘line-of-sight’ is het upgraden van 

de apparatuur relatief simpel: er hoeft geen kabel opgegraven en vervangen te worden en 

opstelpunten kunnen meestal worden hergebruikt. De afschrijvingstermijn van actieve 

apparatuur voor straalverbindingen is relatief kort vergeleken met passieve infrastructuur 

zoals koper, coax en glasvezel. Dit heeft als voordeel dat draadloze verbindingen 

gemakkelijker als tussenoplossing of als overgangsfase kunnen worden ingezet. Andere of 

aanvullende mogelijkheden om bandbreedte naar eindgebruikers te vergroten zijn 

upgrading van de backhaul (vaste verbinding dichterbij, verbetering ringstructuren van 

draadloze backhaul verbindingen) en betere segmentering bij gebruik punt-multipunt 

verbindingen. 

Het uitfaseren van een straalverbinding is relatief goedkoop, omdat alleen de actieve 

apparatuur hoeft te worden afgeschreven, en er geen passieve infrastructuur verwijderd 

hoeft te worden. Zelfs als een opstelpunt speciaal voor de verbinding is opgesteld en 

hiervoor een relatieve lange afschrijvingstermijn is gekozen, zijn de verwijderingskosten 

waarschijnlijk relatief laag in vergelijking met het verwijderen van vaste infrastructuren. 

Straalzenders kunnen goed in combinatie met andere netwerken ingezet worden, en dat 

gebeurt dan ook, bijvoorbeeld door vanaf een plek met een glasvezel of kabel aansluiting 

het laatste stukje met draadloos te ontsluiten: Aan de backhaul kant worden straalzender 

gebruikt vanaf een vast (glas of coax) netwerk voor aansluiting richting de serviceprovi-

ders, terwijl aan de kant van de huishoudens het laatste stukje via een straal- of draadloze 

verbinding kan worden gerealiseerd. 

2.5 Kabelaansluitingen 

Kabelaansluitingen worden tegenwoordig gerealiseerd over zogenaamd HFC (Hybride Fiber 

Coax)-netwerk. In een dergelijk netwerk is de aansluiting bij de eindgebruiker gerealiseerd 
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over een coaxverbinding, maar wordt een groot deel van de afstand overbrugd over 

glasvezel. In de meeste gemeenten waar kabelaansluitingen beschikbaar zijn waren deze 

aansluitingen in eerste instantie bedoeld voor televisieontvangst via de CAI (Centrale 

Antenne Inrichting).  

 

Figuur 7 Schematisch overzicht opbouw kabelnetwerk 

Figuur 7 toont schematisch hoe een kabelnetwerk in elkaar zit. De rode cirkel geeft een 

‘coax-segment’ aan: een groepje aansluitingen dat op dezelfde coaxkabel is aangesloten, 

en om die reden ook de beschikbare bandbreedte op de coaxkabel deelt17. Vanaf een 

bepaald punt wordt het signaal op de coaxkabel omgezet naar een signaal over glasvezel, 

waarna het het kernnetwerk van de aanbieder binnengaat. Kabelaanbieders zijn in 

dichtbevolkte gebieden bezig om grote delen van het coaxnetwerk te ‘verglazen’. De 

segmenten worden hierbij steeds kleiner, waardoor de bandbreedte die eindgebruikers tot 

hun beschikking hebben steeds groter kan worden. Als we kijken naar snelheden die voor 

huishoudens de komende decennia nodig hebben, dan doet coax weinig onder voor glas, 

maar de toekomstvastheid is iets lager omdat meerdere gebruikers hetzelfde coaxnetwerk 

(en daarmee bandbreedte) moeten delen. Op coaxnetwerken is een deel van de 

bandbreedte daarnaast veelal in gebruik voor (analoge) televisie, die de aanbieders van 

wetswege moeten blijven doorgeven.  

In het buitengebied is echter geen kabelaansluiting beschikbaar. Omdat het aanleggen van 

een coaxaansluiting minstens zo duur is als het aanleggen van een glasvezelaansluiting 

kiezen zelfs de kabelaanbieders er tegenwoordig voor om in deze gevallen glasvezelaan-

sluitingen aan te leggen. Als er wel bestaande kabelinfrastructuur in de buurt is zou het 

wellicht voordeliger kunnen zijn om toch coaxaansluitingen te realiseren binnen bestaande 

segmenten. Dit laatste is wellicht voor een klein aantal percelen aan de orde. 

2.5.1 Kosten voor eindgebruiker 

Op basis van informatie van marktpartijen worden de maandelijkse kosten voor een 

kabelaansluiting (in een gebied waar kabelaansluitingen beschikbaar zijn) geschat op 

ongeveer €45 per huishouden per maand 18 . In de meeste gevallen is in deze prijs 

tenminste (analoge) televisie inbegrepen.  

Op percelen waar nog geen kabelaansluiting beschikbaar is zijn de investeringskosten voor 

het realiseren van een aansluiting zo hoog, dat de kabelaanbieders in deze gevallen vaak 

                                                

17 In de praktijk loopt de coaxkabel meestal niet van het ene huishouden naar het andere, maar heeft 

ieder huishouden een eigen coaxkabel naar een centrale eindversterker. Technisch gezien is er 

echter nog steeds sprake van een ‘gedeeld medium’. 

18 Op basis van een Alles-in-1 basispakket met internet van 30 Mbps van Ziggo. 

Glasvezel 
(backhaul)

Coax 
(aansluitnetwerk)
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kiezen voor realisatie van glasvezelaanslutingen. Hiervoor gelden dus dezelfde opmerkin-

gen als genoemd in paragraaf 2.6.1. 

2.5.2 Gebruikerservaring 

De gebruikerservaring van kabelnetwerken is prima en dit zal ook de komende jaren zo 

blijven. Wat snelheid betreft geven de kabelaanbieders aan dat het huidige netwerk in 

principe tot wel 1 Gbit/s (gelijk aan 1000 Mbit/s) kan aanbieden19. Daar moet bij worden 

vermeld dat de uploadsnelheid bij de grote kabelaanbieders (Ziggo en UPC) flink lager ligt 

dan de downloadsnelheid (de verhouding is 1:10 bij Ziggo). De kabelaars geven daarbij 

aan dat eindgebruikers geen behoefte hebben aan hogere uploadsnelheden of ‘symme-

trisch internet’ 20. Uit onderzoek van Dialogic en de TU/e blijkt dat er een sterk groeiende 

behoefte is aan uploadbandbreedte, al zal deze tot en met 2020 bij lange na niet het 

niveau halen van de behoefte aan downloadbandbreedte, die eveneens sterk groeit21. Er is 

een specifieke categorie toepassingen die sterk leunt op uploadbandbreedte en minder op 

downloadbandbreedte. In het algemeen kan echter worden gesteld dat voor de meest 

populaire toepassingen (online video, webbrowsing) altijd meer download- dan 

uploadverkeer nodig is. 

De latency die over een kabelnetwerk kan worden gehaald ligt in dichtbevolkte gebieden 

vaak rond de 8-9 ms (binnen Nederland). Dit is vergelijkbaar met een DSL-aansluiting. 

Wanneer het coaxsegment groter is, kan de latency hoger liggen. In vergelijking met een 

glasvezelaansluiting zijn de latencies op de kabel iets, maar in de praktijk niet merkbaar 

hoger. Zoals alle vaste infrastructuren zijn er weinig nadelen van weersinvloeden en is 

alleen bij een weinig voorkomende kabelbreuk graaf- en laswerk nodig. 

2.5.3 Businessmodel 

In de gebieden waar alleen kabel en DSL is, is kabel op dit moment over het algemeen de 

aansluittechniek met de beste technische eigenschappen. Kabel lijkt geschikter dan DSL 

voor hogere bandbreedtes over iets langere afstanden. Het toekomstig evolutiepad is 

echter mogelijk kostbaar; de meer hiërarchische netwerkstructuur (op meer locaties 

apparatuur) en het nog steeds aanzienlijke deel coax (hogere energiekosten voor 

datatransport over koper) brengen iets hogere exploitatiekosten met zich mee dan bij een 

glasvezelnetwerk.  

Het ligt voor de hand dat kabelbedrijven – indien ze met hun netwerk in het buitengebied 

verder willen ontsluiten - hun netwerk zouden kunnen uitbreiden vanuit de kernen waar ze 

reeds aanwezig zijn. Het is echter de vraag of zij dit dan met coax, of liever met 

glasaansluitingen willen doen. 

Net als bij de aanleg van glasvezelaansluitingen zijn er voor de aanleg in het buitengebied 

hoge initiële aanlegkosten, die gerelateerd zijn aan dichtheid en clustering van de witte 

adressen in een regio. Voor adressen ver van de bestaande infrastructuur is voor het 

bieden van hogere datasnelheden een investering in extra apparatuur en distributiepunten 

nodig. Het blijkt in de praktijk dat de benodigde investeringen voor apparatuur en 

                                                

19 Zie NLkabel (2013). DOCSIS maakt supersnel internet mogelijk. nlkabel.nl/docsis-maakt-supersnel-

internet-mogelijk/  

20 Zie Nlkabel (2014). Nauwelijks vraag naar symmetrisch internet. nlkabel.nl/nauwelijks-vraag-naar-

symmetrisch-internet-animatie/  

21 Zie Dialogic (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 

2020. Beschikbaar via dialogic.nl/fastforward.  

http://nlkabel.nl/docsis-maakt-supersnel-internet-mogelijk/
http://nlkabel.nl/docsis-maakt-supersnel-internet-mogelijk/
http://nlkabel.nl/nauwelijks-vraag-naar-symmetrisch-internet-animatie/
http://nlkabel.nl/nauwelijks-vraag-naar-symmetrisch-internet-animatie/
http://dialogic.nl/fastforward
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verbetering van het segmenteringsconcept dusdanig hoog zijn dat op een bepaald moment 

in het evolutiepad volledige verglazing kostenefficiënter zal blijken te zijn. 

Bij sterke verkeersgroei zullen de huidige kosten van centrale digitale apparatuur voor een 

kabelnetwerk zeer drastisch moeten dalen om te voorkomen dat de evolutiekosten van het 

kabelnetwerk niet ver boven de aanlegkosten van een vervangend glasvezelnetwerk zullen 

komen.  

2.5.4 Impact voor gemeente 

Zoals gezegd zal nieuwe aanleg vaak grotendeels bestaan uit glasvezelaanleg. De impact 

voor de gemeente is dan ook vergelijkbaar met die van glasaanleg. Mocht het netwerk in 

de toekomst worden uitgefaseerd dan is het weghalen van de kabels, evenals bij de andere 

vaste infrastructuren, een grote kostenpost. 

2.6 Glasvezelaansluitingen 

Bij het realiseren van glasvezelaansluitingen wordt naar ieder huishouden een eigen 

glasvezelkabel gelegd. Tot op zekere hoogte (binnen de straat) kunnen deze glasvezelka-

bels worden gebundeld. Vanaf een centraal distributiepunt loopt een backhaulverbinding 

naar het kernnetwerk van de provider. Figuur 8 toont schematisch hoe een glasvezelnet-

werk is opgebouwd. 

 

 

Figuur 8 Schematisch overzicht van de opbouw van een glasvezelnetwerk 

Hoewel bij de bandbreedtes die consumenten tegenwoordig gebruiken het fysieke medium 

(glasvezel) op dit moment in de praktijk niet veel groter is dan die van coax (kabel), 

hebben glasvezelaansluitingen toch enkele voordelen. Ten eerste heeft ieder huishouden 

zijn eigen aansluiting; dat beperkt de mate van overboeking op het aansluitnetwerk, 

waardoor minder sprake zal zijn van variatie in de beschikbare bandbreedte en latency22.  

Omdat ieder huishouden beschikt over een eigen aansluiting is het eenvoudiger om (net 

als bij DSL) openheid mogelijk te maken. Een aanbieder kan in het distributiepunt 

simpelweg de aansluiting fysiek ‘ompluggen’. Glasvezel heeft daarnaast niet te maken met 

regelgeving die verplicht tot doorgifte van analoge televisie- en radiosignalen, waardoor 

meer bandbreedte beschikbaar is.  

                                                

22 Uiteraard is er zowel bij kabel- als glasvezelnetwerken sprake van overboeking verderop in het 

netwerk. De backhaul- en kernverbindingen kunnen worden vergeleken met de snelwegen in 

Nederland. De snelwegen kunnen samen veel minder verkeer vervoeren dan er in theorie vanaf alle 

afslagen op zou kunnen stromen. In de praktijk zijn ze echter in de meeste gevallen groot genoeg, 

en treden alleen op echte piekmomenten verstoppingen op. Nóg grotere snelwegen aanleggen is 

maatschappelijk gezien dan ook geen goede investering. Hetzelfde geldt voor bijna alle andere 

infrastructuren (telefonie, gas, water, riool, elektra, spoor, waterwegen, et cetera). 
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2.6.1 Kosten voor eindgebruiker 

Als we kijken naar de abonnementskosten van triple-playdiensten over glasvezel, dan zien 

we dat deze ongeveer rond het niveau van de duurdere kabel- en DSL-abonnementen 

liggen. De gemiddelde internetsnelheid die wordt aangeboden ligt echter ook iets hoger. 

De prijzen variëren tussen circa €45,- (goedkoopste pakket van Telfort glasvezel) tot €60,- 

(duurste pakket XS4ALL) per maand. 

De discussie bij glasvezel gaat echter al snel over de hoogte van de investeringen. In onze 

ervaringen liggen de gemiddelde kosten voor het realiseren van volledig FttH-netwerk in 

het buitengebied tussen de €2.000,- en €4.000,- per perceel (exclusief BTW). Merk hierbij 

op dat dit de kosten zijn per home passed. Aangezien niet elk perceel daadwerkelijk een 

abonnement afneemt (en home activated wordt) moeten deze kosten worden omgeslagen 

op een kleinere groep. De kosten per afnemer inclusief BTW liggen daarom typisch twee 

keer zo hoog als het eerder genoemde bedrag. Wat de kosten in het buitengebied van 

Horst aan de Maas zijn moet op basis van gedetailleerde engineering nog worden 

vastgesteld. 

Merk op dat voor het aanleggen van zowel (bepaalde) kabel- als glasvezelnetten Europese 

regels bestaan die bepaalde subsidies/steun van overheidswege mogelijk maakt in 

gebieden waar geen glas- en kabelnetwerken zijn. 

2.6.2 Gebruikerservaring 

Glasvezel biedt van alle genoemde infrastructuren de minste bandbreedtebeperkingen. Het 

upgraden van een glasvezelnetwerk naar hogere snelheden is eenvoudig, omdat alleen de 

actieve apparatuur aan weerszijden hoeft te worden vervangen. Daarnaast kan upgrading 

gefaseerd plaatsvinden, omdat er sprake is van punt-puntverbindingen naar de 

huishoudens.   

Doordat openheid bij glasvezel net zo eenvoudig te realiseren is als over (traditionele) 

DSL-netwerken is er voor afnemers in de meeste gevallen een grote keuze uit diensten-

aanbieders. Ook het aanbieden van triple play is mogelijk over glasvezel: er is voldoende 

bandbreedte voor televisiesignalen.  

Net als de andere vaste infrastructuren heeft glasvezel weinig last van weersinvloeden, en 

is alleen bij een weinig voorkomende kabelbreuk graaf- en laswerk nodig. Omdat 

glasvezelkabels vaak een veel groter aantal vezels bevatten dan strikt noodzakelijk kan in 

sommige gevallen worden volstaan met het gebruiken van een reservevezel.  

2.6.3 Businessmodel 

Glasvezel kent door een vrij platte structuur (punt-puntverbindingen van een centraal 

distributiepunt naar alle huishoudens, zonder extra hiërarchie-niveau) een gemakkelijk 

evolutiepad: upgrades naar hogere bandbreedtes zijn te bereiken door upgrade van 

apparatuur in huishoudens (CPE) en de centrale. De passieve infrastructuur voldoet op 

zeer lange termijn (> 20 jaar). 

Om te komen tot een succesvolle business case is het absoluut noodzakelijk om een goede 

vraagbundeling uit te voeren. Een groot deel van de percelen die aangedaan worden, 

moeten daadwerkelijk vanaf het begin een abonnement afnemen. Hierdoor wordt het 

mogelijk om de kosten over een groot aantal huishoudens te delen. Hierdoor worden de 

kosten per huishouden laag, waardoor meer huishoudens er gebruik van willen maken. 

Hierdoor dalen de kosten, et cetera. In onze ervaring is een penetratie van 50-75% van de 

percelen in het buitengebied noodzakelijk om te komen tot een gezonde business case. 
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Onze ervaring is dat het verstandig is om een netwerkontwerp te hanteren dat sterk 

overeenkomt met het Pakket van Eisen van Reggefiber en CIF. Dit betekent een punt-punt 

netwerk en de inzet van reguliere materialen. Er zijn ontwerpen mogelijk die lagere 

investeringen (lijken te) hebben, zoals aanleggen via het riool of de aanleg van een punt-

multipunt-netwerk. Deze oplossingen hebben echter aanzienlijke nadelen. Ten eerste zijn 

de operationele kosten voor onderhoud vaak aanzienlijk hoger. Ten tweede zijn er geregeld 

praktische nadelen: de eigenaar van het riool heeft bijvoorbeeld allerlei eisen waaraan 

voldaan moet worden. Ten derde is het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger, denk 

bijvoorbeeld aan stopzetting van levering van actieve of passieve netwerkonderdelen. Ten 

vierde, en wellicht als belangrijkste, geldt dat de financiële instituten die doorgaans een 

deel van het vreemd vermogen inbrengen geen genoegen nemen met netwerken die zij 

zien als non-tradable assets. Er komt dus veelal geen kapitaal om dit te realiseren.  

Om deze reden ligt een standaardoplossing (voor zover dit er is voor het buitengebied in 

Nederland) in Horst aan de Maas het meest voor de hand. Op hoofdlijnen is dit het model 

dat Reggefiber en CIF hanteren in combinatie met kleinere PoP’s.23 

2.6.4 Impact voor gemeente 

We zien grote verschillen tussen kosten voor het realiseren van een glasvezelnetwerk in 

het buitengebied. De belangrijkste driver hierin is de gemiddelde afstand tussen de 

percelen. De kosten per meter glasvezelaanleg bedragen grofweg €25. Het gaat hierbij om 

graafwerk, buizen leggen en aanschaffen, vezel aanschaffen en inblazen, et cetera. Hoe 

verder percelen uiteen liggen, hoe hoger de gemiddelde kosten per perceel.  

Het grootste deel van de kosten om deze adressen te ontsluiten voor glasvezel bestaat – 

net als bij nieuwe aanleg van andere vaste netwerken zoals coax-netwerken - uit de 

benodigde kosten voor het graven en bekabelen van het traject naar de verafgelegen 

adressen. Bij het ontsluiten van gebieden met meerdere adressen is echter niet alleen de 

graafafstand tussen twee witte adressen belangrijk, maar ook de ligging van deze adressen 

ten opzichte van al verglaasde adressen. De noodzaak van (kostbare) aanleg van een 

‘backhaul’ traject door de kernen verschilt per gebied en per gekozen verglazingsaanpak. 

Een glasvezelnetwerk is redelijk eenvoudig qua opbouw. Eén netwerkknooppunt (PoP) kan 

duizenden huishoudens faciliteren. Omdat in de meest gangbare configuraties een 

verbinding tussen PoP en huishoudens optimaal is tot een lengte van 10 tot 15 kilometer, 

betekent dit voor zeer landelijke gebieden dat meer en kleinere PoP’s, of iets duurdere 

aanvoerlijnen nodig kunnen zijn.  

Voor glasvezelbedrijven is ontsluiting van witte adressen een kostbare manier om hun 

klantenbestand uit te breiden, vanwege de hoge graafkosten van met name de aansluiting 

van de adressen, maar ook de benodigde investeringen in het voor de ontsluiting 

noodzakelijke backhaul netwerk, dat voor een deel ook door zwarte en grijze gebieden zal 

lopen. 

                                                

23 PoP staat voor Point of Presence. Dit wordt ook wel straat- of wijkkasten genoemd. Er kan bij het 

ontwerpen van het glasvezelnetwerk worden gekozen voor een groter aantal PoP’s met een kleiner 

aantal aansluitingen per PoP, of andersom. 
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3 Conclusie 

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende scenario’s op de eerder gedefinieerde 

beslisdimensies. Vervolgens kijken we naar de kwaliteiten van de scenario’s in samenhang, 

om tot een advies te komen voor de keuze voor een bepaalde infrastructuur.  

3.1 Multicriteria-analyse 

3.1.1 Kosten voor de eindgebruiker 

Als we kijken naar de kosten voor de eindgebruiker, dan moet allereerst onderscheid 

worden gemaakt in eenmalige kosten en terugkerende, maandelijkse kosten. Infrastruc-

turen die nog moeten worden aangelegd (bv. glasvezel, draadloze oplossingen en 

straalverbindingen) hebben te kampen met zeer hoge eenmalige kosten, welke op de 

eindgebruiker verhaald moeten worden. Zeker de vaste netwerken kennen hoge kosten. 

Daar staat tegenover dat deze technologieën de enige zijn die ook daadwerkelijk NGA-

snelheden mogelijk maken in het buitengebied.  

Wat maandelijkse kosten betreft verschillen de scenario’s niet veel van elkaar. Een 

satellietaansluiting is over het algemeen duur als wordt gekeken naar de geleverde dienst; 

dit wordt simpelweg veroorzaakt door de zeer kostbare netwerkinfrastructuur die de 

aanbieder moet onderhouden. Ook de nieuwe en te upgraden infrastructuren zullen iets 

duurder zijn, omdat in de operationele kosten het financieren van het netwerk zit verwerkt. 

De kosten zullen naar verwachting lager zijn in scenario’s waar de eindgebruiker keuze 

heeft uit meerdere aanbieders (vanwege concurrentie en bundelvoordeel). Alleen in het 

DSL-scenario zien we dat het afnemen van triple play in het buitengebied problematisch is. 

Op de kabel zien we dat openheid een issue is.  

Concluderend kunnen we stellen dat er in alle scenario’s modellen zijn te vinden waarbij de 

maandelijkse kosten acceptabel zijn voor eindgebruikers. Er zijn daarbij wel grote 

verschillen in de kwaliteit van de geleverde dienst. Wat vaste kosten betreft is de aanleg 

van vaste infrastructuur kostbaar, maar een met het oog op de toekomst vaak wel te 

verantwoorden investering.  

3.1.2 Gebruikerservaring 

Als we kijken naar de snelheden die haalbaar zijn over de verschillende typen aansluitin-

gen, dan zien we dat het nulscenario (ADSL) niet meer kan voldoen aan de groeiende 

behoefte van eindgebruikers. Satellietinternet biedt weliswaar een hogere snelheid dan nu 

beschikbaar is over ADSL in het buitengebied, maar de latency is dusdanig hoog dat 

bepaalde diensten niet kunnen worden gebruikt.  

Over fixed 4G kunnen snelheden worden gehaald waarmee aan de groeiende behoefte van 

eindgebruikers kan worden voldaan. De gebruikerservaring in het buitengebied hangt 

echter sterk af van de celgrootte en gebruikte frequentiebanden, en daarmee van de 

bereidheid van de operator om te investeren. Over glasvezel kunnen tot slot absoluut 

gezien de hoogste snelheden en de laagste latencies worden gehaald. 

Bij 4G-oplossingen is sprake van overboeking op het ‘access’-deel van het netwerk, omdat 

gebruik wordt gemaakt van een gedeeld toegangsmedium. Hierdoor zal de te halen 

snelheid in de praktijk meer fluctueren dan bij (bijvoorbeeld) DSL en glasvezel. Een en 
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ander is wel afhankelijk van de segmentgrootte en de mate van overboeking. Bij alle 

aansluitingstypen is sprake van overboeking in de kern van het netwerk. 

Kijken we naar de mogelijkheid voor het afnemen van triple play, dan zien we dat dit met 

name in het nulscenario (ADSL) problematisch is. In de andere scenario’s is (behalve bij 

satellietinternet) voldoende bandbreedte beschikbaar voor op IP-gebaseerde triple play. In 

alle scenario’s is openheid mogelijk, alhoewel het bij draadloze netwerken vaak lastiger te 

realiseren is. 

Concluderend kunnen we stellen dat de gebruikerservaring bij glasvezel verreweg het 

beste is. De ervaring van kabelaansluitingen komt daar dicht bij in de buurt. Draadloze 

aansluitingen (4G en straal) kunnen een acceptabele ervaring bieden, maar krijgen het in 

de toekomst mogelijk wat lastiger. DSL- en satelliet kunnen niet de kwaliteit leveren die 

eindgebruikers zouden willen hebben. Voor DSL is televisie problematisch, terwijl bij 

satelliet de hoge latency het gebruik van bepaalde internetdiensten in de weg staat. 

3.1.3 Businessmodel 

Het businessmodel bij bestaande infrastructuren is uiteraard het eenvoudigst: DSL kan al 

worden afgenomen. Kijken we naar fixed 4G en straalverbindingen, dan zien we dat dit in 

specifieke gevallen een aantrekkelijke case kan opleveren. Specifiek zijn draadloze 

oplossingen geschikt als er een voldoende hoge dichtheid van huishoudens wordt gehaald 

binnen een bepaald gebied en het landschap gunstig is (dat wil zeggen, weinig obstructie 

door hoogbouw). Straalverbindingen zijn geschikt als grote afstanden moeten worden 

overbrugd en een ‘line of sight’ mogelijk is tussen afnemer en het centrale opstelpunt.  

Aanleg van vaste infrastructuur is over het algemeen zeer kostbaar. Alle nieuw aan te 

leggen vaste infrastructuur wordt nog eens extra kostbaar in gebieden waar veel 

waterpartijen of andere te overbruggen landschapselementen zijn. In de praktijk zien we 

dat nieuwe aanleg altijd op basis van glasvezel wordt gedaan. Daarnaast blijkt dat er in de 

praktijk haalbare business cases bestaan voor de ontsluiting van het buitengebied via 

glasvezel.  

Als we kijken naar kabel in het buitengebied dan zien we dat er sprake is van een matig 

business model. Dat komt an sich niet door de gebruikerservaring of de hoge kosten, maar 

door het feit dat bij volledig nieuwe realisatie glasvezel bijna altijd een betere optie is: De 

kosten hiervan zijn waarschijnlijk lager, het is meer toekomstvast en het biedt meer 

openheid. 

3.1.4 Impact voor de gemeente 

Aanleg van nieuwe vaste infrastructuur heeft veruit de grootste impact voor de gemeente. 

Niet alleen is er mogelijk financiële impact, ook moet ‘de grond open’ voor de aanleg.  

Bij de aanleg van zowel vaste als draadloze infrastructuur zal de gemeente te maken 

krijgen met vergunningsaanvragen (voor graafwerkzaamheden, het plaatsen van 

straatkasten en opstelpunten, et cetera). Mogelijk zal er weerstand zijn van inwoners 

vanwege overlast van de werkzaamheden of bijvoorbeeld angst voor elektromagnetische 

straling (bij draadloze oplossingen). Aanleg van draadloze infrastructuur kan minder 

invasief worden als gebruik kan worden gemaakt van bestaande bouwwerken (hoge torens, 

et cetera) voor het realiseren van opstelpunten.  
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3.2 Wat is het beste scenario? 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende 

scenario’s, gekeken naar de kosten voor de eindgebruiker, gebruikerservaring, het 

businessmodel en de impact voor de gemeente.  

Tabel 2 Overzicht verschillen scenario's op de verschillende aspecten 

Scenario 
Kosten voor 

eindgebruiker 

Gebruikers-

ervaring 
Businessmodel  

Impact voor 

gemeente 

DSL (nulscenario) 
++ -- ++ ++ 

Vast 4G 
+ + - + 

Satelliet 
+ -- + ++ 

Straalverbindingen 
+ + - ++ 

Kabel 
++ ++ -- + 

Glasvezel 
+ ++ + + 

 

++ Positief + Acceptabel - Problematisch -- Onacceptabel 

 

Kijkend naar het hierboven geschetste beeld komen we tot de conclusie dat drie opties een 

onacceptabel element in zich hebben. Het zijn dus geen geschikte opties voor de realisatie 

van snel internet in het buitengebied in Horst aan de Maas: 

 In het nulscenario doet de gemeente niets en blijft het buitengebied verstoken van 

fatsoenlijke internettoegang en is het aangewezen op een enkele, verouderde in-

frastructuur.  Huishoudens en bedrijven kunnen geen gebruik maken van sommige 

nieuwe internetdiensten en dit probleem wordt steeds groter. 

 Het aansluiten van huishoudens via satelliet is marginaal beter vanwege de iets 

hogere bandbreedte. De hoge latency bij satellietinternet maakt dat de verbinding 

echter niet bruikbaar is voor een aantal internetdiensten. Daarnaast achten we 

internet via de satelliet minder toekomstvast dan de andere opties (het is de vraag 

of satellietinternet de bandbreedtevraag kan bijhouden).  

 Hoewel kabelaansluitingen technisch gezien voldoen aan alle eisen, is het probleem 

bij de kabel dat aanleg hiervan eigenlijk alleen voordelig is als er al kabelinfrastruc-

tuur in de buurt ligt. In het leeuwendeel van het buitengebied zijn de kosten voor 

het realiseren en exploiteren van een kabelnetwerk hoger dan het realiseren van 

een glasvezelnetwerk dat betere technische eigenschappen heeft.  

Er zijn twee scenario’s die één problematisch aspect hebben: 

 Vast 4G is geschikt in specifieke gevallen waar het landschap en de adressendicht-

heid aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn echter ook beperkingen, en de 

investeringskosten zijn uiteindelijk nog relatief hoog.  

 Straalverbindingen zijn een goede oplossing in relatief open gebieden waar grote 

afstanden moeten worden overbrugd. Bovendien is het een zeer schaalbare optie. 

Ze kunnen daarom worden ingezet voor het aansluiten van zeer geïsoleerde perce-

len in het buitengebied van Horst aan de Maas. Bij grotere aantallen aansluitingen 

is het aanleggen van vaste infrastructuur echter een meer schaalbare en toe-

komstvaste oplossing. 



Dialogic NEXT STEP 33 

Kijken we naar nieuwe aanleg van vaste infrastructuren, dan is aanleg van glasvezel 

eigenlijk de enige route. Glasvezel is veruit het beste medium als we kijken naar de 

gebruikerservaring. De investeringen zijn weliswaar fors, maar er zijn in de praktijk 

haalbare business cases die ook in Horst aan de Maas zouden kunnen worden toegepast. 
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