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Het digitale tijdperk van 
communicatie via licht
Op de symbolische locatie Radio Kootwijk 
in de gemeente Apeldoorn werd de FCA 
in	maart	2016	opgericht.	Op	deze	locatie	
opende koningin-moeder Emma in 1929 
met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hier 
Den Haag’ de radiotelefoondienst met 
Nederlands-Indië.

Bijna 100 jaar later is telecommunicatie 
meer dan alleen telefoneren of een 
telegram	versturen.	Waar	voorheen	voor	
communiceren over lange afstanden 
actieve interactie van twee partijen 
vereist was, doen we dat tegenwoordig 
bijzonder gemakkelijk via onze eigen 
smartphone.	Een	eenvoudig	bericht	via	
WhatsApp	verzenden	we	nu	in	enkele	
milliseconden	over	de	gehele	wereld.	
Dit is mogelijk door een wereldwijd 
netwerk van backbone verbindingen van 
glasvezel.	Een	enkele	lichtgolf,	ook	wel	
wave geheten, kan moeiteloos meerdere 
gigabytes	aan	data	versturen.

Vanaf 1929 kon Nederland met 
Nederlands-Indië bellen, overigens tegen 
voor	die	tijd	astronomische	bedragen.	
Negentig jaar later is overduidelijk 
hoe belangrijk communicatie over 
lange	afstanden	is.	Dat	geldt	niet	
alleen voor gesprekken, maar ook voor 
datastromen.	Aan	de	basis	van	vrijwel	
alle digitale communicatie staat een 
glasvezelnetwerk.

De digitaal de motor voor  
de economie
Afgelopen jaar is het wel duidelijk 
geworden dat de digitale infrastructuur het 
mogelijk heeft gemaakt dat de gewone 
economie	heeft	kunnen	doordraaien.	
Uiteraard in een andere vorm, waar 
thuiswerken nu het is advies is, terwijl 

NEDERLAND OP GLASVEZEL

In de vierde editie van Nederland 
op Glasvezel, het jaarlijkse 
rapport van de Fiber Carrier 
Association (FCA), kijken we 
wederom naar de stand van 
zaken bij de uitrol van glasvezel 
in	Nederland.	De	FCA	vervult	
een verbindende rol tussen 
eigenaren en beheerders 
van glasvezelnetwerken 
in Nederland, waarbij 
samenwerken en kennisdelen de 
uitgangspunten	zijn.
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dat	eerder	een	uitzondering	was.	Wie	
heeft er in 2020 geen videovergadering 
meegemaakt waar spelende kinderen op 
de achtergrond te zien waren? Tijdens 
zo’n vergadering is al snel te zien wie een 
goede internetverbinding heeft en wie 
niet.	Een	beschikbare	glasvezelaansluiting	
voor zowel FTTH (Fiber to the Home) als 
FTTB (Fiber to the Business) is nog steeds 
noodzakelijk voor goede en betrouwbare 
connectiviteit.	Helaas	is	dat	niet	altijd	het	
geval.	De	andere	datadragers,	zoals	coax,	
DSL of mobiel (4G en 5G) leveren ook een 
bijdrage	aan	de	steeds	betere	verbindingen.	
In deze nieuwe editie zullen wij alle ins en 
outs	rondom	de	aanleg	en	exploitatie	van	
glasvezel	op	een	rijtje	zetten.

Een overzicht van 2020
In 2020 is de aanleg van 
glasvezelnetwerken	niet	gestopt.	De	
coronacrisis heeft wel voor de nodige 
uitdagingen gezorgd en hier en daar waren 
wel wat complicaties bij de aanleg van 
glasvezel.	Het	aanleggen	van	glasvezel	is	
namelijk een fysieke aangelegenheid en 
de grote uitdaging is om tijdens het werk 
voldoende	afstand	van	elkaar	te	houden.	
Ondanks corona waren de aannemers in 
Nederland druk aan het werk en zaten de 
planningen	helemaal	vol.

Aannemers hebben aanpassingen 
doorgevoerd om op 1,5 meter afstand 
van	elkaar	te	kunnen	werken.	Een	

eerder uitgangspunt bij veilig werken 
was dat medewerkers geen letsel 
mogen	oplopen.	Nu	is	daar	een	extra	
dimensie bijgekomen: zorgen dat we 
elkaar tijdens het samenwerken niet 
besmetten	met	corona.
 
Concurrentiestrijd
De concurrentiestrijd waar we vorig 
jaar over schreven is nog steeds in 
alle	hevigheid	bezig.	Tegelijkertijd	
zien we wel meer onderlinge 
samenwerkingsverbanden	tussen	partijen.

Marktwerking is een belangrijke 
voorwaarde om innovaties te 
stimuleren.	De	toezichthouder	ACM	
heeft niet de grote sancties doorgevoerd 
die ze in hun rapport van 2019 wel 
hadden	genoemd.	De	markt	heeft	een	
modus gevonden om via samenwerking 
slimme	dingen	te	doen.	Dit	zien	we	
nog niet altijd terug in de FTTH-markt 
voor	consumenten.	Deze	doelgroep	
is	zich	niet	bewust	van	de	complexe	
wereld	achter	de	glasvezelaansluitingen.	
In Nederland op Glasvezel leest u 
alles over de stand van zaken in het 
jaar 2020, waarbij we tevens naar de 
toekomst	vooruit	zullen	blikken. 

Ik	wens	u	veel	leesplezier.

Andrew van der Haar 
Directeur Fiber Carrier Association
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DEELNEMERS

Onze deelnemers concentreren zich op datgene waar ze goed in zijn: 
het beschikbaar maken van glasvezel voor ieder bedrijf, instelling en 
huishouden in Nederland.
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Als handelsonderneming is GM products een gevestigde 
naam in de markt van onder-en bovengrondse communicatie 
infrastructuren.	Met	een	eigen	trainingcenter,	warehouse	en	
productmanagement	is	GM	products	uniek.

Compose Network Connections biedt maatwerkoplossingen op 
het gebied van databekabelingsvraagstukken en vervult hierbij 
een unieke rol als full service provider in ontwikkeling, productie, 
assemblage,	logistiek	en	implementatie.

PARTNERS

ADVA Optical Networking ontwikkelt en bouwt al meer dan 
20 jaar intelligente telecommunicatie hardware, software en 
services.	De	producten	en	diensten	van	ADVA	worden	gebruikt	
door	honderden	service	providers	en	duizenden	bedrijven.

Arcadiz is een vooraanstaande optische Netwerk Integrator 
met ruim 16 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en 24/7 
monitoren en onderhouden van business kritische telecom 
netwerken	in	de	Benelux.

NorthC is een samenvoeging van The Datacenter Group (TDCG) 
en	NLDC.	TDCG	is	ontstaan	uit	de	hostingindustrie	en	NLDC	
uit	de	telecomindustrie.	NorthC	is	nu	met	10	datacenters	het	
grootste	regionale	datacenterbedrijf	in	Nederland.

MCH is een gepassioneerd bedrijf dat sinds 1986 met innovatieve 
consultancy	en	geavanceerde	software	klanten	ondersteunt.	
MCH biedt oplossingen op basis van eigen kennis en software, 
maatwerk	en	producten	van	partners.

Netways Europe is dé importeur en Value-add distributeur die zich 
onderscheidt door een consultatieve marktbenadering en meer 
dan 20 jaar diepgaande kennis van netwerkinfrastructuren met een 
sterke focus op glasvezelcommunicatie

information & communication solutions

information & communication solutions
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SAMENWERKINGSPARTNERS

Stichting 
Digitale Infrastructuur 
Nederland

SPIE Nederland is een dochteronderneming van SPIE Groep, 
dé Europese leider in multitechnische dienstverlening op de 
gebieden	van	energie	en	communicatie.	SPIE	begeleidt	klanten	in	
het	ontwerp,	exploitatie	en	het	onderhoud	van	netwerksystemen.

Sterling ontwerpt en bouwt converged high-capacity glasvezel- 
en	draadloze	netwerken.	Wij	ontwerpen	en	implementeren	
glasvezel- en draadloze netwerken met een hoge capaciteit 
en zijn wij de toonaangevende leverancier van geïntegreerde 
oplossingen	voor	wereldwijde	datanetwerken.

2020
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MARKTONTWIKKELINGEN 2020

Vanwege de snel veranderende wereld 
zijn marktontwikkelingen voor zowel 
overheid	als	burgers	lastig	bij	te	houden.	
Dat geldt ook voor alle activiteiten 
rondom glasvezel, dat niet alleen wordt 
ingezet voor het faciliteren van internet, 
maar ook voor tal van andere belangrijke 
zaken	toepassingen	kent.	

Voorloper met breedband
Nederland loopt nog steeds voorop 
bij het aanbieden van breedband in 
het	algemene	zin.	Volgens	de	Digital	
Economy	and	Society	Index	(DESI)	staan	
we	net	achter	Estland	op	de	zesde	plek.

In Nederland op Glasvezel richten we 
ons op glasvezel in plaats van het totale 
breedbandinternet.	We	bespreken	mooie	

Figuur 1. Digital Economy and Society Index (DESI)  
(Bron: Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2020)
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initiatieven op landelijk, regionaal en 
lokaal niveau, maar onder stakeholders 
en (eind)gebruikers loopt niet altijd 
alles	op	rolletjes.	Zo	zijn	er	burgers	die	
lang moeten wachten op hun beloofde 
glasvezelaansluiting.	Lokale	overheden	
die nog geen harmonisatie hebben 
gevonden en nog steeds afwijkende 
procedures hanteren voor zaken als 
vergunningsaanvragen of breekverboden 
tijdens	glasvezelprojecten.	Het	
ministerie van EZK heeft verschillende 
activiteiten opgestart om bij de lokale 
overheden harmonisatie onder de 
aandacht	te	brengen.	We	boeken	op	
dit punt vooruitgang, maar het blijft 
een	aandachtspunt.	Het	aantal	homes	
passed blijft groeien en dat betekent dat 
er	veel	activiteit	is.	
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Graafschades
Graafwerkzaamheden bij het 
aanleggen van glasvezel kunnen 
schade	aanrichten.	Cijfers	rondom	
graafschades worden bijgehouden en 
periodiek	openbaar	gemaakt.

Het jaarlijkse rapport van Agentschap 
Telecom rapporteert de graafschades 
aan	de	kabels	en	het	leidingwerk.	In	
de onderstaande tabel is te zien dat 

Figuur 2. Graafschades 2018-2019*
(Bron: Agentschap Telecom)

2018 2019

Graafmelding Schade Graafmelding Schade

Handholes 25.414 1721 13.905 1434

Mantelbuizen 36.225 2639 22.904 2615

*Voor het jaar 2020 heeft het Agentschap Telecom nog geen cijfers gepubliceerd.

het aantal graafmeldingen het aantal 
schademeldingen	overtreft.	Dat	is	goed	
nieuws	voor	de	glasvezelsector.	De	
gegevens in de tabel gaan niet alleen 
over graafschades bij de aanleg van 
glasvezel.	In	de	tabel	is	te	zien	dat	
het aantal graafmeldingen bijna is 
verdubbeld.	Op	basis	van	deze	cijfers	
kan de conclusie worden getrokken dat 
er	meer	is	aangelegd.
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Net als in 2019 hebben we ook in deze editie onderzoek uitgevoerd bij onze 
aangesloten	fiber	carriers.	Hieruit	blijkt	dat	ondanks	de	coronacrisis	meer	
kilometers	glasvezel	is	aangelegd.

Figuur 3. Aantal kilometers bestaand netwerk van FCA deelnemers, per type 
(Bron: Enquête onder FCA deelnemers, 2020)
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Figuur 4. Door FCA deelnemers op te leveren verbindingen in 2020, per type
(Bron: Enquête onder FCA deelnemers, 2020)

Groei 2020

Groei 2020
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Vrijwel alle deelnemers verwachten 
een omzetgroei van 10% of meer te 
realiseren in 2020, met uitschieters 
tot	100%	of	meer.	De	krapte	op	de	
arbeidsmarkt laat tot slot ook de 
glasvezelbranche niet onberoerd en 
met name technisch personeel blijkt 
moeilijk	te	vinden.

Volwassenheid van de markt
Snelle groei kan gepaard gaan met 
groeistuipen.	De	organisaties	worden	
steeds volwassener en verschillende 
fiber carriers hebben inmiddels hun 
vierde	lustrum	gevierd.	Ondanks	de	
nog relatieve jonge markt zijn er al wel 
volwassen	bedrijven.

Het blijft voor de overheid ook een 
uitdaging om de snelle groei in de 
digitale	economie	bij	te	houden.	Dit	
omvat natuurlijk veel meer aspecten 
dan alleen de aanwezigheid van 
glasvezelnetwerken.	Waar	in	het	
verleden telecomaanbieders verticale 
diensten hebben aangeboden, bestaat 
dit dienstenpakket tegenwoordig vaak 
uit een grote verscheidenheid aan 
bedrijven	en	oplossingen.

De nationale overheid heeft in 
het Actieplan Connectiviteit dat 
gepubliceerd is in 2018 ook nog 
steeds wel een goed instrument om 
hier	stappen	in	te	zetten.	Maar	op	
veel punten zijn nog steeds grote 
uitdagingen waarin het actieplan nog 
niet	in	voorziet.	De	FCA	ziet	het	als	haar	
taak om deze punten bij de overheid, 
de politiek en de rest van Europa op de 
agenda	te	zetten.	

Een ondersteunende rol 
Brancheorganisatie FCA ondersteunt 
carriers en adviseert ze op basis van 
ontwikkelingen	in	binnen-	en	buitenland.	
Door in gesprek te gaan met alle 
onderdelen in de keten, fungeert de FCA 
als katalysator naar de (lokale) overheid, 
het bedrijfsleven en alle andere 
gelieerde	partijen.

NEDERLAND OP GLASVEZEL 13



1
GLASVEZEL

Glasvezel is niet meer weg te denken 
uit	onze	huidige	digitale	economie.	In	
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
werd het ingezet voor activiteiten van 
telecomoperators, maar tegenwoordig 
zijn er zoveel meer toepassingen te 
zien, zoals verbindingen tussen private 
en publieke clouds in verschillende 
datacenters	met	snelheden	tot	800	Gbps.	

Innovatie in glasvezel
Alex	Alvarado	(Associate	Professor)	en	
Vinícius Oliari (promovendus), allebei 
werkzaam bij Eindhoven University of 
Technology (TU/e), hebben samen met 
Erik Agrell van de Chalmers University of 
Technology een nieuw wiskundig model 
ontwikkeld dat nauwkeurig beschrijft hoe 
lichtsignalen zich voortplanten in vezels als 
ze	onderhevig	zijn	aan	non-lineaire	effecten.	

Door de grotere databehoefte ontstaat 
er meer vraag naar goedkope en 
betrouwbare ontvangers die een grote 

hoeveelheid dataverkeer in het non-
lineaire	gebied	kunnen	verwerken.	Dit	
model vervult een constructieve rol 
bij het ontwikkelen van apparaten die 
optimaal	functioneren	in	dit	gebied.	

De ontstaansgeschiedenis van glasvezel 
gaat	heel	ver	terug.	Zonder	de	kennis	van	
natuurkundige eigenschappen van licht zou 
het versturen van data door een glasvezel 
nu	niet	mogelijk	zijn.	Rond	1660	ontdekte	
Sir Isaac Newton (1643 - 1727) tijdens een 
serie	experimenten	dat	licht	uit	verschillende	
kleuren	bestaat.	Daarmee	legde	hij	de	
basis voor glasvezelverbindingen, die 
ruim 350 jaar later de ruggengraat van 
het	internet	vormen.	

In de jaren zestig van de vorige 
eeuw	ontdekten	Elias	Snitzer	en	Will	
Hicks dat een laserlicht door een 
glasvezel kan reizen zonder hinder 
te ondervinden van atmosfeer en 
stofdeeltjes.	Het	enige	probleem	
was toen dat er veel licht weglekte, 
waardoor het signaal niet bruikbaar 
was	voor	communicatiedoeleinden.	

Sir Charles Kao leverde op zijn 
beurt een grote bijdrage door zijn 
ontdekking dat onzuiverheden in het 
glas leidden tot het weglekken van 
licht en gaf leiding aan een onderzoek 
op basis waarvan de eerste bruikbare 
glasvezelkabels	werden	geproduceerd.
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In de beginjaren (eind jaren 70) werd 
glasvezel ingezet door telecomoperators 
om hun eigen infrastructuur te voorzien van 
meer capaciteit en lagere beheerskosten 
ten opzichte van het traditionele 
kopernetwerk.	Overheden	zoals	gemeenten,	
grote ondernemingen en bijvoorbeeld ook 
beheerders van spoorweginfrastructuren 
gingen	glasvezel	gebruiken.	Begin	
eenentwintigste eeuw startte op grote 
schaal de uitrol van glasvezel naar 
huishoudens	en	bedrijventerreinen.	Zo	
werden glasvezelverbindingen steeds 
meer gemeengoed voor de zakelijke markt 
en consumenten, hoewel er anno 2020 
nog een lange weg te gaan is om alle 
Nederlandse bedrijven en huishoudens te 
voorzien	van	glasvezelverbindingen.

Door middel van laserlicht en het benutten 
van de verschillende lichtkleuren kan 
met	één	vezel	extreem	veel	bandbreedte	
worden	gerealiseerd.	De	vezels	zijn	zeer	
dun en kunnen een hoge capaciteit 
aan	data	transporteren.	Glasvezels	
voor datacommunicatie kunnen we 
onderverdelen in twee groepen: multimode- 
(meergolvige) lichtgeleiders en singlemode- 
(enkelgolvige)	lichtgeleiders.	Bij	singlemode	
is sprake van een signaal dat recht door 
de	vezel	gaat	op	één	golflengte.	Deze	
techniek wordt vaak gebruikt voor grotere 
afstanden	en	is	eerste	keus	voor	fiber	
carriers	vanwege	het	geringe	signaalverlies.	
Multimode	step	index	reflecteert	het	licht	

tegen de buitenwand en bij een variant 
daarvan,	de	multimode	graded	index,	
neemt	de	brekingsindex	af	van	de	kern	naar	
de	buitenwand.

Het	licht	wordt	gelijk	afgebogen.	
Deze variant heeft het voordeel van 
snellere gegevensoverdracht op kortere 
afstanden.	Om	een	netwerk	aan	te	
leggen en te belichten is een combinatie 
van	technieken	noodzakelijk.

Er wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe 
technieken om het lichtspectrum nog beter 
te	benutten	bij	het	belichten	van	glasvezel.	
Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of de 
hoeveelheid data die per seconde kan 
worden verzonden door een vezel kan 
worden vergroot door data te ‘stapelen’ in 
meerdere	spectrums.	Hierdoor	worden	
doorvoersnelheden van petabytes per 
seconde	mogelijk.	Deze	technieken	zullen	
waarschijnlijk als eerste worden ingezet in 
de	langeafstands	corenetwerken.

Figuur 5. Het verschil tussen  
Multimode en Singlemode glasvezel

Multimode

Singlemode
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Passive optical networks
Waar	in	het	verleden	nog	wel	eens	
kanttekeningen werden geplaatst bij 
de mogelijkheden van Passive Optical 
Networks (PON), is deze techniek 
tegenwoordig voor steeds meer 
fiber carriers een uitkomst als het 
gaat om het verglazen van stedelijke 
gebieden	(de	kernen).	De	techniek	is	
de afgelopen jaren sterk verbeterd en 
biedt inmiddels dezelfde bandbreedtes 
en mogelijkheden als point-to-point 
verbindingen.	Vaak	wordt	dan	ook	
gesproken over GPON (Gigabit PON) en 
XG	PON	(10	Gigabit	PON).

Een groot voordeel van PON is 
dat het een efficiënte manier van 
aanleggen	met	zich	meebrengt.	Er	
is minder glasvezel nodig, er hoeven 
minder (plastic) buizen de grond in en 
door de gebruikte techniek kan een 
energiebesparing van circa 80% worden 
gerealiseerd.	Het	is	waarschijnlijk	dat	
PON in ieder geval in woonkernen de 
nieuwe	standaard	wordt.	In	China	en	de	
Verenigde	Staten	is	dat	al	het	geval.	

In een gangbare architectuur van een 
PON wordt vanaf een Point-of-Presence 
(PoP) van de netwerkeigenaar een 
glasvezel	naar	een	straatkast	aangelegd.	
Het signaal op die vezel wordt vervolgens 
passief gesplitst en naar woningen 
gebracht.	De	afstand	tussen	de	PoP	en	de	
woningen is tussen de 20 en 30 kilometer, 
afhankelijk	van	de	demping	van	het	tracé.

Hoewel bandbreedte wordt gedeeld door 
de eindgebruikers achter de splitter, merkt 
men daar in de praktijk niets van dankzij 
time	multiplexing.	Net	als	bij	point-to-
point verbindingen kunnen meerdere 
dienstenleveranciers vanuit de PoP-locatie 
het PON gebruiken om hun diensten aan 
te	bieden	naar	de	eindgebruiker.

Zoals al werd aangestipt is PON vanwege 
zijn	architectuur	een	efficiënte	manier	om	
stedelijke	gebieden	te	verglazen.
Zodra gebieden echter dunner bevolkt 
zijn	kan	PON	een	inefficiënte	manier	
van	aanleggen	zijn.	Vaak	wordt	in	
buitengebieden daarom alsnog gekozen 
voor	point-to-point	verbindingen.

Figuur 6. Passive optical networks 

Optical network terminal

Optical network terminal

Optical network terminal
Eén enkele vezelGlasvezelkabel

Optical line terminal Splitter
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Point to Point
Veel (FTTH) glasvezelnetwerken 
worden in Nederland aangelegd die 
gebaseerd	zijn	op	point-to-point.	
Bij deze techniek lopen vanaf de 
PoP-locatie individuele glasvezels 
naar de eindgebruiker, zoals een 
huishouden, een bedrijfspand 
of	een	instelling.	Doordat	iedere	
eindgebruiker over zijn eigen vezel 
beschikt, kunnen zij beschikken 
over gegarandeerde bandbreedtes, 
afhankelijk van het abonnement dat 
wordt	afgesloten	bij	een	ISP.

Voor zakelijk glasvezel wordt veel 
gebruik gemaakt van point-to-point 
verbindingen, zowel vanaf een 
PoP naar een kantoor als tussen 
kantoren	onderling.	Belangrijke	
redenen voor deze keuze zijn 
veiligheidsoverwegingen en 
prestatiegaranties.

Figuur 7. Point-to-Point

Point-of-presenceKantoor
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Vraag naar bandbreedte groeit 
Als we kijken naar de markt voor 
particuliere aansluitingen, dan zien we 
al	jarenlang	een	exponentiële	groei	in	de	
gevraagde	capaciteit.	Door	het	massale	
thuiswerken in het afgelopen jaar is 
deze vraag naar capaciteit alleen maar 
toegenomen.	VPN-verbindingen	vanuit	
huis naar het bedrijf, maar ook het 
videovergaderen via online platforms, 
zoals Microsoft Teams, Zoom en Google 
Meet	hebben	hieraan	bijgedragen.

De FTTH Council heeft in haar jaarlijkse 
onderzoek geconstateerd dat er 
een grote groei in Europa zichtbaar 
is.	Ze	verwachten	dat	in	2026	202	
miljoen gebruikers ten opzichte van 
88,1	miljoen	gebruikers	in	2019.	
Dit is gebaseerd op cijfers uit de 
EU	en	het	Verenigd	Koninkrijk.	Het	
gaat dan om huishoudens met een 
glasvezelaansluiting of waar glasvezel 
voor	de	deur	in	de	grond	ligt.

Vraag naar bandbreedte stijgt
Wereldwijd	en	in	Nederland	zal	naar	
verwachting de vraag naar bandbreedte 
na	2020	flink	toenoemen.	Dat	komt	
bijvoorbeeld omdat partijen als Google 

games via streamingtechniek aanbieden 
en een ontwikkeling als augmented 
reality	gaat	doorbreken.	Volgens	
sommige schattingen zullen we in 2030 
wereldwijd zelfs twee keer zoveel data 
verbruiken	als	in	2018.

We	zien	nog	een	andere	oorzaak	voor	
de	groeiende	vraag	naar	bandbreedte.	
Het gaat niet alleen om applicaties of 
games	die	meer	bandbreedte	vereisen.	
We	zien	ook	een	groeiend	online	aanbod	
van	online	video	in	zeer	hoge	kwaliteit.	
Op dit moment is 1080p de norm en 
televisies die 4K kunnen weergeven, zijn 
ook	al	massaal	te	koop.	Begin	2020	was	
zelfs de eerste 8K video via YouTube te 
bekijken: dat is is een bestand dat vier 
keer groter is dan 4K en zelfs zestien 
keer groter dan de resolutie 1080p

Duizelingwekkende data
Wat	gebeurt	er	wereldwijd	in	een	
minuut op het internet? Laten we 
wat	willekeurige	voorbeelden	geven.	
Gebruikers versturen ruim 41 miljoen 
WhatsApp	berichten,	streamen	404.444	
uur	aan	content	op	Netflix,	uploaden	
500 uur aan video’s op YouTube en 
verstuurt	Amazon	6.659	pakketjes.	
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Figuur 8. Data Never Sleeps 8.0.
(Bron: https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8)
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Meer glasvezelaansluitingen 
noodzakelijk
Daarnaast speelt ook in Nederland 
de	demografische	component	een	
belangrijke rol: het aantal inwoners groeit 
jaarlijks	met	circa	100.000.	Door	de	
stikstofproblematiek is de nieuwbouw 
van huizen het afgelopen jaar wel 
onder druk komen te staan en dat heeft 
ook gevolgen voor het aantal nieuwe 
glasvezelaansluitingen.	Volgens	het	CBS	
waren	er	het	afgelopen	jaar	7.997.800	
huishoudens.	In	mei	2020	heeft	de	
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties	H.K.	Ollongren	het	
besluit	Woningbouwimpuls	bekend	
gemaakt met als doel de achterstand 
op het gebied van woningbouw 
in	te	lopen.	Dit	zal	de	vraag	naar	
glasvezelaansluitingen vanzelfsprekend 
ook	doen	toenemen.

Zal het geadviseerde thuiswerken een 
demografische verschuiving tot gevolg 
hebben? De steden zijn van oorsprong 
een populair woongebied vanwege 
de	beschikbaarheid	van	werk.	Door	
het vele thuiswerken is de locatie van 
minder belang en dat zorgt ervoor dat 
wonen buiten de grote steden aan 
populariteit	wint.	De	afgelopen	jaren	
zagen we dat ook in de rurale gebieden 
al veel glasvezel is aangelegd, dus 
dat kan niet meer een reden zijn om 
daar	niet	te	willen	wonen.	Bestaande	
coax-aanbieders	zijn	druk	bezig	
geweest met het upgraden van hun 
netwerk	naar	een	gigabit	netwerk.	Dit	
is voor consumenten natuurlijk een 
mooie oplossing, maar het synchroon 
aanbieden van datatransport blijft 
voor	de	coax-aanbieders	nog	wel	een	
uitdaging.
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Figuur 9. Totaal gezamenlijk volume van alle op AMS-IX aangesloten partijen 
(Bron: https://stats.ams-ix.net/index.html)

In	figuur	van	2	februari	2021	zitten	
pieken van net boven de 6 Terabit/
sec.	Na	het	invoeren	van	de	intelligente	
lockdown in maart 2020 zien we een dat 
het dataverkeer via internetknooppunt 

AMS-IX	toeneemt.	In	deze	periode	
werken veel werknemers via internet 
vanuit huis en dit is een plausibele 
verklaring	voor	de	piek.	In	2020	hebben	
we	pieken	van	9	Terabit/sec	gezien.
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2
CONSUMENTENAANSLUITINGEN

Ook het afgelopen jaar is er veel 
glasvezel	aangelegd.	Commerciële	
partijen vinden hun weg in het aanleggen 
en aansluiten van nieuwe woningen in 
zowel	stedelijke	als	landelijk	gebieden.	
Het jaar 2020 is het jaar van de grote 
investeringen, partijen merken dat ze 
marktaandeel verliezen als ze in de 
traditionele	markt	blijven	zitten.	Vorig	
jaar schreven wij al over de concurrentie 
om aanleg te realiseren en een jaar later 
blijkt dat het nog vaak om locaties gaat 
waar in het verleden al trajecten voor 
vraagbundeling	zijn	gestart.	

Verschillende partijen hebben in 
voorgaande jaren hard gewerkt om 
meer	consumenten	aan	te	sluiten.	 
Dit is gebeurd via particuliere initiatieven 
of door een commerciële drijfveer 
om in bepaalde gebieden een groter 
marktaandeel	te	krijgen.	Nederland	
heeft bijna 8 miljoen huishoudens, 
waarvan ongeveer 3,5 miljoen de 

mogelijkheid hebben om via glasvezel 
communicatiediensten	af	te	nemen.		

Waarom gebruikt niet iedereen  
gelijk glasvezel?
Niet elke huishouden maakt gebruik 
van glasvezel als dit in de regio 
beschikbaar	is.	In	de	markt	is	vaak	te	
horen dat de oorzaak hiervan ligt bij het 
dienstenpakket.	Sommige	netwerken	
hebben geen open access principe of 
er is sprake van een beperkt aantal 
dienstenaanbieders (ISPs) via deze 
glasvezel.	Consumenten	blijken	dan	
niet te willen overstappen naar een 
nieuwe	leverancier	van	snel	internet.	
Een ander veelgehoord argument is dat 
consumenten niet willen overstappen 
omdat ze dan hun bestaande e-mail 
adres	kwijtraken.	Dat	e-mail	adres	is	
bij zoveel bedrijven, webshops, online 
diensten en instanties bekend dat ze 
geen	zin	hebben	om	dat	te	veranderen.	

Het aantal homes subscribed is fors 
toegenomen.	KPN	heeft	hierin	een	groot	
aandeel.	Het	aantal	abonnees	bij	KPN	is	
de afgelopen vijf jaar gestegen: toen ze 
eind 2014 Reggeborgh uitkochten waren 
de percentages 29% KPN Retail en 34% 
KPN-Reggefiber	(wholesale).	Het	aandeel	
KPN	Wholesale	(Netco)	bedraagt	nu	51%.	

In de buitengebieden is het aantal 
aansluitingen	op	glasvezel	hoog.	 
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Figuur 10. Aantal glasvezelaansluitingen in Nederland.
(Bron: Stratix) 

Het percentage ligt ruim boven de 50% 
en in enkele gebieden is dit 75% en 
soms	zelfs	80%.	

Bij kleine kabelaars zoals SK Veendam, 
KabelNoord	en	Kabeltex	zijn	deze	
percentages	hoger.	Aanbieder	CAI	
Harderwijk haalt zelfs een percentage 
van	90%.	Op	de	glasvezelnetwerken	van	
KTWaalre	en	CAI	Harderwijk	is	ook	KPN	
actief en dat laat wel zien wie daar de 
benuttingsgraad	heeft.

In de woonkernen van onder meer 
HSLnet,	Glasvezel	De	Wolden	en	

Giessenlanden.net,	E-Fiber	en	T-Mobile	
wordt het percentage bij de concurrerende 
aanbieders	wat	gedrukt.	Op	het	gebied	van	
homes subscribed is Glasvezel Helmond 
een	nieuwe	grote	speler.

Wanneer zijn alle huishoudens 
voorzien van glasvezel?
In totaal zijn er zo’n 8 miljoen 
panden in Nederland met 3,5 
miljoen	aansluitingen.	Als	er	jaarlijks	
500.000	aansluitingen	worden	
gerealiseerd, dan zouden in 2029 alle 
Nederlandse huishoudens over een 
glasvezelaansluiting	beschikken.
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Toepassingen van glasvezel
De drie belangrijkste diensten die 
via glasvezelverbindingen worden 
afgenomen zijn nog steeds internet, 
telefonie en voor huishoudens ook 
televisie.	De	triple	play	of	quad	
play als er ook mobiele diensten 
worden aangeboden onder hetzelfde 
abonnement, zijn nog steeds het 
meest	gekozen	of	meest	aangeboden.	
Videodiensten	via	platforms	als	Netflix,	
Amazon Prime Video, Videoland, Pathé 
Thuis, Disney en overige aanbieders 
zijn	enorm	populair.	De	zogenaamde	
OTT (Over The Top) diensten winnen 
wel	aan	populariteit.

We	zien	ook	toepassingen	van	andere	
diensten via het IP-protocol (internet), 
zoals zorg op afstand, domotica en 
energiebeheer.	Voor	deze	nieuwe	
diensten zal in toenemende mate een 
toekomstbestendige infrastructuur 
nodig zijn - ondanks dat zij wellicht 
niet altijd grote bandbreedtes nodig 
hebben.	Een	voordeel	van	glasvezel	
is in dit geval dat het medium en de 
techniek zeer betrouwbaar zijn, niet erg 
gevoelig zijn voor omgevingsinvloeden 
en dat het energieverbruik laag 
is.	Vooralsnog	is	de	bestaande	
infrastructuur naast glasvezel 
toereikend, maar met het oog op 

bijvoorbeeld 5G is glasvezel de enige 
optie om straks aan de groeiende 
vraag	naar	data	te	voldoen.

Fiber to the Home 
In vaktaal noemen we aansluitingen 
voor huishoudens FTTH (Fiber to the 
Home).	Een	afgeleide	daarvan	is	FTTC	
(Fiber to the Curb), het verschil met 
FTTH is dat glasvezel tot de wijkcentrale 
wordt aangelegd en het laatste stukje 
tot de aansluiting in de meterkast via 
de	traditionele	koper-	of	coaxverbinding	
wordt	gefaciliteerd.	Bij	FTTH	wordt	
glasvezel	tot	in	de	woning	doorgetrokken.	

De Nederlandse overheid wil dat ieder 
huishouden in 2023 over een minimaal 
100 Mbps breedband internetaansluiting 
beschikt.	Glasvezel	biedt	standaard	
een	capaciteit	van	1.000	Mbps,	maar	
om voor de consumentenmarkt een 
aantrekkelijke propositie te bieden, 
worden doorgaans snelheden van 50 
Mbps of 100 Mbps (of een variant) 
aangeboden.	Traditionele	netwerken	
van	koper	of	coax	kunnen	alleen	hogere	
bandbreedtes halen via technische 
innovaties, terwijl glasvezel standaard 
een	zeer	hoge	capaciteit	biedt.	Stratix	
heeft een kaart gepubliceerd waarop te 
zien is waar nu glasvezelinternet met een 
snelheid	van	1	Gigabit/s	beschikbaar	is.
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Onderzoek uitgevoerd in 2019 door het 
Ministerie van EZK geeft aan dat er een 
opwaardering heeft plaatsgevonden in 
het kopernetwerk en in de buitengebieden 
meer	glasvezel	is	aangelegd.	Voor	dit	
onderzoek	zijn	veertig	partijen	benaderd.	
Van deze onderzoekspopulatie beschikt 
97% over meer dan 100 Mbps en in 2023 

zou	dat	percentage	99,6%	bedragen.	 
In 2020 zou een nieuw onderzoek 
worden gestart over de beschikbaarheid 
van	1	Gbps.	Van	het	ministerie	van	EZK	
hebben we geen gegevens ontvangen, 
maar	Stratix	heeft	een	kaart	gemaakt	
waarop de beschikbaarheid van 1 Gigabit 
staat	vermeld.
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Aansluitnetwerken
Als het gaat om vaste aansluitnetwerken 
behoort	Nederland	tot	de	top.	Op	de	
kaart	van	Stratix	(figuur	11)	is	te	zien	
dat vrijwel alle huishoudens beschikken 
over	breedbandinternet.	Overigens	zijn	
er in Nederland nog steeds huishoudens 
zonder	snel	internet	te	vinden.	Deze	groep	
kan wellicht worden bediend met een 
fixed	wireless	solution.	Legacy	netwerken	
die geen mogelijkheden meer hebben 
voor vergroting capaciteit zouden ook 
meer	aandacht	moeten	krijgen.

Maximum haalbare snelheden
Zelfs als consumenten internet via 
glasvezel afnemen, ervaren ze toch 
niet	altijd	de	maximaal	haalbare	
snelheden.	Dat	heeft	te	maken	met	
de beschikbare standaarden voor 
wifi.	De	wifi-standaard	802.11ac	haalt	
niet	de	maximale	snelheden.	Hogere	
snelheden in huis zijn wel mogelijk 
met	de	wifi	6	standaard	802.11ax.	De	
maximale	snelheid	van	glasvezel	zullen	
consumenten ervaren als ze kiezen voor 
een	bedraad	netwerk	in	hun	woning.	

Figuur 11. Woonadressen met Gigabit internet leverbaar via glasvezel - of kabelnet 
(Bron: https://www.stratix.nl)
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Figuur 12. Beschikbaarheid glasvezel voor huishoudens (homes passed) 
(Bron: https://www.stratix.nl/glaskaart)
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Is 5G de vervanger van glasvezel  
voor consumenten?
Consumenten maken steeds vaker 
gebruik	van	mobiel	internet.	De	
concurrentie tussen aanbieders van 
vast en mobiel internet is in alle 
hevigheid losgebarsten en zal nog 
wel	een	tijdje	doorgaan.	Voor	een	
succesvolle uitrol van 5G is meer 
glasvezel	nodig.	Mobile	devices	
gebruiken	via	5G	veel	meer	data.	Dat	
betekent meer datatransmissie per 
mast, die via een glasvezelverbinding 

met een hoge capaciteit met het 
internet	verbonden	moeten	worden.	
Op dit moment zien we een aantal 
goede initiatieven bij verschillende 
aanbieders.	Eurofiber	is	druk	bezig	
met het uitrol van glasvezel om 
5G-netwerken	te	faciliteren.	Er	
komen zowel publieke als private 
5G-netwerken.	Bedrijven	zullen	
private 5G-netwerken bijvoorbeeld 
gebruiken om op hun eigen terreinen 
voertuigen zonder bestuurders te 
laten	rijden.	
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3
UITDAGINGEN NIEUWE AANSLUITINGEN

Figuur 14 toont de uitrol van glasvezel 
voor huishoudens in Nederland (FTTH) 
met	als	peildatum	derde	kwartaal	2020.	

In Nederland hebben 7,45 miljoen 
huishoudens een aansluiting op het 
internet en hiervan heeft 92% een 
snelheid	die	30	Mbps	of	hoger	ligt.	 
De verdeling naar het type verbinding 
is als volgt: kabel 47%, koper 33%  
en	glasvezel	20%.
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Figuur 13. Vaste internetverbindingen 
in Nederland
(Bron: ACM)
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Figuur 14. Aantal homes passed / groei van homes passed per half jaar
(Bron: ACM, Dialogic)

De cijfers in de meest recente editie van de ACM Telecommonitor wijken af van de cijfers die de ACM heeft gebruikt in haar marktstudie 
die in oktober 2019 werd gepubliceerd. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat tot nu toe de data voor FTTH-aansluitingen zoals vermeld 
in de Telecommonitor werd verzameld onder de partijen met de meeste FTTH-aansluitingen. Aangezien de afgelopen jaren ook kleinere 
en nieuwe partijen FTTH zijn gaan aanleggen, vormen de cijfers uit de meeste recente Telecommonitor geen totaaloverzicht. Voor de 
continuïteit is er in dit document voor gekozen om vooralsnog de cijfers uit de Telecommonitor aan te houden. Navraag bij de ACM leert 
dat zij op korte termijn ook nieuwe en kleinere partijen zullen meenemen in de statistieken.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4

Aantal 
Homes 
Passed

506 569 658 768 918 1078 1303 1512 1832 2019 2258

Groei 102 63 89 110 150 160 225 209 320 187 239

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2

Aantal 
Homes 
Passed

2398 2463 2527 2550 2588 2616 2650 2691 2746 2826 3054

Groei 140 65 64 23 38 28 34 41 55 80 228
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Concurrentie op netwerkniveau
In het rapport van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) naar 
aanleiding van deze marktstudie stond 
in al in oktober 2019 dat marktpartijen 
op netwerkniveau verschillende 
tactieken gebruiken in de onderlinge 
concurrentiestrijd.	De	kleinere	partijen	
hebben moeite om tegen grotere 
aanbieders	op	te	boksen.	

Het rapport benoemt een aantal 
deelnemers van de FCA als overig, maar 
ze nemen wel een substantieel deel 
van	de	markt	voor	hun	rekening.	Ook	
het komende jaar staan er weer grote 
uitbreidingen	op	het	programma.	We	
kijken met verwachting naar de ambitie 
van KPN die de wens heeft uitgesproken 
alles	te	gaan	verglazen.	De	dubbele	
glasvezelnetwerken doen de markt 
geen	goed.	Burgers	begrijpen	over	het	
algemeen niet wat er allemaal komt 
kijken	bij	het	aanleggen	van	glasvezel.	
We	vinden	het	daarom	noodzakelijk	om	
hier	aandacht	aan	te	besteden.	

In verschillende gebieden hebben we 
weer voorbeelden gezien van overbouw, 
waarbij netwerkaanbieders in hetzelfde 
gebied	glasvezel	aanleggen.	Hierdoor	
ontstaan op dezelfde plek dubbele 
netwerken, terwijl elders in Nederland 
genoeg gebieden geen enkele 
glasdekking	hebben.	

In het Haagse Regentessekwartier 
waren zowel KPN als T-Mobile bezig met 
de	aanleg	van	een	glasvezelnetwerk.	
T-Mobile was in samenwerking met 
investeerder Primevest Capital Partners 
al eerder gestart met het aanleggen van 
glasvezel in de wijk Segbroek, waar het 
Regentessekwartier	deel	van	uitmaakt.	
T-Mobile had aan de rechter gevraagd 
om de aanleg door KPN stil te leggen 
omdat het onderhoud aan het eigen 
netwerk en het aansluiten van nieuwe 
huizen	moeilijker	zal	worden.	De	rechter	
wees	het	verzoek	van	T-Mobile	af.	Wel	
vond de rechter dat de gemeente Den 
Haag beter onderzoek had moeten 
doen.	Peter	de	Klein,	directeur	Strategie	
van T-Mobile: “Gemeenten zullen 
voortaan de impact van een tweede 
glasvezelnetwerk op al bestaande 
infrastructuur zorgvuldig moeten 
onderzoeken	alvorens	zij	instemmen”.

In Amstelveen zag E-Fiber af van de 
aanleg van glasvezel na vergelijkbare 
plannen	van	KPN.	E-Fiber	was	
gedwongen te stoppen met de aanleg 
doordat de gemeente Amstelveen 
geen samenwerkingsovereenkomst 
wilde	sluiten	met	E-Fiber.	Volgens	
E-Fiber ontmoedigt KPN bewust 
concurrenten om glasvezel aan te 
leggen in gebieden waar andere 
initiatieven	al	bezig	zijn.	E-Fiber	
omschrijft het aanleggen van twee 
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glasvezelnetwerken in deze plaats 
als	kapitaalvernietiging.	Een	tweede	
netwerk aanleggen is volgens E-Fiber 
niet nodig omdat ze een open netwerk 
aanleggen, waarop alle aanbieders hun 
diensten	kunnen	aanbieden.	E-Fiber	
had al eerder vergelijkbare ervaringen 

met	KPN	in	Deurne.	Het	bedrijf	Spitters	
heeft daar tegelijkertijd de netwerken 
van	E-Fiber	en	KPN	aangelegd.	De	
stoep hoefde daardoor maar één keer 
open, en elke bewoner kreeg twee 
glasvezelaansluitpunten, waaruit 
gekozen	kon	worden.
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Als we kijken naar het aantal retail 
glasvezelaansluitingen, dan zien we ten 
opzichte van 2019 een duidelijke toename 
van het aantal verbindingen met een 
bandbreedte	hoger	dan	100	Mbps.	In	het	
eerste	kwartaal	van	2020	zijn	dat	849.000	
aansluitingen en voor het tweede kwartaal 
bedraagt	dat	aantal	887.000.	In	het	tweede	
kwartaal	van	2019	waren	er	723.000	retail	
glasvezelaansluitingen met een capaciteit 
van	meer	dan	100	Mbps.	Een	jaar	later	is	
dat	aantal	met	172.000	toegenomen.

Deze	grafiek	uit	de	ACM	
Telecommonitor biedt een 
overzicht van het aantal aantal 
glasvezelaansluitingen, uitgesplitst naar 
snelheden.	Glasvezelaansluitingen	met	
bandbreedtes tussen de 2 Mbps en 10 
Mbps worden vrijwel niet aangesloten 
of	zijn	eenvoudigweg	niet	leverbaar.	
Kijken we naar de aansluitingen met 
snelheden tussen de 10 Mbps en 30 
Mbps, dan zien we geen stijging van 
de	vraag	in	de	periode	2019-2020.	Bij	

Figuur 15. Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid
(Bron: ACM Telecommonitor, tweede helft 2020)
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de glasvezelaansluitingen met een 
bandbreedte hoger dan 100 Mbps 
zien	we	een	duidelijke	stijgende	lijn.	
Tussen het eerste kwartaal van 2019 
en het derde kwartaal van 2020 neem 
het aantal verbindingen met deze hoge 
bandbreedte	met	172.000	aansluitingen	
toe.	Aan	deze	stijging	is	goed	te	zien	dat	
de vraag naar glasvezelaansluitingen 
met	hogere	snelheden	toeneemt.	

De cijfers zijn gebaseerd op snelheden 
die worden gecommuniceerd in 
advertentie-uitingen.	In	de	praktijk	is	de	
geadverteerde snelheid vrijwel gelijk aan 
de	werkelijke	snelheid	in	de	praktijk.	Dat	
heeft te maken met het feit dat glasvezel 
nauwelijks last heeft van interventie, iets 
wat bij koperverbindingen duidelijk wel 
het	geval	is.

Toename bel- en dataverkeer  
in coronatijd
In de ACM Telecommonintor van het 
tweede kwartaal van 2020 is te lezen 
dat Nederlanders in de coronatijd meer 
bellen	en	meer	data	verbruiken.

Als we kijken naar het belgedrag, dan 
zien we een toename van het aantal 
belminuten,	zowel	vast	als	mobiel.	Het	
mobiele dataverbruik steeg minder dan 
gebruikelijk en dat kwam wellicht omdat 
mensen	vaker	thuis	waren	en	via	wifi	
toegang	tot	het	internet	kregen.	

In het eerste halfjaar van 2020 steeg het 
aantal	mobiele	belminuten	met	23%.	
Voor vast bellen zagen we een toename 
van	19%.	De	stijging	is	opvallend	te	
noemen, omdat we eerdere een dalende 
trend	bij	het	aantal	belminuten	zagen.	

Tevens zagen we een lichte stijging in 
het	verbruik	van	mobiele	data.	De	stijging	
was wel minder in vergelijking met de 
kwartalen	en	jaren	ervoor.	In	het	eerste	
halfjaar	van	2020	was	de	stijging	6%.	

Kijken we naar het mobiele dataverbruik, 
dan verbruikt Nederland in het tweede 
kwartaal	219	miljard	MB.	In	vergelijking	
met het eerste kwartaal van 2020, toen 
het verbruik 214 miljard MB bedroeg, 
betekent dit een stijging van slechts 
2,9%.	In	dezelfde	periode	van	2019	
bedroeg	deze	groei	nog	18%.	

Uit de  ACM Telecommonintor blijkt 
tevens dat in het tweede kwartaal van 
2020 in totaal 7,45 miljoen huishoudens 
zijn	aangesloten	op	internet.	Het	
merendeel van deze populatie,  92%, 
heeft een internetverbinding met 
een	snelheid	van	30	Mbps	of	hoger.	
Hieruit kunnen we de conclusie trekken 
dat	breedbandinternet	defiintief	is	
doorgebroken.	Van	alle	huishoudens	
heeft 47% kabelinternet en het 
resterende deel heeft via koper (33%) of 
glasvezel	(20%)	toegang	tot	internet.
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In de periode 2018-2020 hebben verschillende private partijen investeringen in 
glasvezel	gedaan.	Er	is	een	duidelijke	toename	in	het	aantal	investeringen	te	zien.	

• DELTA Fiber Netwerk (onderdeel van DELTA Fiber Nederland) is de koepel 
waaronder	DELTA/Zeelandnet,	CAIW	en	Glasvezel	buitenaf	de	uitrol	en	
het beheer van (glasvezel)netwerken in zowel kernen als buitengebied 
gezamenlijk	voortzetten.	

• In januari 2018 maakt TINC bekend €20 miljoen te investeren in de uitrol 
van	glasvezel	in	Nederland.	Zij	doet	dit	onder	de	werknaam	Glasdraad	en	
de	activiteiten	zijn	verspreid	over	heel	Nederland.

• In het voorjaar van 2018 wordt bekend dat het bedrijf e-Quest in Helmond 
glasvezel	gaat	uitrollen.

• In mei 2018 neemt Arcus Infrastructure Partners een meerderheidsbelang 
in	E-Fiber.

• In juli 2018 wordt bekend dat de Schotse miljardair Irvine Laidlay €200 
miljoen gaat investeren in de uitrol van glasvezel in Rotterdam door een 
positie	te	verkrijgen	in	L2Fiber.

• In de zomer van 2018 wordt steeds meer duidelijk dat Delta Rijssen 
Glasvezel Investeringen (onder de merknaam Digitale Stad) samen met 
KPN	optrekt	en	investeert	in	de	uitrol	van	glasvezel	in	het	buitengebied.

• In oktober 2018 meldt het bedrijf Eising Kempen dat het €350 miljoen wil 
investeren	in	glasvezel	in	Limburg	en	daar	een	investeerder	voor	heeft	gevonden.

TOENAME INVESTERINGEN IN GLASVEZEL  
DOOR PRIVATE PARTIJEN (2018 - 2020)
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• KPN NetwerkNL kondigt eind 2018 aan tot en met 2021 één miljoen 
huishoudens	op	glasvezel	aan	te	sluiten.

• T-Mobile kondigt in november 2018 in samenwerking met partner Tele2 
twee	miljoen	huishoudens	en	bedrijven	van	glasvezel	te	gaan	voorzien.

• DELTA Fiber Nederland kondigt in november 2019 aan in Zeeland €100 
miljoen	te	investeren	in	de	uitrol	van	glasvezel.	

• Eurofiber heeft Brightfiber Infra in augustus 2020 overgenomen 

• In september 2020 heeft PPGM een (minderheids) belang genomen in 
Eurofiber.

• In september 2020 neemt de Britse investeerder Ancala een 
meerderheidsbelang	in	Fore	Freedom.

• Eurofiber neemt in november 2020 de glasvezelactiviteiten over van 
Levelfour	Networks.	

• EQT	heeft	in	november	2020	interesse	getoond	in	KPN.

• T-Mobile	neemt	in	december	2020	activiteiten	van	L2Fiber	over.

• In	december	2020	heeft	Delta	Fiber	Cogas	bij	CKi	uitgekocht.	Dus	nu	100%	
eigendom	van	Delta	Fiber.

• CEBF	investeert	in	december	2020	een	bedrag	van	30	miljoen	in	Rodin.

TOENAME INVESTERINGEN IN GLASVEZEL  
DOOR PRIVATE PARTIJEN (2018 - 2020)
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We	zagen	dat	de	penetratiegraad	van	
glasvezel in de Achterhoek en Twente 
hoog is en dat bepaalde regio’s in de 
provincie Noord-Brabant sterk zijn 
verglaasd.	Deze	glasvezeldekking	
is voortgekomen uit commerciële 
of	private	initiatieven.	Commerciële	
glasvezelprojecten worden veelal 
gestart vanuit vraagbundeling vanuit 
de	markt.	

In het oosten van Nederland is de 
penetratiegraad van glasvezel relatief 
hoog.	Enkele	gebieden	in	provincies	
Brabant en Zeeland alsmede sommige 
kust- en eilandgemeentes hebben nog 
geen	toegang	tot	glasvezel.	Het	is	
slechts een kwestie van tijd voordat ook 
hier	glasvezel	in	de	grond	ligt.	Partijen	
als DELTA Fiber NL/netwerk voorzien 
ook	kleine	kernen	van	glasvezel.	Ook	
de combinatie van KPN (kernen) en 
Digitale Stad (buitengebied) zien 
we	in	de	praktijk	steeds	vaker.	Het	
aanleggen van glasvezel in de regio 
Noord-Holland Noord blijkt lastig en 
dat heeft te maken met de coördinatie 
vanuit	de	provincie	met	marktpartijen.	

Het zorgt voor veel onderling gesteggel, 
die	zelfs	leiden	tot	rechtszaken.	

De rol van de overheid in het 
buitengebied
In de buitengebieden hebben van 
oudsher	ongeveer	400.000	huishoudens	
geen	toegang	tot	breedbandinternet.	De	
overheid heeft het probleem daarvan 
onderkend en aangegeven dat ook deze 
huishoudens toegang zouden moeten 
krijgen	tot	breedband.	Als	we	kijken	naar	
het jaar 2020, dan heeft de overheid 
weinig initiatieven getoond bij de uitrol 
van	glasvezel	in	de	buitengebieden.	
We	zien	dat	marktpartijen	als	E-Fiber,	
Glasvezel buitenaf en GlasDraad in de 
buitengebieden graafwerkzaamheden 
voor de aanleg van glasvezel hebben 
uitgevoerd.	Deze	graafwerkzaamheden	
hebben in 2020 nog niet geresulteerd 
in	glasvezelaansluitingen.	Doordat	
de aanleg van glasvezel in de 
buitengebieden door de markt wordt 
opgepakt, voelt de overheid minder tot 
geen noodzaak om zich in dit proces 
te	mengen.	Ze	laten	de	aanleg	in	de	
gebieden	nu	aan	de	markt	over.
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Figuur 16. Uitrol breedband in buitengebieden 
(Bron: Dialogic)
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4
ZAKELIJKE MARKT

De zakelijke markt voor glasvezel 
heeft andere kenmerken dan de 
consumentenmarkt.	In	dit	rapport	
verstaan we onder de zakelijke markt 
de MKB-bedrijven met 2 tot 249 
medewerkers die geregistreerd zijn 
bij	de	Kamer	van	Koophandel	(KvK).	
Volgens de gegevens van de KvK kunnen 
ruim	443.842	bedrijven	als	MKB-
bedrijven	gekenmerkt	worden.	Dit	is	een	
momentopname uit januari 2020 en laat 
een groei zien ten opzichte van het jaar 
2019.	Door	de	niet	veel	later	ontstane	
coronacrisis kan een vertekend beeld 
ontstaan.	Zelfstandigen	zonder	personeel	
(ZZP’ers) worden buiten beschouwing 
gelaten omdat niet te achterhalen 
valt of zij uitsluitend zakelijk gebruik 
maken van hun breedbandverbinding of 
omdat zij in bedrijfsverzamelgebouwen 
kantoor houden waardoor het aantal 
aansluitingen niet uitgesplitst kan 
worden.	De	grootzakelijke	markt	wordt	

ook buiten beschouwing gelaten; het 
grootbedrijf investeert doorgaans in eigen 
infrastructuur tussen de verschillende 
(internationale) bedrijfslocaties en 
heeft dus beperkte vraag naar diensten 
over de grootschalige openbare 
aansluitnetwerken.	

FTTO
FTTO	(Fiber	to	the	Office)	of	corporate	
internet	zijn	zakelijke	diensten.	Het	
netwerk is vaak op een andere manier 
aangelegd,	waardoor	de	exploitant	
van het glasvezelnetwerk hogere 
beschikbaarheid	kan	garanderen.	Te	
denken valt hierbij aan het reserveren 
van capaciteit op het netwerk (geen 
overboeking) en betere dienstverlening 
in	geval	van	storingen.	In	de	meeste	
gevallen zijn de tarieven opgebouwd 
uit	minimaal	twee	componenten.	De	
eerste component betreft access, dit is 
de toegang tot het glasvezelnetwerk en 
tweede component is de dienst, vaak 
is dit internet, maar dit kan ook een 
afgescheiden netwerkverbinding naar 
een andere vestiging van een bedrijf of 
een	datacenter	zijn.

Volgens de ACM zijn er nu 
107.048	wholesale	zakelijke	
glasvezelaansluitingen.	Er	zijn	56.974	
zakelijke	retail	glasaansluitingen.	We	
hebben dit jaar een grote groei gezien 
van	nieuwe	aansluitingen	op	glasvezel.	
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Figuur 17. Marktaandeel retail zakelijke glasvezelaansluitingen
(Bron: ACM Telecommonitor, tweede helft 2020)
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De marktaandelen bij de retail zakelijke glasaansluitingen zijn in 2020 ten opzichte 
van	2019	grotendeels	hetzelfde	gebleven.	We	zien	bij	de	marktaandelen	van	KPN,	
VodafoneZiggo,	T-Mobile,	Eurofiber	en	de	overige	partijen	weinig	verandering.
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Figuur 18. Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen
(Bron: ACM Telecommonitor, tweede helft 2020)
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Zakelijke glasvezelaansluitingen
Zakelijke glasvezelaansluitingen worden 
in	de	regel	specifiek	voor	een	individuele	
zakelijke	locatie	aangelegd.	In	sommige	
gevallen is er sprake van vraagbundeling 
op een bedrijventerrein, proactieve 
uitrol door aanbieders in het verleden 
of kan een zakelijke adres ‘meeliften’ op 
uitrol	voor	een	consumentennetwerk.	
Als een individuele aansluiting moet 
worden gerealiseerd is de afstand 
tot het aansluitnetwerk van de 
glasvezelaanbieder bepalend voor 
de kosten (die voornamelijk bestaan 
uit	graafkosten).	De	ACM	geeft	in	
haar marktanalyse de volgende 
indicaties voor het percentage van de 
bedrijfslocaties in Nederland dat binnen 
150 meter bereik ligt van een netwerk: 

• Alle niet-KPN aansluitingen 
realiseren samen een 
netwerkdekking	van	80,2%.	Uit	
de volgende afbeelding wordt 

duidelijk dat we de eerder gemaakte 
splitsing tussen de kernen en het 
buitengebied kunnen doortrekken 
voor	de	zakelijke	aansluitingen.	

• Hoewel er in het buitengebied 
veel sprake is van (met name 
agrarische) bedrijvigheid, zien we 
vooral concentraties van zeer snelle 
verbindingen	in	en	rond	de	kernen.	
Op bedrijventerreinen is dit vrijwel 
exclusief	via	glasvezel,	aangezien	
kabel	hier	ontbreekt.	

• Naast de reguliere zakelijke 
glasvezelaansluitingen, is er 
door het hele land sprake van 
verglazing van zogenoemde 
objecten.	Denk	hierbij	aan	
allerhande aan te sturen en te 
monitoren objecten, zoals bruggen, 
sluizen, verkeersregelinstallaties 
en schakelstations van 
elektriciteitsnetwerken.
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Beschikbaar

Glasvezelbackbones

Niet beschikbaar

Figuur 19. Glasvezel op bedrijventerreinen
(Bron: Dialogic)
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5
CORENETWERKEN

Alle vaste en mobiele access netwerken 
bestaan in de kern van het netwerk 
uit	glasvezelverbindingen.	Deze	
netwerken, in vakjargon ‘core networks’ 
geheten, faciliteren de onderlinge 
connectiviteit tussen de (deel)netwerken, 
internet	exchanges	en	datacenters.	
Corenetwerken zijn nagenoeg allemaal 
glasvezelnetwerken vanwege de grotere 
capaciteit die deze netwerken hebben 
ten	opzichte	van	koper	en	coax.	
Belangrijke punten bij corenetwerken 
zijn net als de hoofdwegen of snelwegen 
dat ze gemakkelijk uit te breiden moeten 
zijn.	In	de	praktijk	is	te	zien	dat	diverse	
carriers bij elkaar in hetzelfde tracé 
liggen.	Het	zijn	dan	wel	eigen	ducts	die	
bovenop	elkaar	of	naast	elkaar	liggen.	Op	
de diverse punten zijn dan afsplitsingen 
bovengronds in PoPs of ondergronds in 
manholes	of	handholes.	

De carriers hechten grote waarde dat ze 
hun netwerk redundant door Nederland 

kunnen	aanleggen.	Hierdoor	blijft	het	
netwerk up-and-running in het geval van 
een	calamiteit	of	onderhoud	aan	een	tracé.	

De corenetwerken zijn van groot belang 
voor	de	digitale	infrastructuur	in	Nederland.	
Dit zijn de zogenaamde slagaders die 
het mogelijk maken om consumenten en 
bedrijven te voorzien van digitale diensten, 
of deze nu vanuit Nederland worden 
geleverd	of	elders	in	de	wereld.

De volgende afbeelding laat zien dat er 
in	heel	Nederland	een	(zeer)	fijnmazig	
corenetwerk van glasvezel aanwezig 
is.	Daarbij	overschrijden	sommige	
coreverbindingen de landsgrenzen 
met België en Duitsland, zodat er 
ook internationale datastromen tot 
stand	gebracht	kunnen	worden.	
De corenetwerken worden door 
verschillende carriers aangelegd en 
operationeel	gehouden.

Internet exchanges
Sinds 2019 zien we een consolidatie 
in de datacentersector en wie meer 
over dit onderwerp wil weten, verwijzen 
wij naar de website van de Dutch 
Data Center Association (DDA), waar 
verschillende gratis rapporten zijn te 
downloaden.	Nederland	telt	ruim	200	
commerciële datacenters die in veel 
gevallen meerdere huurders en netwerken 
huisvesten.	Vanuit	deze	datacenters	
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worden vaak weer koppelingen gemaakt 
tussen	de	verschillende	netwerken.	Dit	
zijn de zogenaamde marktplaatsen of 
internet	exchanges.	Voorbeelden	zijn	
AMS-IX	(Amsterdam	Internet	Exchange),	
NL-ix	(Neutral	Internet	Exchange)	NDIX	
(Nederlands-Duitse	Internet	Exchange),	
EFX	(Eindhoven	Fiber	Exchange),	FR-
IX	(Friese	Internet	Exchange)	GN-IX	
(Groningen	Internet	Exchange)	en	andere	
internetknooppunten.	Verspreid	over	het	
land zijn ook wel lokale knooppunten 
en	exchanges	te	vinden,	de	Tilburg	
Fiber	Exchange	(TiFX)	is	hiervan	een	
voorbeeld.	In	de	datacenterwereld	worden	
ook veel verbindingen tussen de diverse 
aanbieders	aangelegd.	DCspine	is	
bijvoorbeeld een bedrijf dat koppelingen 
tussen datacenters realiseert, maar 
ook partijen zoals Arcadiz kunnen 
hier	constructieve	rol	vervullen.

Partijen die actief zijn op de 
corenetwerken zijn onder andere 
Relined,	Eurofiber,	 
KPN, Ziggo, BT, Colt, 
euNetworks, Verizon, 
Centurylink	en	Zayo.	

De vraag naar bandbreedtes en low 
latency	verbindingen	groeit	mee.	
Waar	voorheen	een	verbinding	van	
1 Gbps zeer gewild was, zien we nu 
aanbieders met verbindingen van 
100	Gbps	of	hoger.

Figuur 20. Corenetwerken in Nederland
(Bron: Dialogic, De staat van Telecom 2016)
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6
INTERNATIONALE VERBINDINGEN

Naast de internationale verbindingen 
via land, heeft Nederland ook een goede 
reputatie als het gaat om de landing 
van	zeekabels.	Een	deel	hiervan	heeft	
een transcontinentale bestemming; de 
overige kabels verbinden ons land met 
Denemarken	en	het	Verenigd	Koninkrijk.	
Een mooi voorbeeld is de Cobra-kabel 
tussen Eemshaven (NL) en Endrup (DK)

Aanleg van nieuwe zeekabels
De	tijd	begint	te	dringen.	De	huidige	
zeekabels worden ouder en de 
strategische positie van Nederland blijft 
gevaar	lopen.	Dit	jaar	heeft	de	FCA
samen met andere brancheorganisaties
actief gekeken naar de impact van het 
niet	aanleggen	van	nieuwe	zeekabels.	
De FCA is ook gesprekspartner van 
de Rijksoverheid als het gaat om het 
aanleggen	van	zeekabels.

Hoewel Nederland op dit moment een 
strategische positie heeft op het gebied 

van (transatlantische) zeekabelcapaciteit, 
valt nog te bezien of deze positie op 
termijn	behouden	zal	blijven.	De	huidige	
kabels zijn rond de millenniumwisseling 
aangelegd, bevatten een ouder vezeltype 
en hebben een levensduur van 20 tot 25 
jaar.	De	noodzaak	tot	vervanging	dringt	
zich	daardoor	op.	Op	het	gebied	van	het	
aanleggen van nieuwe zeekabels geniet 
Nederland niet langer van een unieke 
voorkeurspositie.	Zo	landt	Marea,	de	
nieuwe kabel van onder meer Facebook 
en Microsoft in Spanje (Bilbao) en 
staat Denemarken op de nominatie 
voor verschillende transtlantische 
kabelprojecten, waaronder America 
Europe	Connect-2	van	Aqua	Comms	als	
onderdeel van het HAVFRUE mondiaal 
netwerk.	Google	heeft	daarnaast	
aangekondigd een zeekabel aan te leggen 
tussen	Frankrijk	en	de	V.S.	(genaamd	
Dunant) en er zijn ook plannen om een 
nieuwe kabel tussen Ierland en Frankrijk 
aan	te	leggen.	

Nederland ontbreekt in het overzicht met 
nieuwe	projecten.	Er	zijn	momenteel	
plannen bekend om nieuwe zeekabels aan 
te	leggen	van	en	naar	Nederland.	Dit	gaat	
op relatief korte termijn problematisch 
zijn voor de positie van Nederland als 
digitaal	knooppunt	van	Europa.	Gezien	de	
verwachte groei van de hoeveelheid data 
zoals besproken in hoofdstuk 1, zal heel 
snel actie moeten worden ondernomen 
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om de positie van de digitale mainport 
van	Nederland	te	borgen.	De	Dunant	
verbinding van Google zal bijvoorbeeld 
een	capaciteit	van	250	Tbit/s	hebben.	
Ter vergelijking: de TAT-14 kabel heeft 
een	capaciteit	van	slechts	9,3	Tbit/s.	
Nieuwere technieken maken veel grotere 
capaciteiten mogelijk en het zal niet lang 
duren voordat dit soort capaciteiten de 
standaard	zijn.

Google heeft deze zomer aangekondigd 
om een nieuwe kabel volgens het Grace 
Hopper Cable System tussen New York 
en	Balboa	aan	te	leggen.	Dit	is	de	vierde	
eigen verbinding van Google en deze is 
nodig om de stabiliteit tussen de diverse 
datacenters	te	borgen.	Helaas	heeft	deze	
zeekabel	geen	landingspunt	in	Nederland.

Figuur 21. Grace Hopper Cable System 2022

New York, 
USA

Bude, 
UK

Bilbao, 
Spain

In oktober 2020 informeerde 
staatssecretaris Mona Keijzer in een 
brief aan de Tweede Kamer over de 
rol die overheid wil gaan spelen bij de 
aanleg	van	zeekabels.	In	deze	brief	laat	
ze zich positief uit over de meerwaarde 
die het aanleggen van nieuwe zeekabels 
met	zich	meebrengt.	Vanuit	haar	functie	
is bereid om een faciliterende rol te 
vervullen als partijen overwegen een 
zeekabel naar Nederland aan te leggen 
en als  concreet voorbeeld noemt ze de 
benodigde	vergunningverlening.

Naast dat de tijd dringt voor Nederland 
als het gaat om het aanleggen 
van nieuwe zeekabels, heeft de 
Nederlandse overheid ook nog andere 
ambities	op	zee.	 
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Figuur 22. Zeekabels met landingsplaatsen en grensstations of doorkoppeling van/naar Nederland

Zo worden er omvangrijke 
windmolenparken aangelegd en zijn 
er vele drukke vaarroutes van en naar 
de	zeehavens.	Onder	en	rondom	de	
windparken en de vaargeulen kunnen 
geen zeekabelverbindingen worden 
aangelegd omdat in het geval van 
een storing of calamiteit de kabel niet 
kan	worden	gerepareerd.	De	schepen	
die zeekabels leggen en repareren 
hebben veel ruimte nodig om hun 
werk	te	kunnen	doen.	Een	straal	van	1	

kilometer rondom een dergelijk schip 
om het werk uit te kunnen voeren, 
is	geen	uitzondering.	Elke	activiteit	
vraagt	ruimte	in	de	zee.	Het	is	daarom	
belangrijk dat er voor zeekabels 
corridors worden aangewezen, zodat 
de verbindingen zonder belemmeringen 
in de Eemshaven (Groningen) of bij 
IJmuiden	aan	land	kunnen	komen.		
De FCA is hierover in gesprek met 
Ministerie van Economische Zaken 
en	Klimaat.	De	aanleg	van	nieuwe	

Denemarken

Duitsland

Nederland

Tampnet

Baltic Cable 6
Baltic Cable 5

CANTAT-3

Pangea North

Concerto

SeaMeWe-3

Kattegat-1

TAT-14

COBRAEuNetworks

AC-1

Farland North

UK-NL14

Grensstation/doorkoppeling
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Figuur 23. Global Internet map 2021. (Bron: TeleGeography)

verbindingen zal daarom veel planning 
en afstemming vereisen, wat nog een 
extra	reden	is	om	tempo	te	maken	met	
nieuwe	projecten.

Internationale glasvezelnetwerken 
over land
Naast zeekabels bestaat er 
ook een uitgebreid netwerk van 
glasvezelverbindingen met een hoge 
capaciteit vanuit Nederland naar de 
rest	van	Europa.	Dit	netwerk	bestaat	

onder andere uit verbindingen tussen de 
zogenaamde FLAP datahubs (Frankfurt, 
Londen,	Amsterdam	en	Parijs).	Binnen	
Europa zijn dit de grootste internationale 
dataknooppunten.	In	Nederland	zijn	
daarom op verschillende locaties langs 
de landsgrenzen transit knooppunten 
voor glasvezelverbindingen tussen 
Europese	datacenters.	Het	gaat	om	Bad	
Nieuweschans (Groningen) Hengelo, 
Enschede, Arnhem, Nijmegen en Venlo, 
ter	hoogte	van	Antwerpen	en	Maastricht.
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7
CONCLUSIE

Het jaar 2020 was een periode van
extremen.	Een	jaar	waarin	zowel
particuliere als zakelijke gebruikers  
zeer intensief gebruik hebben gemaakt 
van	hun	glasvezelverbinding.	We	
werkten massaal vanuit huis via online 
diensten en zonder onderliggend 
glasvezelnetwerk zou dat nooit mogelijk 
zijn	geweest.	Wat	dat	betreft	mogen	we	
als glasvezelsector best wel trots op 
onszelf	zijn!.	Wat	gaat	er	gebeuren	als	
de coronapandemie ten einde is? Blijven 
we massaal thuiswerken of gaan we 
toch weer liever naar kantoor omdat we 
het zat zijn om de hele dag alleen achter 
een scherm te zitten?

In 2020 zagen we een consolidatie van 
sommige partijen die door een fusie 
de voordelen van schaalgrootte zien bij 
het aanbieden van diensten aan hun 
klanten.	Dit	vertegenwoordigt	niet	direct	
de visie van de FCA om samenwerken 

te stimuleren, maar het is wel goed 
voor de eindgebruiker als daardoor 
meer	glasvezel	beschikbaar	komt.	De	
meeste marktpartijen hebben wel een 
investeerder gevonden om hun plannen 
te realiseren, waardoor er minder vraag 
naar	funding	vanuit	de	overheid	is.	

Het afgelopen jaar hebben meer 
partijen in de glasvezelsector onderling 
samengewerkt.	Ook	zagen	we	dat	door	
consolidaties glasvezelnetwerken door 
andere	partijen	zijn	overgenomen.	De	
verwachting is dat er in de FTTH-markt 
uiteindelijk vijf of zes aanbieders van 
glasvezelnetwerken	zullen	overblijven.	
Aanbieders van diensten zullen over 
deze netwerken internet, televisie en 
telefonie	gaan	aanbieden.	Partijen	die	
willen groeien moeten meer diensten op 
hun netwerk gaan aanbieden of meer 
glasvezelaansluitingen	realiseren.

Dan zijn er ook aanbieders, zoals 
bijvoorbeeld Glasvezel buitenaf, die 
zich concentreren op het aanleg 
van glasvezelnetwerken in de 
buitengebieden.	De	aanleg	van	FTTH	
in de stedelijke gebieden laten deze 
aanbieders over aan partijen als KPN 
en	T-Mobile.	In	deze	stedelijke	gebieden	
willen ze zich niet mengen in deze 
concurrentiestrijd en daarom richten ze 
zich op de buitengebieden waar ze dan 
de	enige	speler	zonder	concurrentie	zijn.
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ALLE ACTIEVE FIBER CARRIERS  
IN NEDERLAND

Op de volgende kaart in 
figuur	24	en	in	de	tabel	daarna	
worden de meeste actieve carriers 
in	Nederland	getoond.

Figuur 24. Netwerken in Nederland

FCA deelnemer
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BEDRIJFSNAAM PLAATS

Belgacom International Carrier Services Nederland Rotterdam

Breedband Arnhem Arnhem

Breedband Helmond Helmond

Breedband Regio Eindhoven Eindhoven

Breedband Tilburg Tilburg 

Brightaccess Enschede

Brightfiber	(Eurofiber) Vianen

Brofiber Eersel

BT Nederland Amsterdam

CAIW	Diensten Naaldwijk

Centurylink Amsterdam

Cogas Kabel Almelo

Cogent Communications Netherlands Amsterdam

Colt Technology Services Amsterdam

Community Network Noord Nederland (CNG) Groningen

Coöperatie	Glasvezelcompagnie	Nuenen	U.A. Nuenen

Coöperatie	HSLnet	U.A. Heeze

Delta Fiber Nederland Schiedam
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BEDRIJFSNAAM PLAATS

Digiglas Zuidbroek

euNetworks Amsterdam

E-Fiber Huis ter Heide

e-Quest Helmond

Fiber Noord Leek

Fiber Revolution Rotterdam

Fore Freedom Hedel 

Glasdraad Den Haag

Glasnet Buren Buren

Glasnet Heusden Heusden

Glasnet Oostplaat Middelharnis

Glasnet Tiel Tiel 

Glasnet Veghel Veghel

Glasnet Zoetermeer Zoetermeer

Glasvezel Buitenaf Schiedam

Glasvezel Eindhoven Eindhoven

Glasvezel Helmond Helmond

Glasvezel Vught Vught
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BEDRIJFSNAAM PLAATS

Glazen-Maas Rotterdam

Groningen Seaports Delfzijl

GVH Connect Hilversum

Interoute Managed Services Netherlands Schiphol-Rijk

KPN Den Haag

Kempenglas Buitengebied de Kempen

Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland (Kabelnoord) Dokkum

L2fiber Rotterdam

NDIX Enschede

ParkNed Waalwijk

Reggefiber Rijssen

Relined Fiber Network Vianen

RE-Net Meppel

Rodin Groningen

Schiphol Telematics Schiphol

SouthernHill Heerlen

Stadsring Leeuwarden Leeuwarden

St.	Cai	Harderwijk Harderwijk

St.	Kabelnet	Veendam Veendam
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BEDRIJFSNAAM PLAATS

St.	Kabeltelevisie	Pijnacker Pijnacker

St.	Regionale	Kabeltelevisie	Midden-Holland	(Rekam)	 Gouda

Stichting Breedband Delft Delft

Stichting Glaslokaal Den Haag

Stichting Glasvezel Dombosch Rijswijk (NB)

Tele2 Nederland Diemen

Telemann Nijmegen

Teleplaza Heemskerk

TelePark Kesteren

T-Mobile Netherlands Den Haag

TReNT Infrastructuur Enschede

Unet Almere

Verizon Nederland Amsterdam

ViaGlas Horst

VitrumNet Dordrecht

Vodafone Libertel Maastricht

Zayo Amsterdam

Ziggo Utrecht

2020
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RECENTE PUBLICATIES

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL

Een actueel overzicht  
van ontwikkelingen in  
de glasvezelsector

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL
2018

2017

Belang van connectiviteit 
voor digitale transformatie 

Randvoorwaarde 
voor de digitale 
economie
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https://www.fibercarriers.nl/wp-content/uploads/2017/10/fca-nederland-op-glasvezel.pdf
https://www.fibercarriers.nl/wp-content/uploads/2019/12/FCA-Nederland-op-Glasvezel-Een-actueel-overzicht-van-ontwikkelingen-in-de-sector.pdf
https://www.fibercarriers.nl/wp-content/uploads/2019/02/fca-nederland-op-glasvezel-2018.pdf
https://www.fibercarriers.nl/wp-content/uploads/2017/11/Belang%20van%20connectiviteit%20voor%20digitale%20transformatie.pdf
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