
NEDERLAND OP 
GLASVEZEL
2021: Een historisch jaar met de 

meeste nieuwe glasvezelaansluitingen.



CONTACT

Fiber Carrier Association (FCA)

+31 38 750 1920

info@fibercarriers.nl



COLOFON

Aan deze uitgave hebben

meegewerkt:

Andrew van der Haar, FCA
Pim Kokke, Splend
Michiel Cazemier, Splend
 

Artwork

Sam Zondervan, Splend

Editie

Nederland op Glasvezel: 
Jaargang 5, april 2022  

Beschikbaarheid

Gratis te downloaden op fibercarriers.nl

© 2022 Fiber Carrier Association



INHOUDSOPGAVE

NEDERLAND OP GLASVEZEL 3

4 Nederland op Glasvezel

7 Deelnemers

9 Partners

10 Kennispartners

11 Marktontwikkelingen 2021

16 Glasvezel

24 Consumentenaansluitingen

33 Uitdagingen nieuwe aansluitingen

37 Zakelijke markt

42 Investeringen in glasvezel

44 Corenetwerken

47 Internationale verbindingen

52 Conclusie

54 Alle actieve fiber carriers in Nederland

59 Recente publicaties



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, 
hallo Bandoeng hoort u mij?’ 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.

Connectiviteit de motor van de 

huidige economie

Het kan niemand meer zijn ontgaan dat 
de digitale infrastructuur niet meer kan 
worden gezien als een ‘nice to have’. 
De digitale infrastructuur is essentieel 
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In de vijfde editie van Nederland 

op Glasvezel, het jaarlijkse 

rapport van de Fiber Carrier 

Association (FCA), kijken we 

wederom naar de trends uit de 

glasvezelmarkt. 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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voor onze huidige economie. Waar 
een mobiele telefoon eerder nog alleen 
nodig was om elkaar te bereiken, is de 
telefoon nu een multifunctioneel device 
waarmee je onder andere geld naar 
iemand kan overmaken. Het belang van 
de mobiele devices zorgt er ook voor dat 
er meer backbone capaciteit nodig is. 
De toepassingen die twee jaar geleden 
nog niet zo vanzelfsprekend waren, zijn 
inmiddels onderdeel van ons dagelijks 
leven. 

Door deze toenemende digitalisering 
jaagt dit ook het investeringebeleid in 
glasvezelnetwerken aan. Afgelopen 
jaar zijn er bijvoorbeeld een record 
aantal aansluitingen en aantal 
kilometers aangelegd. 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. En dit zal in de toekomst 
alleen nog maar belangrijker worden. 
Daarom spreken we bij de FCA niet 
meer over de digitale economie, maar 
bekijken we dit begrip vanuit een breder 
perspectief. Wanneer er namelijk geen 
connectiviteit is, kan ons volledige 
economische systeem niet draaien. 
Wereldwijde connectiviteit vormt daarom 
dé motor van de huidige en toekomstige 
economie.

Een overzicht van 2021

In 2021 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.

Een record aantal aansluitingen zijn 
afgelopen jaar gerealiseerd. Voor de 
gehele sector is dat natuurlijk goed 
nieuws. Er is jarenlang discussie geweest 
over de vraag of glasvezel wel echt nodig 
is voor het voorzien van internet voor 
consumenten. Met de coax en/of DSL 
techniek hebben consumenten toch 
geen hogere snelheden nodig? Maar de 
recente ontwikkelingen laten 
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zien dat glasvezel wel degelijk meer 
voordelen geniet. Bij glasvezel wordt 
de communicatie geregeld via licht 
in plaats van elektronen. Er wordt bij 
het transporteren van licht minder 
elektriciteit gebruikt, waardoor glasvezel 
veel duurzamer is voor de toekomst. 

In Nederland zien we bij de FCA ook 
de trend dat kopernetwerken worden 
ontmanteld als het glasvezelnetwerk 
eenmaal is aangelegd. Voornamelijk bij 
FTTH en FTTB zien we deze duurzame 
ontwikkeling op gang komen. Maar om 
deze ontwikkeling te stimuleren, moeten 
alle aanbieders wel met elkaar leren 
samenwerken. 

Concurrentiestrijd

Marktwerking en concurrentie is een 
belangrijke voorwaarde om innovaties 
te stimuleren. 
Als FCA staan we daar helemaal achter. 
Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat er Open Access is voor partijen die 
diensten kunnen leveren over de fysieke 
netwerken. Concurrentie op de fysieke 
laag - de glasvezel zelf - vinden wij 
echter een minder goede ontwikkeling. 
Dit leidt namelijk niet per definitie tot 
een prijsvoordeel voor de consument en 
zorgt eerder voor meer onduidelijkheid. 
Ook kan de kwaliteit van nieuwe 

netwerken onder druk komen te staan. 
De reden hiervoor is dat partijen graag 
als eerste een netwerk in de grond 
willen hebben om de concurrentie af te 
troeven. Op deze manier hopen zij dat 
het potentiële marktaandeel van een 
ander niet groter wordt.

De huidige snelheid van de 
marktontwikkelingen zorgen 
gelukkig wel voor meer innovatie 
voor het aanleggen en beheren van 
glasvezelnetwerken. De wet- en 
regelgeving laat het ook toe om 
netwerken vrij aan te leggen. De 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
is daarnaast ook continu aan het 
onderzoeken welke middelen zij 
kunnen inzetten om de aanleg van 
glasvezelnetwerken te harmoniseren. 
De FCA pleit daarom steeds voor betere 
onderlinge samenwerking tussen de 
fiber carriers onderling. Door goede 
onderlinge samenwerking kunnen we 
op zoek gaan naar de beste synergie 
tussen het ontwerp en de aanleg van 
nieuwe netwerken, waardoor we er 
met z’n allen in de toekomst profijt van 
blijven houden.        

Ik wens u veel leesplezier.        

Andrew van der Haar 

Directeur Fiber Carrier Association
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DEELNEMERS

Onze deelnemers concentreren zich op dat waar zij 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.

Speer IT biedt al meer dan twintig jaar hoogwaardige 
glasvezelregistratie-systemen. Cocon, hun belangrijkste product 
wordt veel gebruikt in Nederland, maar ook internationaal wordt 
het systeem steeds vaker toegepast.

Huawei biedt digitale oplossingen voor bedrijven en consumenten. 
Sinds 2005 is Huawei in Nederland gevestigd. De Nederlandse 
overheid wil koploper blijven op het gebied van een snelle, veilige 
en betaalbare telecommunicatie-infrastructuur.

IMMCO is een wereldspeler die sinds 2021 ook actief is op 
de Europese glasvezelmarkt met diensten op het gebied van 
engineering en netwerken. Ze ondersteunen bedrijven op het gebied 
van engineering en ontwerpen van glasvezelnetwerken.

NEDERLAND OP GLASVEZEL 9



KENNISPARTNERS

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.

FCA werkt nauw samen met Digitale Infrastructuur Nederland 
(DINL), de koepelorganisatie voor de Nederlandse digitale 
sector in brede zin. DINL is een coalitie van organisaties die 
zich inzetten voor een sterke digitale infrastructuur voor de 
Nederlandse digitale economie.

De European Local Fiber Alliance (ELFA) is in 2014 gelanceerd 
tijdens de FTTH Conference in Warschau. ELFA is een nieuwe 
stem in Europa die via een digitale agenda de versnelling van 
glasvezelnetwerken en ultrasnelle breedbandverbindingen wil 
bewerkstelligen.

De Dutch Cloud Community (DCC) is de overkoepelende 
brancheorganisatie en aanspreekpunt voor hosting-, cloud-, 
VOIP- en managed serviceproviders op de Nederlandse markt. 
Dutch Cloud Community behartigt de belangen van haar leden 
door ze een duidelijke stem te geven in de media, overheid en 
politiek.

De Dutch Data Center Association (DDA) is de 
brancheorganisatie van datacenter in Nederland. Meer dan 
negentig procent van alle datacenters heeft zich inmiddels bij 
de DDA aangesloten. Het versterken van de economische groei 
en het profileren van de datacenters naar overheid, media en 
samenleving is de missie van de DDA.
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MARKTONTWIKKELINGEN 2021

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.

In 2021 zagen we grotere veranderingen 
in vergelijking met afgelopen jaren. Zo 
begint bij de overheid eindelijk het besef 
te groeien dat de digitale infrastructuur 
van Nederland niet een apart onderdeel 
is van onze economie, maar juist het 
fundament vormt. De eerste stappen 
hiervoor zijn al gezet door het nieuwe 
kabinet dat een Staatssecretaris voor 

Figuur 1. Digital Economy and Society Index (DESI), 2021 

(Bron: Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2021)

Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft 
benoemd. Deze ontwikkeling is voor 
de digitale sector belangrijk, omdat er 
eindelijk een vorm van erkenning komt 
voor de digitale infrastructuur en de rol 
van glasvezel hierin.

Voorloper met breedband

Door de toenemende investeringen 
van de afgelopen jaren behoort 
Nederland nog steeds met haar digitale 
infrastructuur tot Europese top. Volgens 
de Digital Economy and Society Index 
(DESI) uit 2021 staan we op de tweede 
plaats wat betreft het aanbieden van 
breedband in de breedste zin van het 
woord. Verderop in het rapport gaan we 
specifieker in op glasvezel.
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Recente ontwikkelingen

Ook in 2021 waren er nog genoeg 
ontwikkelingen in de glasvezelsector. Zo 
zijn er stappen gezet voor harmonisatie 
tussen lokale en centrale overheid over 
het afstemmen van diverse procedures. 
Maar toch blijft het aanvragen van 
vergunningen nog steeds uitdaging. De 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft over het antennebeleid al 
wel een nieuw convenant getekend. Deze 
overeenkomst is geldig tot en met 2025. 

Een algemeen beleid voor 
graafwerkzaamheden ontbreekt 
echter nog, waardoor dit nog 
een aandachtspunt blijft. In 2019 
heeft volgens overheidswebsite 
overalsnelinternet.nl er wel een sessie 
plaatsgevonden waarin de provincies 
Groningen, Flevoland en Zeeland 
uniforme regels hebben opgesteld voor 
al hun gemeenten. Tijdens deze sessie 
werd onder andere gesproken over leges, 
de kosten van graaf- en herstelwerk en 
graafdiepte. We hopen als FCA natuurlijk 
dat deze aanpak ertoe leidt dat de andere 
provincies in Nederland dezelfde aanpak 
op termijn gaan volgen.  

Graafschades

Bij het aanleggen of herstellen 
van glasvezelnetwerken komen 
helaas graafschades voor. Cijfers 
rondom graafschades worden door 
het Agentschap Telecom elk jaar 

bijgehouden en gepubliceerd. In de 
onderstaande tabel is te zien dat het 
aantal graafmeldingen het aantal 
schademeldingen overtreft. Het 
aantal meldingen in 2021 is ongeveer 
gelijk gebleven. We zien echter wel 
een grote toename van het aantal 
graafschades bij de aanleg van de 
glasvezel. Per 1 januari 2022 moeten 
partijen in de graafketen voldoen aan 
de CROW 500 normen, waardoor het 
Agentschap Telecom verwacht dat 
het belang van zorgvuldig graven zal 
toenemen. Ook verwacht zij dat het 
aantal graafbewegingen de komende 
jaren stijgt door onder andere de 
maatregelen voor de energietransitie, de 
klimaatadaptatie en verdere verglazing 
voor de uitrol van 5G. 

Praktische tips

De WIBON (Wet Informatie-uitwisseling 
Boven en Ondergrondse Netten en 
Netwerken) heeft daarom diverse 
tools om graafwerkzaamheden in 
goede banen te leiden. Verder houdt 
het Kadaster met het KLIC (Kabels 
en Leidingen Informatie Centrum) de 
aanvragen bij waar werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Zij zorgen er ook voor 
dat de aanvrager de informatie krijgt over 
de ligging en het type aansluiting. Deze 
database is voor iedereen toegankelijk en 
voor specifieke informatie kan je tegen 
betaling een gedetailleerd overzicht 
krijgen.
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Figuur 2. Graafschades 2019-2020* (Bron: Agentschap Telecom)

(Bron: Agentschap Telecom)

2019 2020

Graafmelding Schade Graafmelding Schade

Mantelbuizen 36.225 2.639 36.400 3.966

*Voor het jaar 2021 heeft het Agentschap Telecom nog geen cijfers gepubliceerd.

Onderzoek FCA onder deelnemers en 

netwerken

Elk jaar voeren we zelf ook een 
onderzoek uit onder de aangesloten 
fiber carriers. Voor deze editie hebben 
we ons onderzoek uitgebreid naar de 
netwerken. De Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) gebruikt voor haar 
onderzoek namelijk vooral gegevens van 
de gebruikelijke partijen en bedrijven 
die als telecomaanbieder staan 
geregistreerd bij de ACM. Maar in de 
praktijk hebben niet alle aanbieders een 
eigen glasvezelnetwerk en/of bieden 
diensten aan over het netwerk van 
derden. Er wordt niet aan aanbieders 
gevraagd of zij een (beperkt) netwerk 
hebben. Met ons eigen onderzoek willen 
we daar daarom verandering in brengen.  

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.
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Figuur 3. Aantal kilometers bestaand netwerk van FCA deelnemers, per type

(Bron: Enquête onder FCA deelnemers, 2021)
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Figuur 4. Door FCA deelnemers op te leveren verbindingen, per type

(Bron: Enquête onder FCA deelnemers, 2021)
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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.
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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.

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. 

Sinds een paar jaar is er een derde groep 
van lichtgeleiders bijgekomen: hollow 
core. Dit type is nog niet zo ingeburgerd 
als single of multimode, maar de 
verwachting is dat hollow core straks wel 
voor diverse toepassingen kan worden 
ingezet. Op dit moment zijn er twee 
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diverse soorten beschikbaar: Nested 
Anti-Resonant Nodeless en Photonic 
Bandgap. Het voordeel van hollow core 
is dat er in het luchtledige licht minder 
hinder wordt ondervonden qua transport 
dan via een gevulde glaskern. Hierdoor 
kan de latency nog meer worden 
verlaagd.       

Verder wordt ook 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.

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 

Figuur 5: Verschil tussen drie type fiber

Multimode

Singlemode

Hollow core
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Figuur 6. Passive Optical Networks

ONT

ONT

ONT

Eén enkele vezel Kantoor Point of Presence

Glasvezelkabel

*OLT = Optical Line Terminal

*ONT = Optical Network Terminal

OLT Splitter

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.

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
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Vraag naar bandbreedte groeit 

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.

Overzicht aantal aanbieders
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Datagroei in Europa en Nederland

De FTTH Council heeft in haar jaarlijkse 
onderzoek geconstateerd dat er
een grote groei in Europa zichtbaar 
is. Ze verwachten dat in 2026 197 
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.

De groeiende vraag naar bandbreedte is 
ook gesignaleerd door de Amsterdam 
Internet Exchange (AMS-IX). In Figuur 8 
is te zien dat er ook vorig jaar weer een 
enorme groei was. 

Duizelingwekkende data

Wat gebeurt er wereldwijd in één minuut 
op het internet? Laten we
wat willekeurige voorbeelden geven. 
Gebruikers delen 65.000 foto’s op 
Instagram, streamen 452.000 uur aan 
content op Netflix en op TikTok worden 
per minuut 167 miljoen video’s bekeken.

Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct DecNov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan

4 Tbs/s

6 Tbs/s

8 Tbs/s

10 Tbs/s

12 Tbs/s

Total yearly

Peak in

Average in

Current in

Peak out

Average out

Current out

10.833 Tb/s

6.73 Tb/s

7.67 Tb/s

10.819 Tb/s

6.728 Tb/s

7.667 Tb/s

Figuur 8. Groeiende vraag naar bandbreedte (bron: AMS-IX)

Input Output Peak 5 Minute Output
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Figuur 9. Data Never Sleeps 9.0.

(Bron: www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-9)
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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 in 2020 
7.997.800 huishoudens. Het huidige 
kabinet heeft de ambitie om voor 
2030 een miljoen nieuwe woningen te 
realiseren. Dat komt neer op ongeveer 
100.000 woningen per jaar. De vraag blijft 
uiteraard of deze doelstelling gehaald zal 
worden. Maar wat wel vaststaat, is dat 
wanneer deze woningen worden gebouwd 
ook de vraag naar glasvezelaansluitingen 
zal toenemen.        

Van nature zijn de (grote) steden van 
oorsprong een populair woongebied 
vanwege de beschikbaarheid van werk. 
Deze zogenoemde gebieden worden 
ook wel ‘zwarte’ gebieden genoemd, 
omdat de aanbieders veelvuldig 
glasvezelnetwerken aan leggen in deze 
dichtbevolkte gebieden. Maar door het 
vele thuiswerken de afgelopen twee jaar 
en de stijgende woningprijzen is de locatie 
minder van belang geworden. Wonen 
buiten de grote steden wint daarom aan 
populariteit. Binnen deze ‘grijze’ gebieden 
zijn bestaande coax-aanbieders druk 
bezig geweest met het upgraden van 
hun netwerk naar een gigabit netwerk. In 
de ‘witte’ gebieden, waar nog weinig tot 
geen glasvezelaansluitingen zijn, gaan 
aanbieders aan de slag met de aanleg 
van glasvezel. Voor consumenten is dit 
natuurlijk een mooie oplossing, maar het 
synchroon aanbieden van datatransport 
blijft voor de coax-aanbieders nog wel een 
uitdaging.
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CONSUMENTENAANSLUITINGEN

Afgelopen jaar is er een recordaantal 

aansluitingen gerealiseerd. 

Commerciële partijen zijn hun 

processen zo aan het stroomlijnen 

dat zij in rap tempo nieuwe 

glasvezelnetwerken kunnen aanleggen. 

Er is zelfs nog ruimte voor nieuwe 

spelers in de markt. 

Zo heeft KPN samen met pensioenfonds 
APG het bedrijf Glaspoort opgericht. De 
komende vijf jaar zullen zij 1 miljard euro 
investeren in de uitrol van glasvezel. 
Het doel van Glaspoort is om binnen vijf 
jaar meer dan 900 duizend huishoudens 
en 225 duizend bedrijven aan te sluiten 
op glasvezel. In december 2021 waren 
ongeveer 65.000 glasvezelverbindingen 
al reeds gerealiseerd. Verder betrad 
afgelopen jaar Open Dutch Fiber (ODF) 
als nieuwe speler de markt. Ook zij 
hebben ze ambitie om binnen enkele 

jaren een miljoen huishoudens van 
glasvezel te voorzien, waarbij T-Mobile al 
als grote huurder voor het netwerk van 
ODF is aangetrokken. 

De bestaande aanbieders van glasvezel 
hebben ook afgelopen jaar niet 
stilgezeten. Zij blijven onverminderd 
doorbouwen, zodat in 2029 de meeste 
van de bijna 8 miljoen huishoudens in 
Nederland een glasvezelaansluiting 
hebben. Op dit moment hebben ongeveer 
4 miljoen huishoudens de mogelijkheid 
om via glasvezel communicatiediensten 
af te nemen.  

Waarom gebruikt niet iedereen 

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 

2
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bij zoveel bedrijven, webshops, online 
diensten en instanties bekend dat ze 
geen zin hebben om dat te veranderen.

Met de komst van glasvezel van KPN 
zal naar verwachting het aantal DSL-
aansluitingen worden vervangen door 
glasvezelaansluitingen. Consumenten 
worden door de provider gemigreerd, 
waarna de diensten over het DSL-
netwerk kunnen worden uitgeschakeld 
en wordt het netwerk langzaam 
ontmanteld. 

Glasvezelaansluitingen bij 

huishoudens

Het aantal huishoudens met een 
glasvezelverbinding blijft volgens de 
ACM Telecommonitor stijgen. Uit het 
rapport blijkt dat tussen Q3 2020 en Q3 
2021 er 235.000 nieuwe aansluitingen 
zijn bijgekomen met een snelheid van 
≥100 Mbps. 

Verder is er een merkwaardige trend aan 
de gang. Volgens de ACM blijkt dat er 
nu 5.000 huishoudens zijn die gekozen 
hebben voor een glasvezelaansluiting 
van ≥ 2 Mbps tot < 10 Mbps. Deze type-
aansluitingen zijn namelijk niet eerder 
geregistreerd (Figuur 10).    

Ook is er, zoals eerder gezegd, een 
duidelijke verschuiving van DSL naar 
glasvezel te zien. Tussen Q3 2020 en 
Q3 2021 zien we dat er 205.000 duizend 
minder DSL-aansluitingen zijn (Figuur 
11). In dezelfde periode zien we juist dat 
het aantal glasvezelaansluitingen stijgt 
van 1.537.000 (Q3, 2020) naar 1.838.000 
miljoen (Q3, 2021). Ook het aantal 
kabelaansluitingen is aan het dalen: van 
3.511.000 (2020, Q3) naar 3.479.000 (Q3, 
2021). 
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Figuur 10. Glasvezelaansluitingen naar snelheid 

(bron: ACM Telecommonitor, Q3 2021)

Figuur 11. Retailaansluitingen per type 

(bron: ACM Telecommonitor, Q3 2021) 

2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3

≥ 100 Mbps 887 930 994 1.086 1.128 1.165

30-100 Mbps 562 579 583 606 623 642

10-30 Mbps 27 27 27 27 26 26

2-10 Mbps 0 0 2 4 4 5

2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3

DSL 2.479 2.465 2.417 2.315 2.299 2.260

Kabel 3.520 3.511 3.502 3.500 3.492 3.479

Glasvezel 1.477 1.537 1.606 1.722 1.782 1.838
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Het is geen verrassing dat het 
percentage kabel- en DSL-aansluitingen 
buiten de kerngebieden vaak hoger ligt. 
Dat komt vooral omdat aanbieders van 
bestaande technieken, zoals DSL, niet 
het benodigde alternatief aanbieden. 
Gelukkig worden hier wel oplossingen 
voor geboden door de providers. Zij 
leveren als eigen operator zijnde of als 
Mobile virtual network operator (MVNO)
via DSL ontbundelde toegang via 
de (virtuele) mobiele netwerken. 
Hierdoor wordt de snelheid van DSL 
gecombineerd met de snelheid van 
4G/5G. Wanneer de provider niet 
de datalimieten van 4G/5G hoeft te 
hanteren, is deze oplossing vaak een 
goed alternatief voor consumenten. De 
basisstations of zendmasten hebben 
namelijk een maximale datacapaciteit. 
Als er dan veel gebruikers zijn, kan de 
mast in de piekmomenten de toestroom 
niet altijd aan. Door middel van multiple-
input en multiple-output (MIMO) 
technieken op het gebied van 5G, kan dit 
probleem wellicht worden verholpen.

Een andere trend die jarenlang heeft 
gespeeld is de zorg over het verglazen 
van de buitengebieden (de ‘witte’ 
en ‘grijze’ gebieden). De zorgen en 
bijbehorende discussie zijn inmiddels 
als sneeuw voor de zon verdwenen. Er 

zijn nu enkel nog incidentele gevallen 
waarbij de vraag wordt gesteld of het 
wel nodig is om in deze gebieden 20.000 
aansluitingen te realiseren. Het blijkt 
namelijk dat dit aantal onrendabel is voor 
de fiber carriers. De oorzaken hiervoor 
zijn vaak dat er soms obstakels, zoals 
kunstwerken, in de publieke ruimte zijn 
waardoor de aanbieder extra kosten kwijt 
is aan de aanleg voor één woning.

Toch zijn er ook diverse fiber carriers 
die wel meer focus hebben op het 
aanleggen van glasvezelnetwerken 
in de buitengebieden. Zo heeft 
Delta Fiber Nederland nu (voorheen: 
Glasvezel Buitenaf) circa 250.000 
glasvezelaansluitingen buiten de kern. 
In Nederland op Glasvezel 2018 werd 
een schatting gemaakt van 400.000 
aansluitingen die in de loop der jaren 
gerealiseerd moeten worden. Maar 
ook partijen als Glasdraad en E-Fiber 
focussen zich op het aanleggen van 
glasvezel in de buitengebieden.     

Wanneer zijn alle huishoudens 

voorzien van glasvezel?

In totaal zijn er echter zo’n 8 miljoen 
panden in Nederland met inmiddels 
meer dan 4 miljoen aansluitingen (ACM 
Telecommonitor Q3, 2021). Als er 
jaarlijks 500.000 aansluitingen worden 
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gerealiseerd dan zou in 2029 alle huishoudens een glasvezel aansluiting hebben. De 
beoogde één miljoen nieuwe woningen die voor 2030 moet worden gebouwd, zijn echter 
niet meegenomen in dit rapport.  

Zelfs na 2029, wanneer alle Nederlandse huishoudens over een glasvezelaansluiting 
kunnen beschikken, verwachten we binnen de FCA dat er nog voldoende 
werkgelegenheid zal zijn in de sector. Er zullen bijvoorbeeld functies blijven bestaan die 
zich richten op de constructie, reparatie of het verleggen van tracés.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

3,5 mln 4 mln 4,5 mln 5 mln 5,5 mln 6 mln 6,5 mln 7 mln 7,5 mln 8 mln

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.

Verder zijn QuTech (een samenwerking 
tussen TU Delft en TNO) samen met KPN, 
SURF en OPNT begonnen met het testen 
van een quantum netwerk; een nieuwe 
nieuwe manier van internettechnologie. 
Hoe werkt deze technologie? De 
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quantum bits (qubits) worden verstuurd 
via optische vezels, en verschilt 
fundamenteel met andere netwerken 
door gebruik te maken van een andere 
opzet. Waar nu het binaire stelsel wordt 
gebruikt met een 0 of 1, gebruikten de 
qubits de 0 en 1 tegelijkertijd. Doordat 
deze handeling op meerdere locaties 
tegelijkertijd gebeurt, is het optische 
kanaal zeer geschikt hiervoor. Security 
analisten zien nu voornamelijk de 
toepassing van een quantum netwerk 
als een grote winst voor cybersecurity. 
Security zorgt normaal gesproken voor 
een vertraging op een netwerk, maar 
bij quantum netwerken zal dat door de 
optische vezels niet zo zijn.               

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.

De website overalsnelinternet.nl 
(een initiatief van het Ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat) houdt 
onder bij wat de internetdekking van 100 
Mbps is per provincie (Figuur 12). Uit de 
kaart en cijfers van Q3 2020 blijkt dat 
de meeste provincies de beschikking 
hebben tot 100 Mbps internet. Maar 
toch lopen Zeeland en Friesland nog een 
beetje achter op de rest. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan de uitvraag en/
of geografische ligging zijn. Maar zoals 
eerder vermeld in dit rapport, zien we 
dat glasvezelaansluiting snel terrein 
winnen ten koste van kabel of koper. 
De verwachting is dat coax met Docsis 
3.1, wat mogelijk tot 10 Gbps kan 
transporteren, zal worden vervangen 
door glasvezel. De reden hiervoor is dat 
er nu al aanbieders zijn die hun netwerk 
voorbereiden op 25 Gbps door middel 
van PON-technieken. 
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De hamvraag blijft wel deze snelheden wel nodig zijn. Maar als we kijken naar het 
toenemende gebruik van bandbreedte, dan kan met zekerheid worden gezegd dat de 
datagroei de komende jaren zal doorzetten.

99%

99%

99%

99%

99%

99%

98%

99%

97%

95%

96%

99%

Figuur 12. Internetdekking in Nederland 

(bron: Rijksoverheid)
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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. In de toekomst zal 
wifi 6 ervoor zorgen dat er nog meer 
gebruik wordt gemaakt van hogere 
bandbreedtes. Dit zal uiteindelijk er 
ook voor zorgen dat snelheden van 10 
Gbps ook voor consumenten straks 
beschikbaar wordt. 

Voor de zakelijke aansluitingen is 10 
Gbps al wel mogelijk. Technieken die 
worden ingezet om deze hoge snelheden 
te bereiken zijn XG-PON of XGS-PON. 
Dit zijn opvolgers van de reeds bekende 
GPON (Gigabit-PON). Het grote verschil 
is dat bij de XGS-Pon de upstream 
Maximum Line Rate tegen de 10 Gbps 
zit, in tegenstelling tot de GPON en 
XG-PON waar de upstream ligt op 1.244 
Gbit/s (GPON) en 2.488 Gbit/s (XG-PON).     

In onderstaand overzicht zie je de 
verschillende kenmerken van het type 
netwerk.

Specifications GPON
10G GPON

XG-PON XGS-PON

Wavelength
Downstream: 1480-1500 nm Downstream: 1575-1580 nm Downstream: 1575-1580 nm

Upstream: 1290-1330 nm Upstream: 1260-1280 nm Upstream: 1260-1280 nm

Center wavelength
Downstream: 1490 nm Downstream: 1577 nm Downstream: 1577 nm

Downstream: 1310 nm Downstream: 1270 nm Downstream: 1270 nm

Maximum Line 
Rate

Downstream: 2.488 Gbit/s Downstream: 9.953 Gbit/s Downstream: 9.953 Gbit/s

Upstream: 1.244 Gbit/s Upstream: 2.488 Gbit/s Upstream: 9.953 Gbit/s

Maximum Physical 
Transmission 
Distance

60 km 100 km 100 km

NOTE: 
The physical reach is defined by 

split ratio, optical module size and 
fiber quality.

NOTE: 
The physical reach is defined by 

split ratio, optical module size and 
fiber quality.

NOTE: 
The physical reach is defined by 

split ratio, optical module size and 
fiber quality.

Maximum Split 
Ratio

1:128 1:256 1:256

NOTE: 
The actual split ratio depends on 

the optical module model and 
fiber distance.

NOTE: 
The actual split ratio depends on 

the optical module model and 
fiber distance.

NOTE: 
The actual split ratio depends on 

the optical module model and 
fiber distance.
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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.

De drie grootste mobiele operators 
(KPN, Vodafone/Ziggo, T-Mobile) zijn 
volop bezig met het upgraden van hun 
netwerken. Ook zijn ze bezig met het 

uitschakelen van de verouderde 2G en 
3G-netwerken. Het uitzetten van deze 
netwerken maakt dat mobiele operators 
kunnen besparen op het onderhoud van 
deze netwerken. Daarnaast zorgt het 
ervoor dat de frequentieband vrijkomt 
om daarop 5G-toepassingen aan te 
bieden. 

Wat opvalt is dat sommige providers 
in Nederland nog niet gestopt zijn met 
2G. Dit heeft vooral te maken met vele 
gebruikers die er nog gebruik van maken. 
Het zogenoemde Machine-to-Machine 
(M2M) netwerk werkt bijvoorbeeld 
nog voornamelijk met 2G. Onder het 
M2M-netwerk vallen onder andere 
diensten voor alarmmeldingen, maar ook 
dijkbewaking of slimme energiemeters.

Provider Netwerk Switch off datum

Vodafone

3G 04-02-2020

2G ten minste tot 2025

T-Mobile

3G Onbekend

2G (M2M) 01-06-2023

KPN

3G 01-01-2022

2G 01-04-2025
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UITDAGINGEN NIEUWE 
AANSLUITINGEN

Het merendeel van de huishoudens in 

Nederland kan beschikken over een een 

glasvezelaansluiting met minimaal 100 

Mbps. Daarmee is de ambitie die de 

overheid ooit gesteld heeft, gerealiseerd. 

Welke nieuwe uitdagingen liggen er 

daarom nog in het verschiet?

Door het record aantal bouwaanvragen 
is het voor steeds meer gemeenten 
een uitdaging om vergunningen te 
verlenen voor de aanleg van nieuwe 
glasvezelnetwerken. Vooral wanneer 
twee of zelfs drie aanbieders zich 
tegelijkertijd bij de gemeente melden. 
Over het algemeen zijn gemeenten erg 
enthousiast over de partijen die glasvezel 
willen aanleggen. Het nadeel is wel dat 
straten en net nieuw aangelegde trottoirs 
weer open moeten of dat er sleuven in de 
weg worden gegraven. 

Volbouwen van de grond 

Volgens de Telecomwet mogen 
telecomaanbieders altijd in de grond 
graven om nieuwe netwerken aan te 
leggen. Maar in de praktijk wordt dit niet 
altijd erkend door de grondeigenaar, 
waardoor de aanleg van de netwerken 
onnodig vertraging oploopt met alle 
gevolgen van dien. Vertragingen in een 
project zorgen voor gederfde inkomsten 
voor de aanbieder, maar ook voor hogere 
kosten voor de aannemer. Ook de 
vergunningskosten kunnen na verloop 
van tijd hoger uitvallen. 

Deze uitdagingen spelen een grote 
rol in de huidige ontwikkelingen van 
nieuwe aansluitingen. Consumenten 
moeten namelijk zo langer wachten 
op hun glasvezelaansluiting en richten 
zich met klachten tot de aanbieders. 
Ook dat is een uitdaging voor de markt. 
In sommige gebieden in Nederland 
zijn er bijvoorbeeld niet twee, maar 
juist drie aanbieders van glasvezel. 
Wanneer huishoudens in de meterkast 
drie glasvezelaansluitingen hebben 
van drie verschillende aanbieders, 
gaat dit ten koste van de ondergrond. 
In de ondergrond van de meeste 
gebieden liggen namelijk nog kabel- en 
kopernetwerken, waardoor consumenten 
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nu kunnen kiezen uit vijf(!) verschillende 
netwerken van diverse aanbieders. Deze 
ontwikkeling kan nooit een rendabel voor 
alle vijf de aanbieders. 

Daarom roept de Fiber Carrier 
Association (FCA) vaak dat 
samenwerken ons als glasvezelsector 
verder gaat helpen. Het volbouwen 
van de grond in Nederland is voor 
niemand voordelig. De consument heeft 
misschien wel meer keuze, maar zal ook 
door de vele werkzaamheden in de straat 
hinder hebben. En dat terwijl de markt in 
Nederland groot genoeg is voor kleine en 
grote aanbieders. Samenwerken zorgt 
ervoor dat iedereen een stuk van de taart 
kan krijgen, zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit van het netwerk en de 
leefbaarheid in de straat. Kennisplatform 
CROW is daarom hier volop mee bezig 
om dit in goede banen te leiden. De 
CROW 500 richtlijnen, die per 1 januari 
2022 gelden, moeten er daarom voor 
zorgen dat zoveel mogelijk graafschades 
worden voorkomen.

Onderwijs en trainingen 

Een andere uitdaging voor nieuwe 
aansluitingen ligt bij het onderwijs. Uit 
het Onderwijsrapport van de FCA in 
2021 blijkt dat er in de glasvezelmarkt 
honderden vacatures openstaan voor 

onder andere glasvezel-engineers, 
monteurs, ontwerpers en projectleiders. 
Veel bedrijven kiezen er daarom voor 
om mensen van binnenuit te trainen 
(incompany opleidingen), maar ook de 
ROC’s en HBO-instellingen in Nederland 
zijn druk bezig met het samenstellen van 
lesprogramma’s en opleidingen om de 
nieuwe garde klaar te stomen.   
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HET SCHITTERENDE ZENUWSTELSEL 
VAN ONZE SAMENLEVING

Omdat ons internet zo goed werkt 

- en iedereen daar zorgeloos profijt 
van heeft, vergeten we (bijna) dat 

connectiviteit tegenwoordig cruciaal 

is om onze economie draaiende te 

houden. Meer bewustzijn over het 

belang van onze digitale infrastructuur 

is daarom belangrijk, omdat we anders 

ten onder gaan aan deze gevaarlijke 

paradox.   

Dat we elke dag massaal en op grote 
schaal onze e-mail kunnen checken, 
foto’s of filmpjes kunnen delen op de 
chat en berichten kunnen delen op social 
media vinden we in het digitale tijdperk 
doodnormaal. En daarbij doen we graag 
alsof ‘cyberspace’ en ‘de cloud’ allemaal 
volledig digitaal en virtueel zijn.

Maar niets is minder waar. Want onze 
intensieve digitale communicatie 
werkt alleen dankzij verbindingen via 
fysieke verlengstukken: zeekabels, 
zendmasten, datacenters en natuurlijk 
glasvezelnetwerken. In Nederland is dit 
stelsel zo fijnmazig en wijdvertakt dat we 

niet alleen van Goes tot Groningen snel 
internet hebben, maar ook een digital 
gateway naar Europa zijn geworden. 
Nederland is oprecht een mondiaal 
internetknooppunt.

Onze digitale infrastructuur onder druk

Onze digitale infrastructuur heeft ons 
ver gebracht. Tijdens de afgelopen 
twee corona-jaren draaide de wereld in 
Nederland grotendeels door. Misschien 
waren de mondkapjes, testlocaties 
en boosterprikken niet altijd optimaal 
geregeld maar dankzij de digitale 
infrastructuur konden onze kinderen 
thuisonderwijs volgen, konden we vanuit 
huis vergaderen en deden we onze 
kerstinkopen online. 

Dit schitterende digitale zenuwstelsel 
van onze samenleving werkt uitstekend 
en verdient applaus. Helaas is het 
tegendeel waar. Steeds vaker klinken 
er boze stemmen over het beslag op 
het elektriciteitsnet en de openbare 
ruimte. Zo roepen politici roepen steeds 
meer, op basis van onderbuikgevoelens, 
dat de kosten van datacenters en 
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glasvezelverbindingen te hoog zijn. 
Het merkwaardige is daarom dat 
zij tegelijkertijd in koor roepen dat 
Nederland een digitale koploper moet 
blijven, terwijl ook zij het als ‘gewoon’ 
ervaren dat ze de hele dag kunnen 
appen, bellen en twitteren. Alsof zij 
niet gek worden als de ICT even niet 
meewerkt. 

Meer nadruk langetermijnvisie      
Om te zorgen dat ons nationale 
zenuwstelsel even vanzelfsprekend als 
altijd blijft werken, is het nodig dat de 
Nederlandse politiek niet de onderbuik 
laat spreken maar een langetermijnvisie 
ontwikkelt. In deze visie moet op 
realistische wijze worden gekeken 
naar de geringe nadelen die alle vele 
voordelen nu eenmaal hebben.   

Soms zijn financiële keuzes daarvoor 
nodig en moeten we fysieke ruimte 
bieden aan digitale technologie. Dat 
de straat even open moeten liggen is 
vervelend, maar als we willen genieten 
van razendsnelle internetverbindingen 

is dat soms even nodig. Dat zijn goede 
investeringen in de digitale toekomst. 
Laten we daarom samen bereid blijven 
die investeringen te doen. Want landen 
die de korte termijn laten voorgaan en 
weigeren vooruit te kijken, verliezen 
uiteindelijk hun welvaart.

Oud-politicus Kees Verhoeven is sinds 

1 augustus 2021 adviseur voor de Fiber 

Carrier Association (FCA). Als Tweede-

Kamerlid en woordvoerder Digitalisering 

bij D66 werd Verhoeven meermaals 

verkozen tot IT-politicus van het jaar. 

Verhoeven zet zich nu namens de FCA 

in om het bewustzijn en belang van 

een duurzame en toekomstbestendige 

digitale infrastructuur bij een groot 

publiek te vergroten.
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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 413.510 bedrijven (Q1, 
2022) als MKB- bedrijven gekenmerkt 
worden. 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 
110.776 wholesale zakelijke 
glasvezelaansluitingen (Q3, 2021). Dat 
is een aanzienlijke stijging ten opzichte 
van dezelfde periode in 2020: 107.048 
zakelijke glasvezelaansluitingen (Q3, 
2020).  
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Er zijn 58.612 zakelijke retail glasaansluitingen (Q3, 2021). In 2020 waren dat er maar 
56.974. We zien daarom dus een grote groei van nieuwe aansluitingen op glasvezel 
voor de zakelijke markt.    

Figuur 13. Marktaandeel retail zakelijke glasvezelaansluitingen 

(Bron: ACM Telecommonitor, Q3 2021)
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Figuur 14. Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen 

(Bron: ACM Telecommonitor, Q3 2021)
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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.

Is 5G de vervanger van glasvezel voor 

de zakelijke markt?

Over 5G wordt heel veel geschreven. 
De haven van Antwerpen heeft nu 
bijvoorbeeld een pilot waarbij het 
beheer van het haventerrein via 5G 
wordt geregeld. Dankzij 5G kunnen 
zeecontainers bijvoorbeeld efficiënter 
worden ingedeeld en kunnen 
vrachtschepen onderling beter met 
elkaar samenwerken wanneer een 
groot schip de haven wil betreden of 
verlaten. Deze en andere zakelijke 
5G-oplossingen zorgen ervoor dat 
bedrijfsprocessen straks nog sneller 
kunnen worden geoptimaliseerd. 

Voor de aanleg van nieuwe opstelpunten 
is wel veel meer glasvezel nodig. Dit 
komt vooral vanwege de verwachte 
explosie aan data over de mobiele 
netwerken. Ook is er straks meer 
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noodzaak voor tijdkritische applicaties 
om snel via het draadloze netwerk via 
het vaste netwerk bij een databron te 
komen. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
verkeersregelsystemen waarbij de data 
van en naar de bron moet komen. 

5G zal daarom, in combinatie 
met glasvezel, voor meer 
nieuwe oplossingen en nieuwe 
businessmodellen zorgen. Er wordt 
veel gepraat over autonoom rijden op 
de openbare weg, maar ook de IoT-
toepassingen in smart cities komen 
steeds dichter bij. Glasvezel zal daarin 
een centrale rol spelen. De data die 
een basisstation (of mast) binnenkrijgt, 
moet namelijk worden verzonden naar 
de datacenters en aan diverse systemen 
worden gekoppeld
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INVESTERINGEN IN GLASVEZEL

In de periode 2019-2021 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. 

• 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. 

TOENAME INVESTERINGEN IN GLASVEZEL  
DOOR PRIVATE PARTIJEN (2019 - 2021)
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• 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. 

• KPN en ABP starten in maart 2021 een joint venture genaamd:  
 Glaspoort. ABP legt 440 miljoen euro in. De totale investering  
 bedraagt 1 miljard euro.
• Delta Fiber Nederland kondigt in oktober 2021 de Amerikaanse  
 investeringsmaatschappij Stonepeak aan als nieuwe aandeelhouder.  
 Hierdoor zijn Stonepeak en ETQ nu beide voor 50% eigenaar van Delta  
 Fiber Nederland.         

TOENAME INVESTERINGEN IN GLASVEZEL  
DOOR PRIVATE PARTIJEN (2019 - 2021)
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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.

Recente ontwikkelingen

Een trend die je ziet is dat bedrijven die 
eerst alleen actief waren in Nederland, nu 
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ook buiten onze landsgrenzen glasvezel 
gaat aanbieden. Eurofiber is bijvoorbeeld 
in ons land voornamelijk bekend om zijn 
corenetwerken waar meer dan 12.000 
aansluitingen beschikbaar zijn om 
bedrijven aan te sluiten. Maar nu gaat 
Eurofiber in België nauw samenwerken 
met Proximus om in Wallonië 
huishoudens te voorzien van glasvezel. 
En ook in Duitsland is Eurofiber samen 
met de Zweedse energiemaatschappij 
Vattenfall begonnen om een half miljoen 
huishoudens in Berlijn aan te sluiten op 
glasvezel. Ook Delta Fiber breidt zich uit 
en gaat samenwerken met Proximus 
om in België glasvezelaansluitingen te 
realiseren voor consumenten. 

Het uitbreiden naar het buitenland is al 
jaren een succesformule. Relined Fiber 
Networks vermarkt al enkele jaren met 
succes dark fiber verbindingen voor 
de Duitse en Deense markt. Vooral de 
uitbreiding naar Denemarken is vanwege 
de Cobra-kabel van Eemshaven naar 
Endrup (Denemarken) een strategisch 
slimme zet. Hierdoor kunnen zij de 
beschikbare capaciteit via deze kabel 
aanbieden. In dit geval blijft Relined Fiber 
Networks wel bij dezelfde diensten. 

Andere core netwerken van KPN en 
VodafoneZiggo worden vaak ingezet 

voor eigen dienstverlening om deze 
te vermarkten. Dit is een verschil met 
de bovengenoemde partijen die actief 
darkfiber/backhaul diensten aanbieden.  

Verder zijn er ook nog core netwerken 
die van (semi) publieke aard zijn. Deze 
zijn soms oorspronkelijk gebouwd om 
gemeenten of provincies te voorzien 
van een glasvezelnetwerk, zodat 
hun faciliteiten onderling kunnen 
communiceren. Een mooi voorbeeld 
daarvan is TrenT wat is ontstaan in 
Enschede en is uitgegroeid tot een 
grootschalig netwerk. Ook de fusie met 
Alliander, die voor de stroomnetwerken 
ook al een eigen glasvezelnetwerk bezat, 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld FTTO 
bedrijventerreinen kunnen genieten van 
uitstekende dekking. Voor de digitale 
infrastructuur in Nederland zijn dit de 
verbinders over grote afstanden. 
   

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 
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huisvesten. Vanuit deze datacenters 
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.

Figuur 15. Corenetwerken in Nederland 

(Bron: Dialogic, De staat van Telecom 2016)

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.
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INTERNATIONALE VERBINDINGEN

Connectiviteit is cruciaal voor 

onze economie. Maar wat niet veel 

mensen buiten de technologische 

sector weten, is dat Nederland voor 

sterke connectiviteit afhankelijk is 

van onder andere zeekabels en onze 

eigen datacenters. Maar wat maakt 

connectiviteit onze nationale trots?

Onlangs heeft NOS op 3 een hele goede 
video op YouTube gezet over de ruim 
vierhonderd zeekabels die wereldwijd 
zorgen voor snel internet. In de video 
wordt ook stilgestaan bij het belang van 
zeekabels, iets wat we als digitale sector 
alleen maar kunnen benadrukken. 

Maar wat zijn de actuele ontwikkeling 
omtrent deze zeekabels? De TAT-14, 
aangelegd in 2001, was tot eind 2020 
de belangrijkste zeekabel tussen 
Europa en de Verenigde Staten. In 
theorie moeten zulke zeekabels 25 jaar 

technisch meekunnen, maar door de 
technologische ontwikkelingen is de 
TAT-14 ‘maar’ 19 jaar actief geweest. 
Dat is ook niet zo vreemd, omdat 
mensen tegenwoordig thuis gebruik 
maken van internet via Gigabit en tussen 
datacenters liggen zelfs verbindingen 
met snelheden van 100 tot 800Gbit/s. 

Innovatiecyclus

Er wordt weleens gevraagd of deze 
zeekabels dan niet kunnen upgraden. 
Glasvezel kan natuurlijk heel veel aan, 
maar is tegelijkertijd ook gekoppeld aan 
de levenscyclus van een product. Door 
innovatie zijn er nieuwe mogelijkheden. 
Auto’s die op diesel rijden werden vroeger 
als beste bestempeld, maar nu wordt 
juist elektrisch rijden - door toenemende 
innovatie - gezien als de toekomst.

Vernieuwing kent uiteraard meer 
oorzaken. Vanuit de markt is er 
tegenwoordig meer vraag om 
bandbreedte en wordt er gekeken naar 
de mogelijkheden om de operationele 
kosten laag te blijven houden. Dit zorgt 
er nu nog voor dat er organisaties zijn 
die nieuwe kabelsystemen aanleggen. 
Zo is bijvoorbeeld afgelopen jaar tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
de Scylla in gebruik genomen. Deze 
relatief korte verbinding tussen Londen 
en Amsterdam, waar euNetworks de 
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eigenaar van is, gebruikt 96 fiber pairs en 
kan unrepeated beide landen met elkaar 
verbinden. Ter vergelijking: de oude 
verbindingen hadden soms maar 6 tot 8 
fiber pairs. De low loss Ultra G.657 Fibers 
van Corning zorgen voor een uitstekende 
verbinding. 

Aanlegplaatsen 

Maar afscheid nemen van de zo’n mooie 
verbinding als de TAT-14 blijft altijd lastig. 
Deze zeekabel was jarenlang dé trots 
van Nederland. Nu zijn we aangewezen 
op het gebruik van de Havfrue/AEC-2. 
Deze verbinding is een technologisch 
hoogstaande verbinding en komt via het 
mooie Blaabjerg (Denemarken) aan in 
Europa.  

Voor de datatransmissie ligt Blaabjerg 
maar op een steenworp afstand van 
Ijmuiden of Eemshaven. Het blijft 
daarom extra jammer dat we deze 
verbinding niet aan ons land hebben 
weten te binden. Het maakt je als 
land natuurlijk trots om te kunnen 
zeggen dat een van jouw steden de 
aanlegplaats is van zulke belangrijke 
internationale verbindingen. Daarmee 
is de situatie deels te vergelijken met 
wanneer het Nederlands Elftal speelt 
op een WK of EK. Wanneer Nederland 
wordt uitgeschakeld op een van deze 
toernooien, worden de meeste mensen 

voor heel even massaal supporter van 
België. Of in dit geval Denemarken. 

Bescherming eigen datacenters

Binnen de Fiber Carrier Association 
(FCA) doen we vaak een oproep voor 
meer samenwerkingen tussen diverse 
partijen. Ook bij de aanleg van deze 
internationale zeekabels. Als je actief 
bent in connectiviteit tussen datacenters, 
en ook nog eens binnen Europa of 
juist over verschillende continenten, 
weet je dat de vraag naar low latency 
enorm is. Het belang van internationale 
connectiviteit wordt namelijk nog soms 
vergeten. Het is daarom mooi om te 
zien dat er nog steeds commerciële 
capaciteit beschikbaar wordt gemaakt. 

Dat is anders bij de verbindingen van de 
grote ‘Over-the-Top’ (OTT) clouddiensten. 
Zij bouwen capaciteit voor zichzelf, 
stellen dit niet commercieel open voor 
de telecomindustrie en gebruiken nu 
nog telecompartijen als backup voor 
overcapaciteit. Gebeurt dit nu ook niet 
binnen datacenters? Waar dezelfde 
OTT-diensten nog klant waren bij 
commerciële datacenters, gaan zij nu 
zelf eigen datacenters bouwen zodat ze 
niet meer afhankelijk zijn van anderen. 
De vraag is daarom: Gaan zij straks 
voor specifieke doeleinden nog wel 
aankloppen bij andere datacenters?
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De FCA heeft samen met onder andere 
de Dutch Data Center Association (DDA), 
Amsterdam Internet Exchange (AMS-
IX), SURF en Groningen Seaports in het 
verleden bij de overheid aangedrongen 
om deze situatie in de gaten te houden 
en eventueel actie te ondernemen. 
Helaas heeft dit tot nu toe alleen 
geleid tot een paar Kamervragen. Nu 
er eindelijk een Staatssecretaris van 
Koninkrijksrelaties én Digitalisering is, 
gaan we dit samen weer op de agenda 
zetten. Onze eigen digitale infrastructuur 
en onze sterke positie op het gebied van 
connectiviteit mogen we niet verliezen. 

Windmolenparken 

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.

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.
Door voortschrijdende technieken 
zijn de doorvoersnelheden ook enorm 
toegenomen. Vorig jaar waren was 100 
Gbps nog de norm en nu gaat dat al 
naar 400 Gbps per Wavelength Division 
Multiplexing (WDM). Ook over darkfiber 
kunnen steeds meer WDM-kleuren dus 
een enorme toename aan dataverkeer 
tussen de landen om ons heen en 
vandaar ook de rest van de wereld over.
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Figuur 16. Nieuwe windenergiegebieden op zee
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Figuur 17. Global Internet map 2022. (Bron: TeleGeography)
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CONCLUSIE

Het jaar 2021 was helaas ook nog een 

jaar dat in de ban was van corona. Waar 

we eerst in de zomer te maken hadden 

met enkele versoepelingen, werden 

daarna in oktober toch weer strengere 

maatregelen aangekondigd. Dit heeft 

effect gehad op de samenleving. Zo 

is het thuiswerken nu zo goed als 

ingeburgerd en gebruiken steeds meer 

mensen voor hun werk platformen als 

Microsoft Teams, Zoom en Google 

Meet.

Thuiswerken heeft ook een positieve 
impact op het klimaat. Minder 
autorijden zorgt bijvoorbeeld voor 
minder uitstoot. Een uitstekende 
digitale infrastructuur vormt daarin een 
belangrijke factor. Dankzij onze goede 
infrastructuur en glasvezelnetwerken 
hebben Nederlanders de economie 

draaiende kunnen houden. Ook de 
glasvezelnetwerken tijdens de pandemie 
vorig jaar hard doorgewerkt, waardoor 
nu een record aantal huishoudens is 
voorzien van glasvezel.

Financiële impact

In 2021 is ook volop geïnvesteerd 
in de aanleg van nieuwe 
glavsezelverbindingen. Zo is er een 
verschuiving van de markt gaande, 
waarbij de race is begonnen om 
de consument als eerste zo snel 
mogelijk aan te sluiten. Het is niet te 
hopen dat deze ontwikkeling leidt tot 
monopolistisch gedrag en de open 
access in Nederland gemeengoed blijft.

Gelukkig monitoren ook de ACM 
en het Agentschap Telecom deze 
ontwikkeling en kunnen zij waar nodig 
sancties opleggen. Als FCA blijven 
we de komende jaren benadrukken 
dat onderlinge samenwerking beter 
is voor de kwaliteit van de netwerken 
die gebouwd moeten worden. Door 
toenemende concurrentie kan het 
zomaar zijn dat er op de verkeerde 
onderdelen wordt bezuinigd en in de 
nabije toekomst problemen ontstaan 
binnen het netwerk. Daar zitten we met 
z’n allen niet op te wachten.
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Professionelere glasvezelmarkt

De glasvezelmarkt wordt steeds 
professioneler. Zo worden processen 
beter op elkaar afgestemd, waardoor 
diverse partijen nog intensiever 
met elkaar gaan samenwerken. 
VitrumNet, actief in Drechtsteden, is 
bijvoorbeeld zeer actief om naburige 
glasvezelnetwerken te koppelen aan hun 
netwerk, zodat andere partijen gebruik 
kunnen maken van het netwerk.            

Ook is de markt druk bezig om te kijken 
hoe netwerken anders kunnen worden 
ingezet. Niet alleen het bedienen van 
consumenten of bedrijven van je 
netwerk speelt mee, maar ook hoe 
het netwerk een rol kan spelen in de 
5G bouw. Daarnaast wordt er ook 
gekeken naar hoe IoT-diensten over het 
glasvezelnetwerk een rol kunnen spelen 
in de ontwikkeling van smart cities. 

We hopen natuurlijk dat we in 2022 
opnieuw een record aantal kilometers 
als branche realiseren en voorlopen op 
de planning om iedereen te voorzien 
van een glasvezel aansluiting. Op deze 
manier kunnen we digitale vrijheid 
borgen en iedereen straks de beste 
internetverbinding heeft.
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ALLE ACTIEVE FIBER CARRIERS  
IN NEDERLAND

Op de volgende kaart in Figuur 
18 en in de tabel daarna worden 
de meeste actieve carriers in 
Nederland getoond.

Figuur 18. 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

Eurofiber Maarssen

E-Fiber Huis ter Heide

e-Quest Helmond

Fiber Noord Leek

FiberNow Krimpen aan den IJssel

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

Glaspoort Schiphol

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

Lumen Amsterdam

NDIX Enschede

ParkNed Waalwijk

Reggefiber Rijssen

Relined Fiber Network Vianen

RENDO fiber Meppel

RE-Net Meppel

Rodin Groningen

Schiphol Telematics Schiphol

SouthernHill Elsloo

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

Uniscape Zoetermeer

Verizon Nederland Amsterdam

ViaGlas Horst

VitrumNet Dordrecht

Vodafone Libertel Maastricht

Zayo Amsterdam

Ziggo Utrecht
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