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2. INLEIDING 

De Provincie Limburg heeft de ambitie om een toekomstvast telecommunicatienetwerk te realiseren in 
Limburg. Het realiseren van een dergelijke netwerk is geen doel op zich. Het maakt onderdeel uit van een 
strategische visie om er voor te zorgen dat de provincie Limburg kan concurreren met ontwikkelingen in 
aangrenzende gebieden en zich op andere terreinen juist kan onderscheiden en excelleren. Met een 
veelheid aan hoogwaardige kennisinstituten in de directe nabijheid is de Maastricht-Heuvelland-regio een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving voor kleinere kennisintensieve bedrijven en hoger opgeleiden 
die naast hun drukke banen zoeken naar rust en ontspanning. De vele monumentale en karakteristieke 
panden veelal gelegen in het buitengebied zijn hiervoor ideale woon- en /of werk locaties. 
 
De beschikbaarheid van breedband in dit gebied is daarbij van groot belang om de aantrekkelijkheid om 
te zetten in daadwerkelijke vestiging. Breedband wordt gezien als een randvoorwaardelijke faciliteit voor 
het optimaal laten functioneren van het bedrijfsleven & sociaal-maatschappelijke organisaties alsmede 
het aantrekken van (nieuwe) bedrijvigheid. Juist ook voor afgelegen gebieden waar grotere afstanden 
moeten worden afgelegd om bijvoorbeeld naar het werk te gaan of gebruik te kunnen maken van zorg-, 
onderwijs- en/of gemeentelijke diensten. Tegelijkertijd is het algemeen bekend dat voor de 
buitengebieden de kosten van de aanleg van vaste (glasvezel) internetverbindingen erg hoog zijn. Er zijn 
wel voorzieningen in de Heuvelland-regio zoals ADSL- en kabelinternet, maar deze halen door de vaak 
grote afstanden niet altijd de gewenste bandbreedtes (hoe langer de kabel, hoe meer snelheidsverlies). 
De toepassing van draadloze technieken kan hier mogelijk een oplossing in bieden. De Provincie Limburg 
wil daarom in samenwerking met de Gemeente Gulpen-Wittem weten wat de mogelijkheden zijn om in 
de regio Maastricht-Heuvelland gebruik te maken van draadloze netwerken voor dataverkeer en diensten 
voor burgers, bedrijfsleven en instellingen als aanvulling op een vaste breedbandinfrastructuur.  
 
Uiteindelijk doel is enerzijds dat de regio (economisch) vitaal blijft en de burger gebruik kan gaan maken 
van allerlei toegevoegde-waardediensten en anderzijds dat er indirect voor gezorgd wordt dat 
ontgroening wordt tegengegaan en dat monumentale & karakteristiek panden, middels economisch 
gebruik, in stand kunnen worden gehouden voor het toeristische en recreatieve profiel van de regio. 

Opdrachtomschrijving 

De opdracht is erop gericht om de Provincie Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem inzicht te geven in 
de mogelijkheden om draadloos internet toe te passen als breedbandinfrastructuur, daar waar vaste 
infrastructuur vooralsnog onrendabel zou zijn. De volgende vragen en activiteiten maken daarom 
onderdeel uit van de gevraagde werkzaamheden: 
 

1. Maak inzichtelijk welke aansluitpunten dan wel aansluitmogelijkheden er op dit moment zijn 

(nulmeting) en wie daarvan de eigenaar zijn;  

2. Voer een QuickScan uit naar de haalbaarheid van de installatie van toekomstvast breedband in de 

Gemeente Gulpen-Wittem en maak inzichtelijk hoe draadloos breedband een rol kan spelen bij 

de ontsluiting van de buitengebieden; 

3. Maak inzichtelijk welke capaciteit op een draadloos netwerk haalbaar is, en welke consequenties 

het delen van die capaciteit door meerdere gebruikers op één zendpunt heeft;  

4. Maak inzichtelijk wat de kosten zijn van de implementatie van een (gecombineerd vast en) 

draadloos netwerk;  

5. Maak inzichtelijk voor welke gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland de resultaten van dit 

onderzoek extrapoleerbaar zijn en geef daarbij een inschatting van de kosten;  

6. Maak een inschatting van het potentieel aantal klanten op de ontwikkeling zoals hiervoor 

geschetst;  

7. Geef een doorkijk naar verwachte dienstenontwikkeling bovenop de standaard triple play, en/of 

schets deze dienstenontwikkeling in de toekomst. 
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In aanvulling op uw vraagstelling zoals hierboven vastgesteld heeft u er ook voor gekozen om een 
QuickScan FttH op basis van de FttS-methodiek (FttS - Fiber through the Sewer) te laten doen. Middels 
deze QuickScan kijken we in vogelvlucht of het op papier en vanuit het potentieel aantal aansluitingen 
haalbaar is vaste FttH-verbindingen via het rioolstelsel aan te leggen.  

Projectuitvoering en verantwoording 

De vraagstelling van de Provincie Limburg is even helder als complex. Om deze complexiteit uiteen te 
rafelen zijn ten behoeve van de analyse drie deelgebieden gedefinieerd die in detail zijn beschreven. Deze 
deelgebieden zijn de verschillende delen van het netwerk die het mogelijk maken dat een bedrijf of 
burger gebruik kan maken van elektronische diensten in het buitengebied. We starten met het in beeld 
brengen van de access-netwerken op basis van draadloze technologie en FttH op basis van FttS, waarna 
we kijken welke backbone-netwerken met welk marktmodel het beste passen om de access-netwerken te 
koppelen aan het internet, We onderscheiden dus: 
 

• Toepasbaarheid draadloze technologieën in buitengebied 

• Quickscan haalbaarheid FttH op basis van FttS-methodiek 

• Beschikbaarheid backbone- infrastructuren voor interconnectie 

 
Met de uitkomsten van deze drie deelgebieden  beschrijven we een scenario op welke wijze de gemeente 
Gulpen-Wittem voorzien zou kunnen worden van een gemeente-dekkend breedbandnetwerk. Hierbij is 
uitgegaan van een zo ideaal mogelijke situatie. Ofwel een zo hoog mogelijke dekking met een zo groot 
mogelijke beschikbaarheid van bandbreedte voor zoveel mogelijk bedrijven en huishoudens. Ook wordt 
gekeken naar de beschikbaarheid van breedband voor het open gebied waar potentieel ligt voor nieuwe 
diensten in de recreatieve en toeristische sector. 
 
Uiteindelijk zullen we per vraag in de conclusies, een korte samenvatting geven, zullen we u 
aanbevelingen geven en daar waar relevant vervolgstappen formuleren. 

Uitgangspunten 

De doelstellingen van de provincie Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem zijn duidelijk. Tegelijkertijd is 
er op dit moment zowel landelijk als regionaal veel discussie over het nut en de noodzaak van 
overheidsinitiatieven om te komen tot next generation networks. Daarom achten wij het van belang dat 
we de uitkomsten van deze QuickScan ook afzetten tegen enerzijds de mogelijkheden zoals deze nu 
worden geboden en anderzijds de ambities die men voor de toekomst heeft geformuleerd: 
toekomstvastheid en een open structuur. 
 
Ten aanzien van de gewenste bandbreedte op een draadloos netwerk heeft de provincie aangegeven nog 
geen beeld te hebben van de mogelijkheden en dus ook geen minimale eisen te kunnen stellen; deze 
QuickScan moet voldoende beeld opleveren om dit soort keuzes te kunnen maken. Wel is bekend dat er 
voor vaste infrastructuren een ondergrens is gesteld van 100 Mbps symmetrisch voor de korte termijn 
met de mogelijkheid tot een verhoging naar 500 Mbps en hoger .  
 
Voor toegang tot het netwerk onderscheiden we drie vormen: 
 

• Breedband voor de thuissituatie 

• Breedband voor de zakelijke omgeving 

• Breedband in de openbare ruimte 

 
Voor het verzamelen van de detailinformatie die nodig is voor deze QuickScan maken we gebruik van het 
alom geaccepteerde drielagenmodel dat gebruikt wordt om breedbandnetwerken organisatorisch, 
technisch, juridisch en economisch te beschrijven (figuur 1). Verder maken we gebruik van twee 
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verschillende marktmodellen voor aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van netwerken: het ‘Carrier 
Owned’-model en ‘Customer Owned’-model.  

 
 

Figuur 1: Drielagenmodel 
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3. TOEPASBAARHEID DRAADLOZE TECHNOLOGIEËN IN BUITENGEBIED 

Wie al langer meeloopt in de breedbandwereld kent de aanhoudende discussies over het beschikbaar 
hebben en krijgen van breedbandige netwerken op basis van verschillende technologieën. Naast de 
discussie over het nut en de noodzaak van de aanleg van glasvezelnetwerken als toekomstvast alternatief 
voor de bestaande koper- en ADSL-netwerken is er ook altijd de discussie over de rol van draadloze 
netwerken als alternatief of als aanvulling op de vaste infrastructuren. Voordat we inhoudelijk de 
(toepassings)mogelijkheden verder uitwerken, geven we derhalve eerst een korte schets van het 
speelveld voor draadloze netwerken.  
 
Er wordt op basis van toekomstverwachtingen aan alle kanten gewerkt aan zogenaamde next generation 
networks die moeten voorkomen dat we op een moment in de tijd tegen de grenzen van onze 
(netwerk)capaciteit aanlopen. Er is weinig ruimte voor discussie mogelijk over het feit dat vaste 
netwerken op dit gebied zowel nu als tot ver in de toekomst veruit de beste papieren hebben. Draadloze 
netwerken kunnen echter wel hun steentje bijdragen, met name in het buitengebied. Omdat hier echter 
vaak al wel koperinfrastructuren liggen, moet expliciet gemaakt worden waar dit toegevoegde waarde 
biedt en om welke redenen voor dit alternatief gekozen wordt.  

Het nut en de noodzaak van draadloze netwerken 

Draadloze netwerken hebben als doel om toegang tot internet en andere elektronische diensten te 
bieden, daar waar vaste infrastructuren niet voorhanden zijn of waar bestaande vaste infrastructuren 
onvoldoende bandbreedte kunnen leveren. Om de toepassing van draadloos internet te kunnen duiden 
moeten we het dus afzetten tegen enerzijds de bestaande infrastructuren en anderzijds tegen de 
mogelijkheden van toekomstige infrastructuren. 

Marktmodellen: Gelicenseerd vs. Ongelicenseerd 

Alhoewel het niet helemaal 1-op-1 vergelijkbaar is, kennen we in de draadloze markt netwerken die in 
feite Carrier dan wel Customer Owned zijn. Dit betreft dan echter netwerken die respectievelijk in het 
gelicenseerde of in het ongelicenseerde spectrum actief zijn. In het gelicenseerde spectrum zijn meestal 
carriers/telecom operators actief, die via veilingen een licentie verwerven om eigen diensten aan hun 
eindgebruikers (abonnees) aan te bieden. Meestal worden meerdere frequentiegebieden geveild om 
ervoor te zorgen dat er concurrentie in de markt ontstaat/blijft. Soms biedt de eigenaar van een 
frequentiegebied delen van dat spectrum aan andere operators aan die dan als Mobile Virtual Netwerk 
Operator (MVNO) diensten gaan aanbieden. Hierdoor ontstaat dus concurrentie binnen een spectrum. 
Hieraan ligt wel een sublicentie/contract ten grondslag, het is niet mogelijk vrij gebruik te maken van een 
gelicenceerde etherfrequentie. Dit kan wel in het ongelicenseerde spectrum, dit frequentiegebied kan 
door iedereen vrij gebruikt worden om een Customer Owned draadloos netwerk in te richten. De toegang 
tot deze netwerken kan zowel open (gratis) zijn alsook gesloten waarbij eindgebruikers een abonnement 
moeten afsluiten of een toegangsvoucher moeten kopen om gebruik te kunnen maken van het netwerk. 
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Soorten draadloze netwerken 

Draadloze technologie kan worden toegepast op verschillende manieren zoals het verbinden van 
netwerken over grote afstanden (wireless backbone), het aansluiten van vaste locaties die geen toegang 
hebben tot vaste verbindingen (Wireless Local Loop (WLL)) of plaatsonafhankelijk breedbandtoegang 
bieden (Broadband Wireless Access).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2 - Toepasbaarheid van draadloze netwerken 

 
Elke toepassing kent zijn eigen technologie en technische specificaties, hierover later meer en in detail in 
bijlage 1, maar waar het in eerste instantie om gaat is óf en op welke wijze deze netwerken toegevoegde 
waarde bieden ten opzichte van de bestaande en toekomstige netwerken. 
 

Wireless Backbone 

Daar waar het aanleggen van een vaste verbinding te 
duur is kan een draadloze backbone een oplossing 
bieden om breedbandige netwerkcapaciteit naar het 
buitengebied te brengen. In de meeste situaties zal dit 
echter gezien moeten worden als een tijdelijke 
oplossing omdat de maximale bandbreedte en 
stabiliteit onvoldoende is voor een toekomstvast 
systeem. De Gemeente Gulpen-Wittem heeft 
bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden al eens lege 
buizen mee laten leggen, waar later gemakkelijk 
glasvezel doorheen geblazen kan worden.  Door dit 
soort inventieve acties zullen eventuele draadloze backbones in de loop der tijd vervangen kunnen 
worden door vaste infrastructuur. 
 

Wireless Local Loop (WLL) 

Nederland is, in tegenstelling tot veel andere landen, 
voorzien van meerdere zeer concurrerende netwerken. 
Zowel het netwerk van KPN (ADSL) als dat van Ziggo 
(kabel) zijn wijdvertakt. Voor het buitengebied geldt 
echter dat ADSL (door de afstand) niet altijd voldoende 
(hoogwaardige) bandbreedte kan leveren en dat kabel 
op grotere afstanden weliswaar meer bandbreedte kan 
leveren, maar lang niet overal beschikbaar is. De 
toegevoegde waarde van WLL is dus dat het in potentie 
meer bandbreedte kan bieden dan ADSL en een betere 
dekking kan bieden dan kabel. Concrete cijfers omtrent het aantal niet of slecht ontsloten locaties zijn 
echter niet aanwezig, maar in een vervolgtraject lijkt het opportuun om dit verder uit te zoeken om een 

Draadloze netwerken 

Wireless Local Loop Broadband Wireless 
Access 

Backbone 
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betere gefundeerde keuze te maken, ook met het oog op een businesscase. Wanneer namelijk blijkt dat 
de draadloze oplossing (technisch/financieel) niet of nauwelijks opweegt tegen reeds beschikbare 
infrastructuren, moet men zich de vraag stellen of WLL wel een optie is om in te investeren. Het is 
bijvoorbeeld mede om deze reden dat het bedrijf Worldmax haar activiteiten in Amsterdam heeft 
gestaakt en dat een succesvolle WLL-proef van KPN nog niet is omgezet in een commerciële propositie. 
Overigens is het ook de verwachting dat de HSPA- en LTE-technologieën die door telecomoperators 
worden gebruikt binnen het gelicenseerde spectrum, mede vanuit commerciële redenen niet voor WLL 
zullen worden ingezet. 
 

Broadband Wireless Access (BWA) 

Broadband Wireless Access wordt typisch toegepast in 
gebieden waar plaatsonafhankelijke toegang tot 
netwerken  dient plaats te vinden, waartoe vaste 
verbindingen dus per definitie ontoereikend zijn. Deze 
gebieden worden dan door middel van hotspots 
(geconcenteerd gebied) en hotzones (een grotere wolk 
van elkaar overlappende hotspots) ontsloten. Deze 
netwerken kunnen alleen vergeleken worden met 
netwerken van operators die nu GPRS, UMTS, HSPA of 
straks LTE bieden. Ze worden meestal toegepast in een 
omgeving waar de gebruikers wisselend van samenstelling zijn zoals op campings, golfbanen en andere 
recreatieve en toeristische locaties. Vraag is of hotspots/hotzones vanuit kosten overwegingen en beheer 
deel uitmaken van het distributienetwerk, of dat ze onderdeel uitmaken van de randapparatuur van de 
eindgebruiker. 

Toekomstvaste breedband aansluitingen naar bedrijven en woningen 

Breedband-internettoegang is essentieel voor de economische activiteiten in de gemeente Gulpen- 
Wittem. Hierbij is onderscheid te maken in hogesnelheidsaansluitingen naar bedrijven en woningen en de 
beschikbaarheid van snel mobiel internet voor laptops, tablets en smartphones. In bijlage 2 is een 
uitgebreide en meer technische beschrijving opgenomen van de verschillende technologieën en 
toepassingsmogelijkheden zoals deze hieronder worden opgesomd. Onze stelling is echter deze: 

 
Draadloos breedband met niet-overboekte capaciteiten van 100 Mbps of meer per aansluiting in beide 

richtingen, is nu en in de nabije toekomst, zowel technisch als economisch, niet haalbaar. 
 
Ondanks de snelle ontwikkelingen kan draadloze technologie niet wedijveren met glasvezelaansluitingen. 
Sterker nog: om meer gebruikers van meer draadloze bandbreedte te kunnen voorzien, is het nodig de 
masten dichter op elkaar te zetten. Hierin zit een grote paradox, omdat die masten op hun beurt weer 
door middel van glasvezelkabels gekoppeld moeten worden om voldoende datacapaciteit te kunnen 
bieden. De behoefte aan draadloze bandbreedte zorgt er dan in feite voor dat we naar een steeds 
fijnmaziger glasvezelnetwerk toegroeien. We gaan er dan ook vanuit dat de meeste woningen en 
bedrijven (vaste locaties dus) uiteindelijk op een glasvezelinfrastructuur worden aangesloten. Draadloos 
breedband kan daarbij twee rollen spelen: 
 

1. Vooral in het buitengebied zullen zich objecten bevinden waarbij geen, onvoldoende of niet tijdig 
breedband kan worden aangeboden, terwijl dit voor de economische en maatschappelijke 
ontwikkeling wel van belang is.  

2. Daarnaast kan draadloos breedband als backbone-technologie een belangrijke rol spelen om de 
glasvezelinfrastructuur in kleinere kernen en gehuchten te koppelen, als de aanlegkosten voor 
een glasvezel-backbone economisch (nog) onverantwoord zijn en/of de aanleg een (te) lang 
vergunningstraject vergt.  

 



QuickScan – Draadloos breedband in het buitengebied 

 

 Page 9 
 

Huidig beschikbare en toekomstige bandbreedtes in het buitengebied 

Voor internet in het buitengebied zijn er meerdere opties mogelijk, zowel via bestaande vaste 
koperinfrastructuren als via verschillende draadloze technologieën. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. 
Deze tabel toont op basis van een QuickScan de huidig beschikbare internetdiensten en de in de toekomst 
te verwachten diensten in het buitengebied. Vergeleken worden de dekking, overboeking en de door de 
gebruiker in het gebied te verwachten maximale download- en uploadsnelheden. De reden om ook 
bestaande vaste internetinfrastructuren mee te nemen in dit overzicht is om te zien welke draadloze 
technologieën daadwerkelijke (substantiële) toegevoegde waarde kunnen bieden. 
 

2011 Technologie Dekking Overboeking Down Up 

DSL ADSL1 100% 1:1 .. 1:50 2 0,25 

Kabel EuroDOCSIS 3.0 90% 1:50 120 10 

Mobiel Internet GPRS 50% 1:1 0,04 0,04 

  HSPA 50% 1:100 1 0,5 

Satelliet  - 100% 1:10 10 4 

WirelessLocalLoop  Niet beschikbaar        

>2013  

DSL ADSL2+/VDSL 100% 1:1 .. 1:50 10 1 

Kabel EuroDOCSIS 3.0 90%  340 ?? 

Mobiel Internet GPRS 100% 1:1 0,04 0,04 

  LTE 75% 1:100 10 5 

Satelliet  - 100%  10 4 

WirelessLocalLoop WiMax (prop)* 98% 1:1, 1:25 25 -100 5-25 
* Proprietary, ofwel door bedrijven geleverde eigen technologie gebaseerd op de WiMax-standaard 

 
Tabel 1 – Vergelijking bandbreedtes nu en in de toekomst voor aansluiting bedrijven en woningen 

 

ADSL & Kabel 

ADSL is goed beschikbaar qua dekking. Er zijn verschillende centrales beschikbaar in het Heuvelland-
gebied, maar niet alle centrales zijn met ADSL2+-apparatuur uitgerust, hetgeen betekent dat de 
beschikbare bandbreedtes gering zijn. Bovendien wordt bij ADSL de bandbreedte ook bepaald door de 
afstand tot de centrale. Hierdoor zullen bandbreedtes, zeker in het buitengebied, veelal slechts tussen de 
1 en 2 Mbps down en minder dan 0,5 Mbps up bedragen. ADSL2+ levert vanuit de centrale zo’n 25 Mbps 
down, maar dit is op 3 km afstand nog maar zo’n 8 Mbps en op 4 km nog maar 4 Mbps.  
In de toekomst zal ook VDSL beschikbaar worden in Nederland. Grootste nadeel van VDSL is dat de 
afstand tussen aansluiting en centrale maximaal 1.200 meter mag zijn. Om dit probleem op te lossen 
wordt er een glasvezelverbinding naar de wijkverdeler aangelegd, waar dan een VDSL-centrale wordt 
geplaatst. Zo wordt de afstand die over koperkabel moet worden afgelegd aanmerkelijk korter (gemiddeld 
400-800 meter). Een glasvezelnetwerk tot in de wijkcentrale betekent echter ook dat de stap naar FttH 
nog maar zeer klein is. Met VDSL2 verwacht men in de toekomst de afstand vanaf de wijkcentrale naar de 
woningaansluiting nog te kunnen rekken naar 3.500 meter. Aangezien de technologie echter een 
vergelijkbare breedbandkarakteristiek vertoont als het huidige ADSL (zie figuur 3) dan zal ook bij VDSL2 
over grotere afstand maar een deel van de theoretisch haalbare 100 Mbps overblijven. 
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Figuur 3 - Bandbreedte vs. afstand tot centrale (bron: Wikipedia) 

 
Kabel kent deze beperkingen niet, afstanden spelen geen rol en de bandbreedtes die geboden kunnen 
worden zijn vele malen hoger dan die van ADSL. Ziggo levert op dit moment voor al haar aangesloten 
gebieden een bandbreedte van 120/10 Mbps aan consumenten en 60/10 Mbps aan zakelijke klanten. 
Kabelaansluitingen zijn echter niet overal voorhanden. Landelijk is er een dekking van ongeveer 90% 
(combinatie van alle kabelmaatschappijen), maar men mag aannemen dat gemeente Gulpen-Wittem en 
het Heuvellandgebied met een zeer groot buitengebied in het verleden niet volledig is meegenomen in de 
uitrol van kabel-TV (getuige onder meer alle satellietschotels in het gebied) en daarmee dus ook 
verstoken blijft van kabelinternet. Hoewel EuroDocsis in de toekomst de potentie heeft uit te groeien tot 
een bandbreedte van 340 Mbps zal niet iedereen daar gebruik van kunnen maken. De afwezigheid van 
kabel in het buitengebied en lage bandbreedtes van ADSL/VDSL op grotere afstanden kan dus door 
middel van draadloos breedband worden opgevangen. 

Mobiel internet 

Mobiel internet is nu beperkt tot smalbandige internet-access middels GPRS/UMTS of een iets snellere 
verbinding via HSPA. De uitrol van LTE kan mogelijk een technisch alternatief vormen voor ADSL-
verbindingen in het buitengebied. Of dit gaat gebeuren hangt helemaal af van de vraag of de operator LTE 
voor dit doel - het aansluiten van woningen en bedrijven - wil inzetten. LTE zal ook maar een beperkte 
verbetering van bandbreedte betekenen in vergelijking tot ADSL en geen verbetering ten opzichte van 
kabel (waar dat beschikbaar is) en zal zeker geen volwaardig alternatief zijn voor glasvezel. 

Satelliet-diensten 

Satellietdiensten met redelijke bandbreedtes van 10 Mbps down en 4 Mbps up komen vanaf juni 2011 
beschikbaar en kunnen een alternatief bieden voor locaties waar kabel niet aanwezig is en ADSL-
snelheden onvoldoende zijn. Maar ook deze draadloze verbinding komt niet in de buurt van de gewenste 
100 Mbps symmetrisch en vormt derhalve geen volwaardig alternatief voor glasvezel. 

Wireless Local Loop 

Deze dienst kan technisch het best worden gebouwd op basis van WiMAX en kan voor het buitengebied 
snelheden tot 100 Mbps bieden. De overboeking kan daarbij worden afgestemd op de daadwerkelijke 
behoefte. Echter, ook deze technologie legt het af tegen glasvezel. Gezien de verspreide ligging van 
bepaalde woningen en bedrijven is WLL op dit moment wel het beste alternatief. Met de WLL-technologie 
(zie bijlage 1 voor meer technische achtergrond) kan breedbandtoegang aan bedrijven en woningen in het 
buitengebied worden geleverd.  Hieronder is deze case verder uitgewerkt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:VDSL2_Snelheid.gif
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Wireless Local Loop Gulpen-Wittem 

De globale architectuur bestaat uit 4 antennemasten 
(basisstations) gesitueerd rond het buitengebied van 
Gulpen-Wittem, zie figuur 4. Elke mast heeft een 
verzorgingsgebied met een straal van +/- 4 km.  Om de 
antennes eventueel te plaatsen zijn bestaande UMTS-
masten gekozen. Eén van de masten is de voormalige 
KPN-toren in Eys. Vanuit deze toren wordt tevens de 
bandbreedte naar de andere masten geleverd. De 
backbone-capaciteit per mast is 300 Mbps symmetrisch.  
De toren in Eys, geëxploiteerd door Alticom, dient te 
worden ontsloten via glasvezel naar een Internet 
Exchange. De beschikbare netwerken op dit moment zijn 
van Eurofiber en KPN, er bestaat echter ook de 
mogelijkheid om een eigen glasvezel naar binnen te 
brengen. 
 
 Figuur 4, dekking WLL Gulpen-Witten 
 
De draadloze breedbandinfrastructuur is een ‘laag 2’-dienst, waarover andere operators internet of 
andere diensten kunnen aanbieden. De dienst ondersteunt gegarandeerde bandbreedtes per aansluiting, 
maar kan niet de gewenste symmetrische bandbreedte van 100 Mbps halen. In het verzorgingsgebied kan 
een beperkt aantal bedrijven/woningen voorzien worden van draadloze breedbanddiensten tot 100 Mbps 
down, maar ‘slechts’ met 25 Mbps up. Op basis van de verwachte behoefte is een schatting gemaakt van 
het verwachte gebruik. De totale capaciteit op de antenne wordt verdeeld over de aansluitingen, volgens 
vooraf gedefinieerde internetdiensten. Afhankelijk van de behoefte kan overboeking plaatsvinden. Om 
een indruk te geven van het aantal aansluitingen geeft tabel 2 hiervan een overzicht. 
  

Bandbreedte Aantal gebruikers binnen een bepaalde straal rondom een toren in meters 

Down Up Overboeking 1:1 Overboeking 1:4 Overboeking 1:25 

Mbps Mbps 500m 1000m 2000m 3000m 500m 1000m 2000m 3000m 500m 1000m 2000m 3000m 

10 4 23 14 9 7 95 57 38 28 594 356 237 178 

25 10 9 5 3 2 38 22 15 11 237 142 95 71 

100 25 2 -- -- -- 10 -- -- -- 66 -- -- -- 

 
Tabel 2: maximaal te ondersteunen aansluitingen per basisstation 

 
De bandbreedte is, zoals bij elke draadloze dienst, afhankelijk van de afstand tot het basisstation. Binnen 
een straal van 500 meter zijn diensten tot 100 Mbps beschikbaar; maar op een afstand van 3 km is dit 
maximaal 25 Mbps. In de tabel is een verschil gemaakt in de ratio tussen down- en upload omdat dit het 
huidige internetgebruiksprofiel nog representeert. De gebruikte draadloze technologie maakt deze ratio 
echter vrij instelbaar; er kunnen ook symmetrische diensten worden aangeboden. 
 
In tabel 3 zijn prijsniveaus weergegeven, welke volgens onderzoek in de beleving van de consument 
acceptabel zijn voor geleverde dienst.  De aansluitkosten bedragen eenmalig tussen de 250 en 500 Euro. 
Dit is inclusief het draadloze modem (zo’n € 350,-), echter exclusief installatie. 
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Bandbreedte Vergoedingen 

Down Up Overboeking 1:25 

Mbps Mbps Eenmalig Per maand 

10 4 € 250,- € 30,- 

25 10 € 350,- € 75,- 

100 25 € 500,- € 150,- 

 
Tabel 3 – Acceptabele vergoedingen voor Broadband Wireless Access 

 
Vooral het bedrag voor 100/25 Mbps is vrij hoog (voor de consument, maar zoals aangegeven in de 
inleiding is deze oplossing zowel voor consument en bedrijfsleven in het buitengebied). Daarnaast moet 
men zich realiseren dat mensen op dit moment slechts toegang hebben tot hele lage bandbreedtes. 
Gezien de beoogde doelstellingen van Gulpen-Wittem om juist ook meer kenniswerkers (veelal dus ook 
telewerkers) en bedrijfsleven aan te trekken lijkt een dergelijk aanbod dan ook niet geheel onrealistisch. 

Financiële haalbaarheid 

Voor inschatting van de financiële haalbaarheid is een mini-businesscase gemaakt. Het overzicht hiervan 
is in bijlage 2 weergegeven. De totale investering in het netwerk bedraagt circa € 168.000,-, ruwweg 
verdeeld over € 38.000,- per basisstation en € 10.000,- voor centrale systemen. Daarnaast wordt een 
kostenpost van €232.000,- voor draadloze modems geschat (dit is uiteraard direct afhankelijk van het 
werkelijk aantal abonnees). 
 
De operationele kosten worden begroot op +/- € 220.000,- per jaar (waarvan ruwweg € 100.000,- aan 
organisatiekosten en € 120.000,- voor beheer, helpdesk, huur opstelpunten en inkoop bandbreedte). Er is 
een kleine organisatie van 2 FTE nodig voor sturing, verkoop en operationeel beheer. Helpdesk-taken en 
beheer zijn uitbesteed. 
 
Aan de inkomstenkant worden 775 abonnees voorzien, die in een periode van 6 maanden worden 
aangesloten. De totale inkomsten bedragen daarmee ruwweg € 450.000,- per jaar, waarmee de business 
case net break even is. Voor een commerciële partij zal dit teveel risico zijn, maar vanuit maatschappelijk 
oogpunt zou dit zeker een positieve case zijn. Zeker als daar indirecte opbrengsten worden meegerekend 
die te maken hebben met het vestigen van nieuwe bedrijvigheid. Indien aanzienlijk minder abonnees 
worden aangesloten dan voorzien, kan de investering in opstelpunten en modems worden gereduceerd.  

Draadloos breedband als backbone-technologie 

Draadloos breedband kan goed worden ingezet op backbone-trajecten waar verglazing momenteel te 
kostbaar is of te veel tijd vergt. De capaciteit van draadloze backbone varieert van 150 Mbps tot 300 
Mbps en zelfs 1 Gbps symmetrisch.  Er is een goedkope variant van 150 Mbps symmetrisch op basis van 
niet-gelicenceerd spectrum. De kosten van deze verbinding bedragen +/- € 10.000,- eenmalig en € 8.000,- 
per jaar. Een link met de dubbele capaciteit op basis van gelicenceerd spectrum kost ongeveer € 20.000,- 
eenmalig en € 10.000,-  per jaar. In de jaarkosten zijn geschatte huurkosten van een antennemastpositie 
inbegrepen.  

Mobiel internet 

Hoewel mobiel internet geen optie is voor het ontsluitingen van objecten in buitengebieden is uitrol wel 
degelijk relevant voor de economische ontwikkeling van de regio, met name in het kader van recreatie en 
toerisme. Mobiel internet kan worden ondersteund door twee technologieën, te weten HSPA/LTE en Wi-
Fi.  Voor de eerste is men volledig afhankelijk van de mobiele operators, de tweede optie is alleen 
geschikt voor kleine gebieden en binnen verblijflocaties.  
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HSPA/LTE. 

Op basis van een scan van de dekkingsgegevens van de mobiele operators (figuur 5), blijkt dat de HSPA-
dekking in Gulpen-Wittem beperkt is (50%) in vergelijking met andere delen van Nederland. Alleen T-
Mobile geeft aan 90% dekking te hebben wat - gelet op het aantal masten van T-Mobile in het gebied -  
twijfelachtig is. Blijkbaar is het gebied economisch minder interessant. Het is aanbevelingswaardig om in 
contact te treden met de operators, om te onderzoeken hoe de dekking in het gebied kan worden 
verbeterd. 
 

 

   
 Vodafone KPN T-Mobile 
 

Figuur 5: huidige dekking mobiel internet in de gemeente Gulpen-Wittem, volgens de 
dekkingsoverzichten van de drie mobiele operators (bij KPN is het blauw gekleurde gebied de GPRS- 

dekking) 
 
De toekomstige mobiele diensten zullen gebruik maken van LTE, zie wederom bijlage 1 voor technische 
achtergrondinformatie. Voor Nederland wachten de operators op de veiling van 2012, waar ruim 260 
MHz aan spectrum zal worden geveild, primair voor uitrol van LTE-diensten. Het spectrum komt 
beschikbaar vanaf begin 2013. Dit is waarschijnlijk ook het moment waarop LTE-diensten door de 
operators zullen worden geïntroduceerd. LTE is dus nog wel even weg. LTE-diensten leveren niet alleen 
meer bandbreedte, maar verlagen ook de OPEX-kosten voor de operator. Doordat toekomstige 
smartphones zowel LTE als HSPA zullen ondersteunen kan de operator de LTE-diensten incrementeel in de 
markt introduceren. Hierbij zal de focus liggen op de Randstad waar de behoefte aan breedband het 
grootst is, de commerciële kansen het grootst zijn en de concurrentie het scherpst is. Het is aannemelijk 
dat Limburg pas later de beschikking over LTE en de diensten gaat krijgen. Verwachting is dat dit vanaf 
2013 zeker nog 2 tot 3 jaar gaat duren. 
 
In de aanstaande veiling van spectrum wordt ook frequentiegebied in de 800 MHz-band geveild. Dit 
spectrum is bijzonder geschikt voor het economisch dekken van buitengebieden op basis van LTE-
diensten. In de licentie zijn echter nauwelijks voorwaarden gesteld om uitrol in dit gebied te stimuleren. 
Het is aanbevelingswaardig om in overleg met Agentschap Telecom te inventariseren of de voorwaarden 
voor uitrol in de buitengebieden kunnen worden verscherpt. Omdat LTE in het algemeen, en in de 800 
MHz-band in het bijzonder, een betere dekking biedt, mag worden aangenomen dat dit ook positief 
uitwerkt voor de gemeente Gulpen-Wittem. De vraag is alleen: wanneer? 
Overigens is het ook zo dat recent onderzoek van TNO en KabelNL hebben aangetoond dat er een 
theoretische kans bestaat dat LTE gaat storen op de coaxkabel. Dit als een gevolg van interferentie door 
elektromagnetische storingen die op een glasvezel niet van toepassing zijn omdat hier lichtpulsen als 
transporttechnologie wordt gebruikt. 

Mobiel internet op basis van WiFi 

Naast HSPA/LTE kan WiFi worden gebruikt voor het leveren van breedbandinternet naar laptop, tablet en 
smartphone. Hotspots en Hotzones zijn hier de geijkte businessmodellen. Deze diensten worden vooral 
verwacht op recreatie- en verblijflocaties in de regio. Ongetwijfeld zal dit nu al op enkele locaties worden 
aangeboden, maar gezien de beperkte bandbreedte van ADSL en Kabel waarop deze netwerken zijn 
aangesloten kan ook slechts beperkte breedbandcapaciteit via WiFI geleverd worden. Het wordt 
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aanbevolen te inventariseren op welke locaties in de regio deze dienst niet of onvoldoende kan worden 
aangeboden door de afwezigheid van backbone. De WLL-oplossingen zoals eerder beschreven kunnen 
dan worden ingezet om deze knelpunten op te lossen. 
 

Dekkingsgraad vs beschikbaarheid van capaciteit 

Op basis van onze inschatting zouden 4 masten het gebied van de gemeente Gulpen-Wittem kunnen 
dekken. Hiervoor hebben we al duidelijk gemaakt dat de bandbreedte die beschikbaar zou zijn mede 
afhangt van het aantal gebruikers op een mast enerzijds en anderzijds van de capaciteit die in de 
bovenliggende netwerken beschikbaar is. Wil men een grotere hoeveelheid eindgebruikers meer 
bandbreedte of zekerheid op gegarandeerde bandbreedte kunnen bieden, dan zullen meer masten nodig 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn tijdens het toeristische seizoen wanneer het aantal potentiële 
gebruikers verveelvoudigt. Hierbij bepalen dus ook de capaciteit in de backbone en beschikbare 
internetconnectiviteit of deze gewenste bandbreedtes gehaald kunnen worden. 
 
Om uiteindelijk ook toegang te krijgen tot het netwerk moet er nog wel het een en ander aan de access-
kant gebeuren bij de eindgebruiker. Zo zal hij voor de ontsluiting van zijn woning of bedrijf op basis van 
WLL een antenne moeten plaatsen en zal er voor het gebruik van laptops, tablet en smartphones hotspots 
en hotzones ingericht moeten worden. Het plaatje hieronder (figuur 6) illustreert het verloop van 
bandbreedte vanaf de backbone tot aan de eindgebruiker: 

 
 

Figuur 6, schets van een mogelijk draadloos netwerk 
 

Conclusies met betrekking tot draadloos internet 

 
• Draadloos internet moet gezien worden als een aanvulling op het vaste netwerk. Gezien de 

huidige stand van de techniek, de ontwikkelingen richting de toekomst en de noodzaak om voor 
meer bandbreedte een fijnmazigere glasvezelbackbone aan te leggen, zal draadloze technologie 
dus alternatief kunnen zijn voor glasvezelinternet,. Het is echter een goede tijdelijke oplossing om 
ook het buitengebied te betrekken in economische en sociaal-maatschappelijke innovatie en 
groei, zolang de aanleg van vaste infrastructuur niet mogelijk is. 

• Leveranciers-eigen technologieën zijn in het gebied in staat draadloze breedbandoplossingen van 
10 tot 100 Mbps te realiseren met voldoende kwaliteit , wat ruim meer is dan de bandbreedte op 

1,2 Gbps 

300 Mbps 
symmetrisch 

WLL, afhankelijk van 
afstand tot antenne 
Max. 100/25 Mbps 

BWA, obv Hotspot of Hotzone 
afhankelijk van modem en backbone 

capaciteit 
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ADSL/VDSL-netwerken en een betere geografische dekkingsgraad heeft dan kabel. De 
beschikbaarheid van een zeer breedbandige backbone is hierbij echter een voorwaarde. 

• De inzet van nieuwe draadloze technologieën als LTE is geen geschikt alternatief voor het bieden 
van breedbanddiensten ten opzichte van glasvezel. Ze bieden onvoldoende capaciteit en het is 
nog onduidelijk of ze zullen worden aangeboden als Wireless Local Loop. Dat laatste is 
onwaarschijnlijk gezien de beperkte markt en daarmee de commerciële onaantrekkelijkheid. Na 
de spectrumveiling in 2012 zal duidelijk worden waar, wanneer en met welke propositie LTE-
diensten zullen worden uitgerold.  

• Het te veilen spectrum in de 800 MHz-band is zeer geschikt voor het bieden van hoogwaardige 
mobiele internetdiensten in het buitengebied. Er wordt in de vergunningsvoorwaarden echter 
nauwelijks  aandacht besteed om dit te stimuleren. 
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4. QUICKSCAN HAALBAARHEID FTTH DOOR HET RIOOL 

Zoals bekend bepalen graafkosten (sleuven, gestuurde boringen onder wegen, kruispunten, spoor- en 
waterwegen) zo’n 70% van de aanlegkosten van een glasvezelnetwerk. Mede daarom is besloten om deze 
QuickScan naar de haalbaarheid van breedband via draadloze technieken te laten uitvoeren. Er is de 
laatste jaren echter ook met regelmaat gekeken naar mogelijkheden om de aanleg van glasvezel 
efficiënter te realiseren. Zo is er gekeken naar de ‘ontzieling’ van (koper)kabels om daar vervolgens glas 
doorheen te blazen, maar dat heeft tot op heden geen vlucht genomen omdat er een technische ‘kink in 
de kabel’ zit: In de praktijk blijkt namelijk dat de glasvezel de scherpe bochten niet kan maken die vaak 
wel in de kabels zit waar de glasvezel doorheen getrokken moet worden.  
 
Een alternatieve manier voor het aanleggen van glasvezel waar op dit moment geslaagde testen mee zijn 
uitgevoerd, is FttS (Fiber through the Sewer), ofwel glasvezel door het riool. Deze ontwikkeling lijkt een 
nieuwe mogelijkheid te bieden voor zowel het ontsluiten van (buiten)gebieden op vaste infrastructuur als 
voor het aanleggen van de  voor draadloze infrastructuur benodigde backbone. De methodiek is echter 
vrij nieuw en er is nog weinig ervaring mee. Deze QuickScan gaat enerzijds in op: 
 

 Positie in het drie-lagenmodel 

 Summiere beschrijving van het aanlegproces van FttS 

 Haalbaarheid van FttS op basis van tekeningen en verzamelde informatie 

 Aandachtspunten met betrekking tot de aanleg en toekomstvastheid  

 Toepasbaarheid FttS-methodiek voor aanleggen backbone-infrastructuren 

Positie in het drie-lagenmodel 

Jelcer is de partij die FttS aanbiedt. Het is in beginsel een passieve-infrastructuurleverancier, vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld Reggefiber. In tegenstelling tot Reggefiber hebben zij echter geen andere belangen in 
bijvoorbeeld netwerkoperators voor de actieve laag of dienstenaanbieders. Dit is dus gunstiger ten 
aanzien van de open-netwerkfilosofie op basis van het scheiden van de lagen. Jelcer blijft overigens 
eigenaar van het netwerk, maar andere partijen, zoals gemeenten en woningbouwverenigingen, kunnen 
eventueel mede-eigenaar worden. 

Summiere beschrijving van het aanleg proces FttS 

De techniek om FttH aan te leggen door het riool is ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde 
partners als Dyka (Tessenderlo Groep) en Twentsche Kabel. De bevestigingstechniek van de kabel is mede 
ontwikkeld door Dyka (gespecialiseerd in rioolbuizen en koppelingen). Twentsche Kabel heeft speciale 
kabels voor het riool ontwikkeld waarvan wordt verwacht dat deze 50 jaar meegaan. De gepatenteerde 
techniek is bestand tegen rioolreinigings- en -inspectiemethoden. Voor en na het bevestigen van de 
kabels wordt het riool geïnspecteerd. Videogegevens worden door middel van een GIS- applicatie 
aangeleverd. De techniek om FttS aan te leggen is geschikt voor alle soorten riool (vrijverval en drukriool), 
in alle maten en samenstellingen (PvC, beton). De methode gaat uit van een end-tot-end-bevestiging van 
de kabel van het huisriool tot de put in de straat.  

Toepasbaarheid FttS 

Op basis van een QuickScan, waarbij gebruik is gemaakt van door de Gemeente en Provincie aangeleverde 
rioleringstekeningen en gegevens omtrent het aantal woningen per kern, is bekeken voor welke kernen 
FttH door het riool een potentieel haalbare exercitie kan zijn. Mogelijk dat ook kleinere gehuchten die 
tussen de kernen langs het rioleringstracé liggen kunnen worden aangesloten, maar dat kan pas worden 
bekeken wanneer het netwerk in detail ontworpen en geëngineerd wordt. Per saldo zal daarmee de prijs 
per aansluiting omlaag gaan omdat de kosten van de backbone kunnen worden uitgesmeerd over 
meerdere aansluitingen. Op basis hiervan kunnen alle in kleur aangegeven delen in figuur 7 op basis van 
een eerste inschatting door middel van de FttS-methodiek voorzien worden van FttH bij een minimale 
voorintekening van 50%. In deze QuickScan is rekening gehouden met 1 CityPoP in Gulpen en een stelpost 
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voor decentrale straatkasten. In sommige grotere kernen zal een straatkast niet voldoen, dat lukt maar 
voor 200-300 aansluitingen. Aangezien een CityPoP dan weer te groot is, zal er een middenvariant 
gerealiseerd moeten worden.  
 

 
 
 

 
Figuur 7 - Potentieel haalbare aansluitingen voor FttH via het riool 

 

Kosten FttH-netwerk op basis van FttS 

Doorgaans wordt in de ‘traditionele’ FttH-markt gerekend met een bedrag van € 1.000,- per aansluiting 
voor een passief netwerk van CityPop tot in de meterkast. In bevolkingsgebieden met een hoge dichtheid 
zijn deze bedragen in sommige cases inmiddels gezakt tot rond de € 700,-. Voor buitengebieden liggen 
deze bedragen weer veel hoger. Bedragen van € 2.000,- tot € 3.000,- zijn regulier gangbaar, maar het kan 
met gemak ook vele malen hoger uitvallen (zie case Steenwijkerland, Overijssel in de volgende paragraaf).   
 
Op basis van het aantal woningen zoals aangegeven op de website van de Gemeente Gulpen-Wittem, 
komt een gemiddelde aansluiting  FttH uit op een bedrag van rond de € 970,-. Het gaat hierbij om een 
schatting. CBS-cijfers van het aantal woningen in Gulpen-Wittem geven een iets ander beeld, waardoor de 
bedragen mogelijk iets hoger uitkomen. Detailontwerp en engineering van het netwerk zullen hier in een 
vervolgtraject al heel snel concreet antwoord op geven.  
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Kijken we naar de aanlegkosten van dit FttH-netwerk zoals nu gedimensioneerd, dan moet rekening 
gehouden worden met een investering van iets meer dan € 7 mln voor het passieve netwerk. Bij een wat 
meer gedetailleerd onderzoek naar haalbaarheid wordt: 
 

• steekproefsgewijs de staat van riool bekeken 
• schouwing gedaan om aannames te verifiëren (bijv. gemiddelde afstand woning tot de weg, 

afstanden tussen woningen) en  
• om het netwerk in wat meer detail te ontwerpen (waar komt een PoP, dient gewerkt te worden 

met WDM-technologie of wordt alles point-to-point, wordt er gebruik gemaakt van een aantal 
kleinere Area-PoPs in de vorm van street cabinets of bijvoorbeeld van twee á drie grotere PoPs) . 

 
Dit alles om tot een veel meer gerichte calculatie te kunnen komen. 

Referentiecase breedband in het buitengebied Overijssel 

Om enig gevoel te krijgen voor de aanlegkosten van een telecommunicatienetwerk in 
plattelandsgemeenten heeft de provincie Overijssel eind 2010 een investeringsplan uitgewerkt voor de 
gemeente Steenwijkerland. Hieruit bleek dat indien een glasvezelnetwerk uitgerold zou worden volgens 
de huidige standaard werkwijze, de kosten hiervan zouden kunnen oplopen tot 70 miljoen euro voor 
20.000 aansluitingen. Omgerekend komt dit neer op gemiddeld € 3.500 per aansluiting, ruim meer dan de 
eerder genoemde € 700,- tot  € 1.000,- per aansluiting in dichtbevolkte gebieden.  
De gemeente Steenwijkerland telt iets meer 20.000 adressen, waarvan circa 6.700 adressen onrendabel 
zijn. De aansluitkosten voor deze adressen bedragen gemiddeld circa € 8.000,- De gemiddelde prijs per 
aansluiting voor de rendabele gebieden, circa 13.000 adressen, ligt rond de € 1.180,--. Hoewel het lastig is 
om zonder een minutieuze uitwerking op detailniveau exact te bepalen wat de voordelen zijn van 
alternatieve aanlegmethoden als FttS, gebruik van draadloze technieken en een uitgekiende 
aanlegstrategie, schat men in dat dit gezamenlijk zou kunnen leiden tot een reductie van de kosten met 
20 tot 25%. De gemiddelde kosten komen daarmee voor Steenwijkerland op € 2.700 per aansluiting en 
€ 54 miljoen in totaal. Overigens nog steeds bijna drie keer zo duur als een gemiddelde aansluiting in 
Gulpen-Wittem dat met ongeveer € 970,- binnen de bandbreedte van € 700 – € 1.000,- per aansluiting 
voor dichtbevolkte gebieden blijft. 

Toepasbaarheid FttS-methodiek voor aanleggen backbone-infrastructuren 

De laatste optie voor het realiseren van vaste backbone-aansluitingen is het aanleggen daarvan door het 
riool. Dit kan worden verzorgd door Jelcer, hetzelfde bedrijf dat ook FttH op basis van FttS-methodiek in 
de markt uitrolt. Aan het toepassen van FttS als methodiek voor het aanleggen van een backbone tussen 
kernen zitten echter wel wat meer organisatorische en technische haken en ogen: 
 

1. Allereerst zijn niet alle riolen van dezelfde eigenaar. In Gulpen-Wittem bijvoorbeeld is naast de 

gemeente ook het Waterschap Bedrijf Limburg (WBL) eigenaar van riolen. Voor zowel de aanleg 

als het onderhoud & beheer moet dus met beide partijen contact onderhouden worden. Dit 

maakt de organisatie complexer, het onderhoud duurder en in de techniek neemt de kans op 

storingen en fouten toe.  

2. Niet overal zijn tussen de kernen rioleringtracés aanwezig of zijn de rioleringssystemen van de 

kernen onderling met elkaar verbonden, waardoor er toch nog delen gegraven moeten worden 

vanaf punt waar het riool eindigt tot aan het inkoppelpunt, de POP, de zendmast of een ander 

rioolsysteem. 

3. De loop van het riool kent soms geen optimaal tracé gezien de geografische ligging van de kernen 

ten opzicht van elkaar.  De kosten per meter voor het leggen van Fiber door het riool is dan wel 

lager, maar de grotere afstand doet dit voordeel vervolgens teniet.  
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Om te beoordelen of een backbone op basis van FttS-methodiek een optie is, zal er per tracé moeten 
worden gekeken in hoeverre bovenstaande potentiële showstoppers weerlegd kunnen worden. 
Vervolgens zal moeten worden bekeken of de voordelen die te behalen zijn nog wel opwegen tegen de 
nadelen van extra organisatorische overhead en technische complexiteit  van het netwerk. 

Opmerkingen en voorbehouden  

Hieronder hebben we enkele opmerkingen en voorbehouden benoemd die gedurende de gesprekken en 
de uitwerking van de QuickScan naar voren zijn gekomen. Omdat het hier gaat om een in het buitenland 
bewezen, in Nederland geteste, maar toch nog steeds nieuwe methodiek en aanpak, vinden wij het 
belangrijk deze hier te adresseren. Jelcer nodigt Gemeente Gulpen-Wittem in het kader van de 
beantwoording van vragen uit een bezoek te brengen aan hun proeflocatie in Boekel of een 
proefopstelling te bekijken op hun kantoor en Dedemsvaart.  
 
Vanuit Jelcer 

 Conform de tekening lijkt alles vrij-vervalriool. Voor de berekening is hier dan ook vanuit gegaan. 

 Voor bepaalde verbindingen tussen kernen, bijvoorbeeld de rioolverbinding tussen Wijlre en 

Elkenade, lijkt het overbruggen van afstand door riool of grond economisch gezien ongunstiger. 

Een alternatieve verbinding via draadloze technologie zou hier een oplossing kunnen zijn.  

 Er zijn geen kosten opgenomen voor een backbone vanaf Gulpen naar een inkoppelpunt bij een 

Internet Exchange. 

 Er is uitgegaan van het aantal woningen per kern zoals vermeld op de website van de Gemeente 

Gulpen-Witten. Afwijkingen in de praktijk zijn van invloed op de kosten per aansluiting. 

 
Vanuit Gemeente Gulpen-Wittem 

 Het komt regelmatig voor dat een plaatselijke rioolreparatie door middel van re-lining uitgevoerd 

wordt. Ook wordt regelmatig voor re-lining gekozen in plaats van vervanging van het riool 

middels ontgraving. De vraag is nu, is re-lining überhaupt mogelijk bij aanwezigheid een 

glasvezelkabel in het riool. Zo ja, zal dan na re-lining de doorvoercapaciteit niet aanzienlijk 

verminderen? 

 Verder is gebleken dat rioleringen binnen onze gemeenten een levensduur kunnen hebben van 

70 jaar. De kwaliteit van de kabels wordt gegarandeerd tot 50 jaar. Hoe is dit met elkaar te 

rijmen? 

Conclusies met betrekking tot FttH door het riool 

• Het inzetten van draadloze techniek om breedband in het buitengebied beschikbaar te maken 
wordt minder noodzakelijk door het toepassen van FttH door het riool. Middels deze methode 
van aanleg wordt de haalbaarheid van verglazing van het buitengebieden een stuk realistischer, 
met name voor kleinere kernen die in sommige gevallen niet meer dan enkele honderden 
woningen omvatten. 

• Op basis van de nu beschikbare gegevens (structuur van het riool op papier en aantal aangesloten 
panden) komt een aansluiting in het buitengebied In ‘de mix’ (door middeling van duurdere en 
goedkopere aansluitingen) uit op ongeveer € 970,- euro wat een bedrag is wat ligt binnen de 
prijsstelling ligt van € 700,- tot € 1000,- per aansluiting zoals deze in de huidige markt als 
vuistregels voor dichtbevolkt gebied en grote kernen wordt gehanteerd. 

• De methodiek is zeer waarschijnlijk minder geschikt om een alternatief te vormen voor het 
realiseren van een backbone ten opzichte van de gegraven methodiek en/of draadloze 
technologie. 

• Alhoewel FttH door het riool in het buitenland bewezen en in Nederland reeds in een 
proefopstelling geteste methodiek is, heeft er in Nederland nog geen uitrol plaatsgevonden. Een 
verdere verkenning en het op basis van de lokale situatie concretiseren van aanpak is dan ook 
vereist om een goede afweging te kunnen maken of deze methodiek economisch toekomstvast is. 
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5. BESCHIKBAARHEID BACKBONE-INFRASTRUCTUREN VOOR INTERCONNECTIE 

Om huizen, bedrijven en mobiele apparatuur op het internet te kunnen ontsluiten hebben access-
netwerken als BWA, WLL en FttH toegang tot zogenaamde backbone-netwerken nodig. Deze backbones 
zijn te vergelijken met de op- en afritten van het lokale wegennet naar de snelweg.  
 
In het kader van het ontsluiten van het buitengebied Gulpen-Wittem en de rest van de Heuvelland-regio is 
het dus belangrijk te weten of deze backbones aanwezig zijn, van wie ze zijn, op welke manier er 
gekoppeld kan worden en onder welke (financiële) voorwaarden, hoeveel capaciteit geleverd kan worden 
tegen welke prijs en wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het netwerk indien gewenst. De 
antwoorden op deze vragen zijn van grote invloed op zowel de organisatie, beheer en onderhoud van het 
netwerk als geheel, als op de financiering van de netwerkrealisatie (CAPEX) en de kosten in de 
exploitatiefase (OPEX).  

Carrier Owned en Customer Owned 

In de telecom- en infrastructuur markt kennen we twee dominante marktmodellen voor het aanbieden en 
gebruiken van netwerken: Carrier Owned en Customer Owned. Carrier Owned netwerken zijn netwerken 
die in eigendom zijn van telecom- of netwerkoperators. Deze netwerken zijn ontstaan vanuit een 
businesscase waarbij deze operators zelf in netwerken investeren om eindgebruikers eigen diensten aan 
te bieden of netwerkcapaciteit te verhuren aan anderen die diensten willen aanbieden (wholesale). Het 
netwerk wordt zo op termijn terugverdiend en de operator gaat winst maken. Dit type netwerk kenmerkt 
zich doorgaans door een integraal aanbod van de passieve, actieve en vaak ook dienstenlaag.  
Bij Customer Owned netwerken zijn eindgebruiker(s) (mede)eigenaar van een netwerk. Deze netwerken 
ontstaan meestal vanuit een lokale behoefte waarbij bestaande telecom- en netwerkoperators niet 
kunnen of willen voldoen aan de vraag om netwerkconnectiviteit te leveren volgens de wensen van de 
klant. Deze netwerken komen meestal door een vraagbundelingstraject tot stand, waarbij de 
eindgebruikers (indirect) eigenaar van de passieve laag worden. De activering van het netwerk wordt 
uitbesteed aan operators die actieve laag beheren en toegang tot het netwerk verlenen aan 
dienstenaanbieders. Deze structuur is doorgaans opener en flexibeler van karakter en geeft de 
eindgebruiker als (mede) eigenaar een grotere zeggenschap in de concurrentie op en het gebruik van het 
netwerk.  
 
De keuze voor de backbone (huren in een Carrier Owned model of zelf aanleggen in een Customer Owned 
model) zal invloed hebben op de vraag of men gebonden is aan een bepaalde laag -2-netwerkoperator of 
dat men zelf de vrijheid heeft om het aan te besteden. Dit heeft daarmee directe invloed op enerzijds de 
openheid van het netwerk als geheel en anderzijds op de business-case. Overige onderscheidende 
karakteristieken van deze twee marktmodellen (voor- en nadelen) zijn terug te vinden in bijlage 3. 

Beschikbaarheid (passieve) infrastructuur 

Er zijn verschillende telecom- en netwerkoperators actief in de regio. Sommigen netwerken liggen tot in 
Maastricht of in het aan Heuvelland aangrenzende Heerlen anderen liggen tot diep in het Heuvelland 
gebied. De vraag is echter zijn deze netwerken ook toegankelijk/ beschikbaar om als backbone te dienen 
voor realisatie van een breedbandig netwerk? 
 
Er zijn verschillende vaste en mobiele telecomoperators actief in dit gebied zoals KPN, Ziggo, 
Tele2/BBned, Vodafone, en T-Mobile. Deze telecomoperators hebben allen backbones, inkoppelpunten 
en/of POP-locaties tot diep in het Heuvelland liggen om hun dienstverlening aan eindgebruikers aan te 
bieden zoals ADSL/ADSL2, kabelinternet of mobiele diensten. De backbones tot deze POPs en masten zijn 
echter primair voor het leveren van hun eigen (netwerk)diensten en zijn op de passieve laag niet 
toegankelijk voor derden. Het is vaak wel mogelijk om bij de eigenaar van de passieve infrastructuur 
connectiviteit en bandbreedte op de POP-locaties te huren.  
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Wanneer een case interessant genoeg is valt er mogelijk met deze operators te praten over de aanleg van 
extra glasvezelverbindingen als uitbreiding op hun netwerk. Dit zal echter alleen gebeuren wanneer deze 
cases binnen afzienbare termijn door voldoende afname van diensten gaan renderen, aangezien de 
investeringen dan ook door de netwerkoperator gedragen worden. Een andere mogelijkheid om 
connectiviteit met hun netwerken te realiseren is door eigen1 glas aan te leggen naar de POP van de 
telecomoperator.  
In beide situaties is de vraag of dit in het kader van toekomstvastheid en flexibiliteit een verstandige 
keuze is. Er wordt immers een aanzienlijke investering gedaan in de aanleg en koppeling van een 
backbone naar het netwerk van een specifieke aanbieder of men moet een langjarig contract aangaan 
met de operator die zijn netwerk uitbreidt ten behoeve van de koppeling. Hierdoor zal het niet eenvoudig 
meer zijn om naar een andere operator te switchen die de actieve laag twee zou kunnen gaan beheren, 
wanneer dit om welke reden dan ook noodzakelijk of gewenst zou blijken te zijn. Hieronder schetsen we 
een beeld van de beschikbare netwerken van de diverse telecom- en netwerkoperators en hun bereidheid 
mee te denken in het realiseren van een dekkend breedbandnetwerk in het buitengebied.  

KPN/Reggefiber 

KPN heeft in totaal zo’n 19 ADSL/ADSL2 centrales in het Maastricht-Heuvellandgebied waarvan 14 in het 
buitengebied zijn gesitueerd. Zeven daarvan staan in,  of in de directe nabijheid, van de gemeente Gulpen 
Wittem. De KPN/Reggefiber-combinatie is sinds een aantal jaren actief in de aanleg van breedbandige 
netwerken op basis van FttH. Een steeds wederkerende vraag van de gemeente is of ook de 
buitengebieden kunnen worden meegenomen in de uitrol van FttH. Hiervoor  is echter in veel gevallen 
geen haalbare businesscase te maken,waardoor de buitengebieden en kleinere kernen verstoken blijven 
van hoogwaardig breedband. Het concept zoals dat ook in dit rapport naar voren komt zou hiervoor een 
oplossing kunnen bieden. Het voordeel hiervan is dat er tot op het punt van de antenne 
glasvezelcapaciteit beschikbaar is waardoor ook de draadloze verbindingen op gemiddeld hogere 
bandbreedtes kunnen worden aangeboden. Dit concept is echter nog in de beeldvormingsfase en er zijn 
dus nog geen (proef)trajecten gestart. Reggefiber heeft aangegeven graag betrokken te blijven bij het 
vervolgtraject om mee te denken en tevens te kijken hoe zij haar haar ideeën en diensten ten behoeve 
van een integrale Fixed/Wireless-oplossing kan inbrengen. 

Ziggo 

Ook Ziggo heeft verschillende POP-locaties in het Heuvellandgebied en heeft aangegeven mee te willen 
kijken op welke wijze haar netwerk kan worden gebruikt om lokale netwerken voor het buitengebied te 
verbinden. Het netwerk van Ziggo is in verschillende lagen opgebouwd waarbij elke wijkcentrale via glas is 
gekoppeld aan het hogere netwerk. Vanuit deze wijkcentrales worden maximaal zo’n 600 eindgebruikers 
aangesloten op het netwerk. Ook worden vanuit deze centrale Ziggo-zakelijk klanten aangesloten op glas. 
De verschillende masten zouden aangesloten kunnen worden via deze wijkcentrales en vervolgens 
afgeleverd naar een datacenter naar keuze waar verschillende interconnects kunnen worden gemaakt 
met andere regionale en/of landelijke netwerken en dienstenaanbieders. Ziggo heeft aangegeven dat 
men graag bereid is in een vervolgtraject mee te denken over hoe hun netwerk en dienstverlening een 
invulling kunnen geven aan de ambities van de provincie Limburg en de Maastricht-Heuvelland-
gemeenten. 

Tele2/BBned 

Ook Tele2/BBned heeft een backbone door het Limburgse Land lopen richting België langs de route 
Venlo-Sittard- Heerlen- Maastricht, waarbij in Heerlen, Venlo en Maastricht ook POPs aanwezig zijn voor 
housing en colocatie. Tele2/BBned is echter niet aanwezig in de 5 Heuvelland- gemeenten die het 
buitengebied vormen. Tele2/BBned heeft wel afspraken met de regionale fiber provider Isilinx (hierover 
later meer). Tele2/BBned heeft een eigen netwerk en eigen diensten  en heeft zich de afgelopen jaren ook 

                                                           
1
 ‘Eigen’ heeft hier betrekking op een organisatie die opgericht zou kunnen worden als eigenaar en exploitant 

van een customer-owned passief netwerk. Wie dat is en of deze er komt zal pas in een later stadium blijken. 
Het wordt hier en ook in de rest van dit document gebruikt om een optie te duiden naast die van een carrier-
owned marktmodel. 
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veel bewogen als onafhankelijke operator op glasvezelnetwerken bijvoorbeeld in Amsterdam (GNA) en 
Rotterdam (OBR). Tele2/BBned heeft vooralsnog het uitgangspunt dat ze zelf geen volledige fiber-
infrastructuur voor businessparken willen graven en beheren, maar dat ze in dat soort businessparken 
graag de laag 2 en hogere diensten willen leveren. Een vergelijkbare aanpak en positionering is er ook 
voor FTTH-netwerken. Tele2/BBned is ook één van de twee operators (naast de Ziggo/UPC-combinatie) 
die vorig jaar een LTE-licentie heeft aangekocht en daarmee dus ook stappen wil maken in het mobiele 
spectrum. Daarom is men zeer geïnteresseerd om in dit traject actief mee te blijven denken en eventueel 
te participeren.  

Vodafone 

Vodafone is een samenwerking aangegaan met Eurofiber voor de uitrol van glasvezel om haar 
basisstations onderling te gaan verbinden en tevens verbindingen te kunnen leggen naar bedrijven en 
bedrijfsterreinen. De komende 10 jaar wordt naar verwachting circa 1000 kilometer glas per jaar 
uitgerold. Vodafone biedt op dit moment al vaste breedbanddiensten aan via glas, maar maakt daarvoor 
nog gebruik van het netwerk van derden. Eurofiber investeert in de uitrol van glas. Vodafone richt zich op 
de ontwikkeling van producten en diensten. Hiermee wordt Vodafone op termijn de op één na grootste 
service provider in de Nederlandse glasvezelmarkt. Er valt echter niet te verwachten dat deze 
investeringen op korte termijn in de Heuvelland-regio zullen plaatsvinden (zie stuk over Eurofiber). 

T-Mobile 

Ook voor T-Mobile gaat Eurofiber het volledige mobiele en vaste netwerk van internetaanbieder Online 
voorzien van glasvezel. Eurofiber gaat de duizenden antennelocaties via glasvezel verbinden met de 
hublocaties die al voorzien zijn van glasvezel. Voor internetaanbieder Online legt Eurofiber glasvezel aan 
tussen de wijkcentrales en dezelfde hublocaties. Ook in dit kader zullen eerst de dichtbevolkte 
(Randstedelijke) gebieden als eerste worden aangepakt (zie stuk over Eurofiber). 

Eurofiber 

Eurofiber is een Reggefiber Company en levert managed dark fiber-netwerken met daar bovenop, indien 
gewenst, Ethernet-diensten en connectiviteit met verschillende Internet Exchanges (IX’en). Eurofiber 
heeft uitlopers van haar netwerk tot in Maastricht en de regio Heerlen liggen, het Heuvelland-gebied 
wordt niet bereikt (figuur 8). Eurofiber komt met haar netwerk tot in Bosschenhuizen (Gemeente 
Simpelveld), zo’n 7 km van Gulpen en 3 km verwijderd van de toren in Eys. Uitbreiding van hun netwerken 
gebeurt in het geval van Eurofiber op basis van klantvraag (zoals Vodafone en T-Mobile daar een 
voorbeeld van zijn). Eurofiber heeft echter aangegeven dat er voor de eerste twee jaar geen klantvragen 
zijn voor de verglazing van het netwerk in Gulpen-Wittem en de rest van het Heuvelland-gebied. 
Aangezien het Eurofiber netwerk een connectie heeft met het regionaal/provinciaal netwerk van Isilinx 
(hierover verderop meer) heeft, is af te vragen of dit na die tijd wel gaat gebeuren of dat in dat geval 
andere constructies worden gekozen. 
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Figuur 8 - Netwerk Eurofiber 

Relined 

Relined, beheert en exploiteert de overcapaciteit van de 
glasvezelnetwerken van Prorail (spoorlijnen) en TenneT 
(hoogspanningsnet). Relined heeft haar netwerk evenals Eurofiber 
liggen tot in Maastricht en Heerlen, zie figuur 9, het Heuvelland-
gebied wordt niet bereikt. Uitbreiding van hun netwerk wordt 
gerealiseerd op basis van herstructurering en onderhoud van spoor 
en elektriciteitsnetwerken. Er loopt een spoorlijn van Simpelveld naar 
Meerssen, maar ook hier valt voor de eerste twee jaar geen 
uitbreiding op hun netwerk langs dit traject te verwachten. Evenals 
Eurofiber is het Relined-netwerk gekoppeld aan het Isilinx-netwerk. 
 Figuur 9 Netwerk Relined       

Isilinx 

Isilinx is een regionaal netwerk dat door alle gemeenten van het Heuvelland loopt en op verschillende 
plaatsen inkoppelpunten heeft, zie figuur 10 . Het Isilinx-netwerk, dat van alle netwerken nog het meest 
weg heeft van een Customer Owned netwerk, heeft een open structuur dat tal van organisaties in de 
regio met elkaar verbindt en openstaat voor dienstenaanbieders van buitenaf. Het netwerk heeft 
bijvoorbeeld connectiviteit met NDIX waar enkele tientallen dienstenaanbieders aangesloten zijn op het 
gebied van internet access, IP-telefonie, back-up services, et cetera. Isilinx is ook gekoppeld aan de 
netwerken van Eurofiber, Relined en Tele2/Bbned. De organisatie heeft een duidelijke 
regionale/provinciale focus, investeringen in het netwerk komen ten goede aan het fijnmaziger maken 
van het netwerk in Limburg. Isilinx heeft al aangegeven intensief betrokken te willen zijn bij het 
breedband-dekkend maken van de regio. 
 

 
Figuur 10 - Isilinx-netwerk in Heuvelland 
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Conclusies met betrekking tot beschikbaarheid en inzet van backbones 

 
• Om het buitengebied te ontsluiten met draadloos netwerk is het nodig voldoende 

backbonecapaciteit tot bij de zendmast/ antenne te brengen. 
• Het aansluiten van de draadloze en FttH access-netwerken op backbones kan op twee manieren: 

via glas op de wijkcentrales van operators als KPN en Ziggo (voor zover aanwezig in het 
buitengebied en toegankelijk volgens de wensen van een open netwerkstructuur) en via het 
netwerk van Isilinx, dat de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk, fijnmazig 
darkfiber backbone-netwerk met regionale betrokkenheid en focus. 

• Draadloze backbone-technologie kan worden ingezet als tijdelijk oplossing om kernen met 
breedband te ontsluiten wanneer blijkt dat een vaste backbone de businesscase onrendabel zou 
maken. Een vaste backbone kan dan later op basis van opportuniteit worden meegelegd met 
werkzaamheden die langs het traject gepland staan, of wanneer marktprijzen voor het graven 
verder gaan dalen. 
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6. EEN DEKKEND NETWERK: SLIM COMBINEREN 

Op basis van alle verzamelde informatie kunnen we een redelijk goed overzicht geven van de gebieden 
die door middel van de verschillende access-netwerken voorzien kunnen worden van breedband. Dit 
hoofdstuk bouwt hierop voort en geeft een integraal beeld van het netwerk als geheel. Schematisch zal 
een gecombineerd netwerk als volgt uitzien: 
 

 
 
  

Figuur 11 - Topologie van het Netwerk 
 

FttH access-netwerk 

Op basis van de haalbaarheids-QuickScan van Jelcer zijn 10 
kernen in Gulpen-Wittem geïdentificeerd (figuur 12) 
waarvan met redelijk grote zekerheid kan worden 
aangenomen dat deze te voorzien zijn van FttH door het 
riool, wanneer er een voorinschrijving wordt gerealiseerd 
van 50%. Mogelijk dat er nog enkele extra kleine kernen 
uitgerold kunnen worden, maar dit is pas in een later 
stadium te bepalen wanneer in meer detail gekeken is naar 
de engineering van het netwerk én de keuzes die gemaakt 
worden voor de koppeling aan Carrier-POPs of de uitrol van 
een eigen backbone. 
  
 
 
 
 Figuur 12 - potentiële FttH-kernen 
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Draadloze access-netwerken 

Voor het overige deel van het gebied kan draadloos breedband ingezet worden om eindgebruikers te 
voorzien van een breedbandige netwerk. Tekenen we de overige kernen in die vooralsnog geen toegang 
tot FttH zullen kunnen krijgen, als ook de kleinere gehuchten, buurtschappen en verspreide huizen en 
bedrijven, dan ontstaat het beeld zoals geschetst in figuur 13. 
 

 
 

Figuur 13 - Situatie inclusief kernen, gehuchten, buurtschappen en verspreide locaties 
 
Om dit buitengebied ook te voorzien van breedbandige netwerktoegang zullen er minimaal vier masten 
geplaatst moeten worden in Eys, Gulpen, Epen en Terlinden, de antennes worden geplaatst op bestaande 
UMTS-masten. Om extra bandbreedte in het gebied te realiseren is het mogelijk om ook nog antennes te 
plaatsen in Reijmerstok en Crapoel (de reden waarom de backbone naar binnen is doorgetrokken). Hier 
moet echter rekening gehouden worden dat er ook nog een investering in fysieke masten moet 
plaatsvinden omdat hier, voor zover onze informatie gaat, geen masten staan die we kunnen gebruiken. 
Hiermee moet dan ook rekening gehouden worden met vergunningen.  
Dit draadloze access-netwerk zorgt daarbij niet alleen voor breedbandtoegang voor fysieke locaties (WLL), 
het biedt ook toegang aan mobiele eindgebruikers die in het gebied wandelen, fietsen, paardrijden, 
golfen, vakantie vieren of anderzijds activiteiten doen in de buitenlucht op (BWA). De locaties van de 
masten, alsook het gebied dat iedere antenne bestrijkt, staat aangegeven in figuur 14. 

 
 

Figuur 14 - Dekking Gulpen-Wittem hoogste niveau 
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Backbone-netwerk Gulpen-Wittem 

Om gebruik te kunnen maken van diensten van service providers en lokale en zakelijke 
dienstenaanbieders moeten de lokale draadloze en FttH-netwerken  gekoppeld worden aan een 
backbone. Proberen we deze backbone op basis van geografische informatie zo efficiënt mogelijk te 
projecteren dan volgt hieruit de situatie in figuur 15, waarbij we ook het bestaande Isilinx-netwerk 
hebben ingetekend om het plaatje compleet te maken. Het nieuwe netwerk kent een lengte van 25 km 
waarin op het eerste oog 13 aggregatiepunten moeten worden gemaakt. De kosten van deze passieve 
backbone zijn ruim € 1,5 mln. Draadloos breedband kan goed worden ingezet op backbone-trajecten waar 
verglazing momenteel te kostbaar is of te veel tijd vergt. De capaciteit van draadloze backbone varieert 
van 150 Mbps, 300 Mbps en zelfs 1 Gbps symmetrisch.  Er is een goedkope variant van 150 Mbps 
symmetrisch op basis van niet-gelicenceerd spectrum. De kosten van deze link bedragen +/- € 10.000,- 
eenmalig en € 8.000,- per jaar. Een link van de dubbele capaciteit met gebruik van gelicenceerd spectrum 
bedraagt ongeveer € 20.000,- eenmalig en € 10.000,- per jaar. In de jaarkosten zijn geschatte huurkosten 
van een antennemastpositie inbegrepen. 
 
Gaan we uit van een variant van 300 Mbps voor een periode van 5 jaar, dan kost een backbone zo’n 
€ 70.000,-. Houden we daar de graafprijs per meter tegenaan op basis van de ervaringen van Isilinx, dan 
hebben we het over de kosten van 1 km graven en 1 handhole in de situatie van regulier graafwerk. In het 
buitengebied zal dit 2 km met 1 handhole zijn. Of dit een optie is voor de gebieden waar potentieel FttH 
wordt uitgerold is mede afhankelijk van de diensten die worden aangeboden. Men moet echter voor FttH-
netwerken al snel denken aan minimaal 1 Gbps backbone die zo’n kleine € 40.000,- per opstelling kost en 
waarvan we weten dat bijvoorbeeld zware videoapplicaties moeite gaan krijgen met de beschikbare 
bandbreedte. Kijken we dan naar de potentiële gebieden dan is er bijna geen andere keuze dan overal in 
glasvezel-backbone te voorzien. 
 

 
Figuur 15 - Ideaalplaatje backbone-ring voor verbinden FttH-netwerken 

 
De aftakking naar binnen toe (richting Crapoel) is een optie om midden in het buitengebied een extra 
zendmast uit te rusten met een draadloos breedband-accesspoint specifiek om het toeristische gebied 
met golfbaan, wandelroutes en campings te voorzien van hoogwaardig draadloos breedband.  

Extrapoleerbaarheid breedband voor de Maastricht-Heuvellandregio 

De opdracht omvatte niet alleen het uitvoeren van een QuickScan voor de Gemeente Gulpen-Wittem, het 
vroeg ook een doorkijk te geven naar de mogelijkheden inzake de extrapoleerbaarheid van het access- 
netwerk in Gulpen-Witten naar de andere gemeenten in de regio.  
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Extrapolatie FttH door het riool 

De extrapoleerbaarheid van FttH op basis van FttS hangt mede af van de beschikbaarheid en de kwaliteit 
van het lokale rioleringssysteem. Op basis van de ervaring over de beschikbaarheid van 
rioleringssystemen in kleine kernen aangevuld met de beoordeling van kernen en gehuchten op basis van 
ligging ten opzicht van de glasvezel-backbone en grootte van de kern, denken we dat er in totaal 32 
kernen kunnen worden voorzien van FttH door het rioleringssysteem.  Van de in totaal 37.000 woningen 
zou dan 84%, een kleine 31.000, aangesloten kunnen worden op een vaste internetverbinding, zie tabel 4. 
Wanneer we uitgaan van de gemiddelde aansluitingskosten per woning op basis van FttH door het riool 
berekend voor Gulpen-Wittem, dan komen we op een totale investering van € 20,2 mln in het passieve 
netwerk, exclusief de backbone-verbindingen tussen deze kernen. Dit is overigens ook exclusief het 
verglazen van de gemeente Maastricht welke door zijn grootte en bevolkingsdichtheid een vreemde eend 
in de bijt is. Een ruwe inschatting daar is dat 98% van de gemeente verglaasd zou kunnen worden. Slechts 
twee kernen, Borgharen en Itteren, zouden vanwege hun ligging tussen de Maas en het Julianakanaal 
mogelijk niet snel kunnen worden meegenomen in de uitrol van FttH. Als Maastricht overigens mee zou 
worden genomen in de totale case, mag worden verwacht dat de prijs per aansluiting gaat zakken. 
Hoeveel lager de prijs dan uitvalt, is afhankelijk van het type FttH dat in Maastricht zou worden 
aangelegd. Als aanname hebben we voor Maastricht nu even hetzelfde bedrag aangehouden als voor 
Gulpen-Wittem, dat ook binnen de bandbreedte voor dichtbevolkte gebieden ligt. 
 

Gemeente Totaal aantal 
woningen 

Mogelijke 
aansluitingen 

Percentage Kosten 

Vaals 4630 4325 93% € 4,2 mln 

Eijsden- Margraten 10085 8060 80% € 7,8 mln 

Valkenburg 7690 5640 73% € 5,5 mln 

Meerssen 8455 7875 93% € 7,6 mln 

Gulpen-Wittem 6330 5230 83% € 5,1 mln 

     

Subtotaal Heuvelland 37190 31130 84% € 30,2 mln 

     

Maastricht 56470 55235 98% € 53,6 mln 

     

TOTAAL 93660 86365 92% € 83,8 mln 

Tabel 4 - Potentieel en kosten FttH door het riool 
 
Verder is de situatie zo dat ca. 16% van de woningen in het Heuvelland, zo’n 6.000, naar verwachting niet 
op korte termijn in aanmerking komen voor FttH en dus gebruik zullen moeten maken van alternatieve 
breedbandvoorzieningen zoals bestaande vaste infrastructuren indien beschikbaar of draadloos 
breedband. Overigens geven de CBS-bestanden aan dat het gehele Maastricht-Heuvelland 615 verspreide 
woningen kent, ofwel 0,7% van het totale bestand. De overige 5.500 woningen bestaan dan uit clusters 
(kleine gehuchten en buurtschappen) van enkele tientallen tot zo’n 300 woningen. Uitzondering daarop 
zijn de eerder genoemde kernen van Maastricht. Verder geeft het bestand aan dat er 630 agrarische 
bedrijven in Maastricht Heuvelland gevestigd zijn, waarbij we ervan uitgaan dat deze zich ook allemaal in 
het buitengebied bevinden. 

Extrapolatie draadloos netwerk 

Ten aanzien van de extrapoleerbaarheid van het draadloze netwerk, zijn we nog meer dan bij FttH 
afhankelijk van lokale omstandigheden. In verhouding is Gulpen-Wittem het ‘meest’ buitengebied in 
vergelijking tot de andere Heuvelland-gemeenten wanneer we kijken naar elementen als de geografische 
structuur van het landschap, oppervlakte, het aantal woningen, agrarische bedrijven, kleine 
gehuchten/buurtschappen en het open recreatieve gebied. Naarmate de gebieden vlakker worden 
kunnen de antennes de frequenties verder dragen en de bandbreedtes beter  naar de eindgebruiker 
brengen. Eijsden-Margraten lijkt in die zin nog het meest op Gulpen-Wittem qua structuur. Ook de 
toegevoegde waarde voor Vaals en Meerssen is beperkt, omdat hier over het algemeen goede toegang is 
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tot netwerken van KPN en Ziggo (kleine afstanden tot wijkcentrales), in potentie 93% van de woningen 
voorzien kan worden van FttH en het aantal gehuchten en verspreide woningen zeer beperkt is. Mogelijk 
dat de toegevoegde waarde voor recreatie en toerisme de behoefte nog wat kan verbreden. De overige 
gemeenten zitten hier een beetje tussenin. Uitzondering hierop is wederom Maastricht, waar gezien de 
beschikbare infrastructuren, de potentiële mogelijkheden van FttH en de stedelijke structuur de behoefte 
aan en toegevoegde waarde van draadloos breedband op basis van BWA en WLL nauwelijks aanwezig zal 
zijn. Als we de celstructuur in Gulpen-Wittem als uitgangspunten nemen dan zou het Heuvelland met 9 
extra antennes (dus 13 in totaal) breedbanddekkend gemaakt kunnen worden door aan te sluiten via WLL 
of BWA, zie tabel 5 en figuur 16. Naast dekking speelt ook capaciteit op de antennes een belangrijke rol, 
vandaar dat ieder gebied met minimaal 2 antennes wordt voorzien. 
 

Gemeente Aantal Antennes Kosten per 
antenne 

Kosten 

Vaals 2 

€ 42.000,- 

€ 84.000,- 

Eijsden- Margraten 3 € 126.000,- 

Valkenburg 2 € 84.000,- 

Meerssen 2 € 84.000,- 

Gulpen-Wittem 4 € 168.000,- 

Maastricht --- --- --- 

    

TOTAAL 13  € 546.000,- 

 
Tabel 5 - Investering antennes voor Draadloos Access 

 

 
Figuur 16 - Geëxtrapoleerd draadloos netwerk tbv WLL en BWA 

 

Extrapolatie backbone-netwerk 

Op basis van de extrapoleerbaarheid  van zowel het draadloos netwerk, als het FttH-netwerk door het 
riool,  kunnen we ook de backbone door de Heuvelland-regio extrapoleren. Hierbijhebben we in eerste 
instantie gekeken naar het verbinden van al deze kernen. Deze backbone borduurt voort op het 
beschikbare netwerk van Isilinx en probeert een zo redundant mogelijke netwerktopologie na te streven 
wat de bedrijfszekerheid van het netwerk en daarmee het gebruik en aanbieden van toepassingen voor 
dienstverlening en bedrijfsvoering zo min mogelijk in gevaar komt.  
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Het totale netwerk wordt uitgebreid met 33,5 km passieve infrastructuur waarin 22 handholes zijn 
opgenomen voor aansluiting op FttH netwerken, waarmee een investering gemoeid is van €  2,2 mln. 
Deze nieuwe backbone loopt door nog eens 18 kernen in de regio (tabel 6) en kan in potentie verder 
aftakkingen maken naar andere (kleinere) kernen als hier aanleiding toe is voor bijvoorbeeld FttH, of om 
masten voor draadloos internet op aan te sluiten. Op deze wijze ontstaat er een fijnmazig netwerk 
waarover bedrijven, zorginstellingen, overheden, onderwijsinstellingen onderling met elkaar kunnen 
samenwerken en diensten en toepassingen kunnen aanbieden aan de inwoners en bezoekers van de 
Heuvelland-regio. De extra stukken backbone die aangelegd moeten worden voor een sluitende ring 
zorgen er voor dat de volgende kernen per gemeente in het netwerk opgenomen kunnen worden. 
 

Gemeente  Kernen die door de regionale backbone in het 
netwerk gekoppeld kunnen worden 

Gemeente Gulpen-Wittem Hilleshagen, Etenaken 

Gemeente Vaals Vijlen 

Gemeente Valkenburg a/d Geul Schoonbron, Schin op Geul, Strucht, Oud- 
Valkenburg en Sibbe 

Gemeente Meerssen Brommelen en Geulle 

Gemeente Eijsden-Margraten Wesch, Mheer, Herkenrade, Sint Geertruid en 
Eckelrade 

Gemeente Maastricht Gronsveld, Rijckholt en Oost-Maarland 

 
Tabel 6 - Kernen die extra in de regionale backbone kunnen worden opgenomen 

 
Het bouwen van een regionaal netwerk kan ook directe positieve effecten hebben voor de verschillende 
gemeenten, en dan met name kernen dichtbij de gemeentegrens met een andere gemeente. In het 
specifieke geval van Gulpen-Wittem bijvoorbeeld zal de backbone als gevolg van de regionale koppeling 
door de kernen heenlopen, waar dit in een gemeentelijke aanpak niet van toepassing zou zijn. Regionale 
samenwerking zet daarmee de deur open voor FttH voor deze kernen. De regionale backbone Maastricht-
Heuvelland gaat er dan uitzien zoals geschetst in figuur 17, waarbij de groenen lijnen het bestaande Isilinx 
netwerk zijn, de roze lijnen de backbone door Gulpen-Wittem en de blauwe lijnen de rest van het netwerk 
verbinden. 
 

 
 

Figuur 17 - Regionale breedband backbone Maastricht - Heuvelland 
 
Hieronder is een kostenindicatie gemaakt voor de aanleg van de Regionale Breedband-backbone voor de 
Maastricht-Heuvellandregio. 
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Gemeente Aantal Prijs per eenheid Kosten  

Gulpen-Wittem 

Backbone-netwerk  25 km € 55,- per meter € 1,4 mln  

Aggregatiepunten     

Bestaand netwerk 3 € 15.000,- € 45.000,-  

Nieuw te maken 10 € 18.000,- € 180.000,-  

Subtotaal Gulpen-Wittem € 1,6 mln 

 

Overig Maastricht-Heuvelland 

Backbone-netwerk  33,5 km € 55,- per meter € 1,8 mln  

Aggregatiepunten     

Bestaand netwerk 6 € 15.000,- € 90.000,-  

Nieuw te maken 16 € 18.000,- € 288.000,-  

Subtotaal Overige Heuvelland-regio € 2,2 mln 

     

TOTAAL    € 3,8 mln 

 
Tabel 7 - Aanleg gegraven backbone door Maastricht-Heuvelland 

 
Slaan we dit bedrag om naar de FttH-aansluiting, dan komt er per potentieel aan te sluiten woning 
ongeveer € 45,- bij en blijft een aansluiting dus nog net onder de € 1.000,-. Hierbij hebben we geen 
rekening gehouden met het feit dat de backbone ook voor het draadloze netwerk wordt ingezet en dus 
ook een deel van de kosten daar zouden moeten vallen. 

Activeren van de passieve laag 2 

Het beheer en onderhoud van de actieve laag is in het geval van het beoogde gecombineerde  
breedbandnetwerk in de Gemeente Gulpen-Wittem een complex vraagstuk. Gestreefd wordt naar een 
collectief netwerk waar diensten transparant kunnen worden gebruikt en aangeboden. Zoals echter al uit 
de vorige hoofdstukken duidelijk wordt komt er bij het ontsluiten en verbinden van het buitengebied 
Gulpen-Wittem meer kijken. Men heeft zowel in het access-netwerk als in de backbone te maken met 
twee technologieën (vast en draadloos), waarbij aannemelijk is dat de passieve laag 1, voor zover daar bij 
draadloos over gesproken kan worden, door de netwerken van meerdere organisaties gezamenlijk 
gevormd wordt. 

Carrier Owned netwerk 

Indien het backbone-netwerk afgenomen wordt bij of wordt gekoppeld aan de inkoppelpunten en POP-
locaties van telecomoperators lijkt het aannemelijk dat deze dan ook de actieve laag gaan beheren. 
Hiermee raakt men wel steeds verder verwijderd van de open-netwerkfilosofie die wordt nagestreefd, 
tenzij men in staat is hierover afspraken te make. Dat zal alleen mogelijk zijn wanneer een Customer 
Owned netwerk gekoppeld zou worden aan het netwerk van een telecom operator. Overigens kan een 
operator ook gewoon connectiviteit leveren tussen klantlocatie/opstappunt en bijvoorbeeld een 
datacenter, marktplaats of Internet Exchange. 

Customer Owned netwerk 

Customer Owned netwerken kunnen pas in gebruik genomen worden wanneer het netwerk belicht en 
geactiveerd is. De meeste operators zijn carriers die hun eigen passieve netwerken beheren en 
onderhouden. Toch is er een aantal operators die zich een onafhankelijke positie toedichten of deze aan 
het verwerven zijn. De belangrijkste actoren op dit moment zijn Tele2/BBned, OONO en TelePlaz@. 
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Conclusies met betrekking tot dekkend netwerk en extrapolatie 

 
• Door slim combineren is het mogelijk een goed dekkend netwerk te realiseren voor de regio 

Maastricht-Heuvelland, waarbij ook de buitengebieden inclusief buurtschappen en solitaire 
panden kunnen worden voorzien van breedbandige connecties. 

• Voor het realiseren van een hoogwaardig regiodekkend breedbandnetwerk zal glasvezel zo dicht 
mogelijk bij de eindgebruiker moeten worden gebracht. Om namelijk draadloze breedbandige 
verbindingen te kunnen bieden is een dusdanig fijnmazig glasvezel backbone-netwerk nodig dat 
dit haar doel voorbij streeft. Dit zou namelijk betekenen dat het makkelijker zou worden om grote 
delen van het buitengebied meteen maar te voorzien van FttH, wat veel toekomstvaster is. 

• Gemeente Maastricht is een vreemde eend in de bijt met betrekking tot het buitengebied. De 
toepassing van draadloze technieken zoals bedoeld voor WLL lijken onrealistisch zowel vanuit de 
techniek als ook het nut gezien de hoge dichtheid en het eenvoudig kunnen realiseren van FttH. 
Het toevoegen van Maastricht aan het totaalplaatje kan er wel voor zorgen dat de gemiddelde 
prijs per aansluiting zo’n € 100 tot €  150,-  zou kunnen dalen. 

• Een gecombineerd netwerk als hier geschetst kent een hoge mate van complexiteit en 
betrokkenheid van vele specialismen en aanbieders.  Het bewaken van de integrale ambities, en 
de eisen en wensen van openheid vragen om een gedegen voorbereiding en betrokkenheid van 
marktpartijen om de beste oplossingen te realiseren. 
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7. DIENSTEN 

Een heel rapport over infrastructuur en technologieën, maar waar het natuurlijk om gaat is wat gaan we 
ermee doen? Welke diensten kunnen we de consument en de zakelijke gebruiker bieden? Wat zijn naast 
het next generation network, de next generation services?  
 
Als het dan gaat over het geven van een doorkijk naar de breedbanddiensten van de toekomst, dan is het 
advies: ga praten over de visie en activiteiten die organisaties in Gulpen-Wittem voor zichzelf hebben 
geformuleerd. Laat advies- en consultancybureaus niet verzinnen wat er allemaal kan, maar kijk naar de 
behoeften, kansen en ambities en bepaal vervolgens hoe ICT en breedband faciliterend kan optreden bij 
het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het 
realiseren van nieuwe kansen. Kijk wat wil men bereiken op school, in de zorg, met het bedrijf. Kunnen ze 
dat zelfstandig of hebben ze daar partners bij nodig? Lees het visiedocument van de gemeente en waar 
het wil staan over 10 jaar, want éé ding weten we zeker: over 10 jaar is alles anders en zowel breedband 
als ICT nemen in die ontwikkeling een hele prominente rol in. Denk vooral ook niet vanuit de 
mogelijkheden van de techniek, maar vanuit de vraag en de behoefte van de klant. Overal waar mensen in 
contact treden met elkaar, samenwerken, communiceren en informatie uitwisselen ligt een potentiële 
kans om met breedband en ICT toegevoegde waarde te creëren. 
 

Soorten diensten 

De term diensten wordt gebruikt voor verschillende vormen van elektronische producten en 
dienstverlening. In onze definitie onderscheiden we drie soorten diensten: 
 

 Connectiviteitsdiensten 

 Contentdiensten 

 Nichemarkt- of toegevoegde-waardediensten 

 
Connectiviteitsdiensten zijn diensten waarbij de gebruiker in staat wordt gesteld te communiceren met 
anderen. De dienst is contentonafhankelijk en de techniek is leidend in het gebruik, er is geen 
betrokkenheid van derden zonder wie de dienst niet zou kunnen functioneren. Voorbeelden van 
connectiviteitsdiensten zijn het internet, een telefoniedienst, remote storage etc. Veel van dit soort 
diensten worden in de zakelijke markt gebruikt. 
 
Bij contentdiensten wordt een grote groep eindgebruikers bediend met een standaard product dat voor 
iedereen gelijk is en waarmee hoge volumes worden gerealiseerd. Deze diensten zijn dusdanig 
generalistisch dat ze maar weinig onderscheidende waarde bieden. In de praktijk zien we dat dit vaak 
informatie- en contentleverende diensten zijn zoals televisie, video-on-demand en muziek. Ondanks dat 
er steeds meer interactiviteit rond deze diensten mogelijk wordt gemaakt, kenmerken deze diensten zich 
nog vooral door eenrichtingsverkeer van content richting de eindgebruiker, meestal gericht op een 
massamarkt. 
 
Nichemarkt- of toegevoegde-waardediensten zijn diensten met een specifieke functie of doel gericht op 
een specifieke doelgroep in termen van interesse, geografisch gebied of sector. Ten opzichte van de 
hierboven genoemde diensten is de techniek ondergeschikt aan de content of dienstverlening. Deze 
diensten kenmerken zich ook door vaak door een specifieke (soms ook kleine) doelgroep, maar met een 
grote individuele toegevoegde waarde, waarbij interactiviteit en tweewegcommunicatie vaker regel dan 
uitzondering is. Steeds vaker is het ook zo dat dit soort diensten niet meer door een enkele partij kan 
worden ontwikkeld of aangeboden en dat meerdere organisaties in de keten nodig zijn. Daarvoor zijn dan 
ook weer breedbandige netwerken nodig om met elkaar te kunnen samenwerken en deze diensten aan te 
kunnen bieden. 
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Wanneer we over Next Generation Services spreken dan hebben we het voornamelijk over de 
nichemarkt/toegevoegde-waardediensten die een behoefte hebben aan meer bandbreedte en 
functionaliteit van het netwerk en die leiden tot: 
 

 nieuwe vormen van dienstverlening gebruikmakend van ICT-toepassingen ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering, efficiency, klanttevredenheid en/of transparantie; 

 een directere relatie tussen dienstverlener en eindgebruiker via elektronische dienstverlening, 

naast of in plaats van (bestaande) fysieke contacten. 

 

Doorkijk naar mogelijke diensten 

Het soort diensten waar men naar op zoek is betreft meestal toegevoegde-waardediensten aangezien de 
andere tweediensten soort typische diensten zijn die makkelijk uit te leggen zijn, een groot bereik hebben 
en daarmee commercieel goed zijn weg te zetten. Meestal is het zo dat toegevoegde-waardediensten 1-
op-1 te koppelen zijn met wat men in het dagelijks leven in de fysieke wereld tegenkomt ofwel het 
sociaal-economische profiel van de regio. Zonder een academische studie te maken van wat het profiel 
van de regio nu precies is, kunnen we stellen dat de karakteristiek als volgt zijn:  
 
Sociaal-maatschappelijke: Kleine kernen, relatief grote afstanden, vergrijzing/ontgroening, 

forensen naar omliggende steden. 
Economisch: Toerisme en recreatie gericht op hotel-campingverblijf, wandel-/fiets-

/ruiterroutes, HoReCa, golfbaan en ontmoetingsplaats voor zakelijk 
contacten, evenementen en bijeenkomsten. 

 
Het sociaal-maatschappelijke perspectief voor breedband in het buitengebied is evident en tegelijkertijd 
paradoxaal. Het buitengebied is het slechtst voorzien van breedbandig internet, maar heeft daar gezien 
de afstanden en de demografische samenstelling wellicht de meeste baat bij. Diensten-op-afstand met de 
zorginstelling, de onderwijsinstelling, het werk, de lokale overheid et cetera zijn bekend qua concept, 
maar toch zie je het nog betrekkelijk weinig gerealiseerd worden, enerzijds omdat de bandbreedte er niet 
is, anderzijds omdat het idee of de innovatie niet landt bij de dienstverlener. Bij de meeste diensten gaat 
het ook niet om het beschikbaar hebben of krijgen van de techniek, de innovatie zit veel meer in de 
organisatie, werkwijzen en procedures die dienstenleveranciers met elkaar moeten afspreken om een 
hoogwaardige en kwalitatieve dienst bij de eindgebruiker af te leveren. In het (helpen) organiseren van 
deze ketens ligt een groot deel van de bewustwording en acceptatie wat breedband kan betekenen. 
 

 Ouderbetrokkenheid bij de school wordt gerealiseerd door het door middel van video transparant 

maken van de onderwijsprogramma’s en lessen: wat gebeurt daar, hoe leren kinderen, en hoe 

kan ik als ouder dit leerproces thuis verder voortzetten en ondersteunen? 

 

 De kwaliteit van leven voor gehandicapten wordt verbeterd door voor kleine aandoeningen niet 

direct meer naar de huisarts te hoeven gaan, maar een eerste opinie via videomail te krijgen. 

 

 Via een digitale ‘verhalentafel’ wordt door middel van tekst, herinnering, foto’s en video’s 

gewerkt aan de ontwikkeling van contacten, sociale cohesie en een collectief geheugen van een 

buurt, dorp of regio. 

 

 Het afnemen van gemeentelijke diensten kan via tweewegvideo met formulierondersteuning, 

zoals vergunningaanvragen, wmo-consults, aanvragen inzake burgerzaken et cetera . Zeker in 

gebieden als Gulpen-Wittem kan hier winst te behalen zijn in het kader van afstand en het 

verkorten van de lijnen naar de overheid. 
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Kijken we naar het economisch profiel van de regio dan zien we allereerst dat het bezoekers aantrekt van 
buitenaf. Eenmaal in de regio heeft men geen beschikking over vast internet. Het hebben van 
breedbandige draadloze toegang tot het internet in hotels, de camping, de golfbaan, het buitengebied, 
het terras et cetera zou een basisdienst moeten zijn die, mits op de juiste manier aan de man gebracht, 
kan zorgen voor een deel van de businesscase van het netwerk en extra inkomsten voor uitbaters van 
deze openbare gebieden en trekpleisters. 
 
Omdat men op een plek is die men nog of nog niet goed kent is het aanbieden van een breedbandige 
informatieportal met veel video en interactief kaartmateriaal een manier om de bezoekers van 
toeristische of zakelijk aard te betrekken bij de regio: wat is er te doen, wat is er te zien? Het gaat om het 
verleiden van deze mensen om ook iets actiefs te gaan doen en een band te bouwen met de regio. 
Enerzijds is dit goed voor de toeristische bezienswaardigheden en horeca die hier direct van kunnen 
profiteren, maar zorgt er ook voor dat informatie over de regio blijft hangen, informatie via internet 
elders toegankelijk wordt gemaakt en dat ze op een later moment terugkeren. Samenwerking met VVV, 
de toeristische en horeca uitbaters is hier van belang om in zo volledig en accuraat mogelijk informatie te 
voorzien. 
 
Een nieuwe ontwikkeling die steeds meer terrein 
beginnen te winnen is de toepassing van 

augmented reality. We spreken van augmented 
reality wanneer verschillende bronnen van 
informatie worden gekoppeld aan het 
camerabeeld wat je ziet op je smartphone, wat 
qua beleving en informatievoorziening een 
compleet nieuwe dimensie levert aan het 
toerisme. Lopend of rijdend door een gebied zijn 
verschillende points-of-interest gekoppeld aan 
achtergrondinformatie. Richt de camera op de 
molen en je ziet wanneer  deze gebouwd is, je 
kunt een video van de restauratie bekijken, zien 
hoe het koren van het land gehaald wordt en 
gemalen wordt, een interview met de molenaar of 
impressies/dagboek van foto’s en video’s die de 
afgelopen periode door andere toeristen op diezelfde plek gemaakt zijn.  De route wordt een sociaal en 
educatief netwerk en er wordt tegelijkertijd een database aan informatie opgebouwd. De toepassing kan 
bijvoorbeeld ook door scholen gebruikt worden in hun lesprogramma waardoor meer betrokkenheid en 
kennis over de eigen regio ontstaat wat de binding met de regio versterkt. 
 

Organisatie 

In dit laatste deel zullen wij een doorkijk geven naar de organisatorische structuur zoals vanuit het drie 
lagen model gevormd kan worden. Daarbij hebben we alle varianten van het carrier en customer owned 
netwerk in het model opgenomen (figuur 18). Deze figuur geeft een beeld van de complexe structuur in 
en rond de ontwikkeling van breedbandinfrastructuren en -diensten. Verschillende marktmodellen, 
proposities en belangen zijn de reden waarom de markt zich nog traag ontwikkelt. Maar de complexe 
structuur is juist ook waarom er moet worden gestreefd naar een zo open mogelijke infrastructuur zodat 
de markt optimaal haar werk kan doen. En waarbij op basis van de behoefte bij eindgebruiker en de 
dienstaanbieder het optimale pad kan worden gekozen om de dienst in de beste kwaliteit en zonder 
belemmeringen aan te kunnen bieden en afnemen. 
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Figuur 18, Voorbeeld ingevuld gemodificeerd drielagenmodel 

 
Dit gemodificeerde drielagenmodel (waarbij de passieve laag wordt gescheiden in access en backbone en 
de dienstenlaag in (triple play) serviceproviders en (lokale) toegevoegde-waardediensten) schetst de in de 
praktijk nog complexere telecommunicatie- en breedbandmarkt. Wat direct zou moeten opvallen is dat 
de backbone van iedere aanbieder, ook die we in het kader van deze QuickScan hebben gesproken, van 
glasvezel is. Het ander deel van de passieve laag, het access-netwerk, verschilt van elkaar op basis van 
historische ontwikkelingen marktfocus. 
De ontwikkeling van de laatste jaren zit hem voornamelijk in het multi-operatormodel. Meerdere 
operators die verschillende service providers en toegevoegde-waardedienstenleveranciers toegang tot 
het actieve netwerk verlenen waardoor een gevarieerd en concurrerend aanbod aan diensten 
beschikbaar komt voor de eindgebruiker. Als laatste valt op dat bepaalde eindgebruikersdiensten niet 
alleen over internet worden aangeboden, maar in sommige gevallen inkoppelen op laag 2 op soms 
misschien zelfs de passieve laag 1 wanneer je denkt aan sensornetwerken of camerabewaking. De 
dienstaanbieder kan hierdoor veel betere garanties afgeven aan de eindgebruiker zoals gegarandeerde 
bandbreedtes voor de dienst (QoS) of de beschikking krijgen over bepaalde netwerkfunctionaliteiten. De 
actieve laag 2 speelt dus een cruciale rol in het realiseren van openheid op een toekomstvast 
breedbandnetwerk. 
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8. AANBEVELINGEN 

Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de individuele conclusies zoals terug te vinden aan het 
einde van ieder hoofdstuk. De aanbevelingen zij erop gericht om het met deze QuickScan gegenereerde 
enthousiasme en betrokkenheid om te zetten in daadwerkelijk actie. Het achterwegen blijven van het 
omzetten van visie en onderzoek naar strategie en uitvoering is namelijk één van de belangrijkste redenen 
waarom innovatie op dit terrein nog niet de sprong heeft gemaakt die we allemaal verwachten en 
waarvan iedereen wel de potentie en noodzakelijkheid ziet. Gezien eerder geschetste complexiteit en, 
vanuit marktperspectief bekeken, concurrerende belangen zal de overheid vanuit haar rol hierin een 
regisserende, katalyserende en/of initiërende rol kunnen (moeten?) nemen om deze belangen in lijn te 
krijgen. Belangrijk daar bij is een van te voren bepaalde strategie waar en wanneer de overheid uit deze 
rol terugtreedt in die van launching customer of zelfs een eindgebruiker van diensten zoals ieder ander 
bedrijf of instelling. 
 

Aanbevelingen/ideeën voor vervolgstappen 

 

Voor provincie Limburg en de Maastricht-Heuvellandregio: 
• Verder concretiseren van de mogelijkheden om te komen tot een dekkend breedbandnetwerk in 

Gulpen-Wittem en/of de gehele Heuvelland-regio in een Masterplan Breedband voor de regio. Te 
starten met het opstellen van een functionele beschrijving van het netwerk en de wensen en 
eisen daaromtrent, vervolgens op basis van een RfI-proces marktpartijen inhoudelijk laten 
reageren en met voorstellen laten komen, maken van keuzes voor het opzetten en inrichten van 
een breedbandig en hoogwaardig Fixed/Wireless-netwerk. 

• Het opzetten van een pilot om de beoogde combinatie van backbones, en access-netwerken in 
het buitengebied te beproeven. Startende met het omschrijven van de pilot, het opstellen van 
een plan van aanpak, het betrekken van geïnteresseerde organisaties vanuit alle lagen van het 
drie-lagenmodel: passieve-infrastructuurleveranciers, actieve-netwerkoperators, service 
providers en eindgebruikers.  

 

Specifiek voor Gulpen-Wittem 
• Laten uitvoeren van een schouw om de technische haalbaarheid van FttH op basis van FttS-

methodiek in Gulpen-Wittem te realiseren. Het opstarten van een voorlichtings- en 
vraagbundelingsproject voor de realisatie van een FttH-netwerk in de diverse kernen van de  
gemeente Gulpen-Wittem. 

• Starten van een proces om samen met lokale bedrijven, instellingen, verenigingen en 
burgerplatforms te komen tot de ontwikkeling en realisatie van lokale breedbandige 
toegevoegde-waardediensten ten behoeve van de economische en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkeling. 
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9. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: TECHNOLOGISCHE ASPECTEN VAN DRAADLOZE NETWERKEN 

 
Inleiding 
Er bestaan verschillende technologieën waarmee draadloos breedband in het buitengebied kan worden 
gerealiseerd. Belangrijk te maken onderscheid hierbij is tussen plaats onafhankelijk mobiel internet 
waarbij toegang via smartphone laptop of tablet wordt gerealiseerd en internet toegang tot vast objecten 
ook wel Wireless Local Loop genoemd. Voor alle draadloze technologieën is spectrum noodzakelijk. Dit 
spectrum, ook wel frequentiegebied, en de omvang hiervan bepaald in hoge mate de beschikbaarheid van 
bandbreedtes.   
 
Het meeste spectrum wordt door de overheid voor een lange periode (12 tot 15 jaar) vergund aan een 
operator door middel van veilingen. Dit gelicenseerde spectrum is voor de ambities van Gulpen-Wittem 
en het Heuvellandgebied, om te komen tot een regionaal toekomstvast breedband netwerk, niet geschikt. 
Dit als gevolg van de te verwachten (inter)nationale uitrolstrategie van een operator die gebaseerd is op 
rendement en daarbij eerst de krenten uit de pap zal halen uit gebieden waar het gebruik en verbruik 
hoog zal zijn. 
 
Naast het gelicenseerde spectrum is er vergunningsvrij spectrum wat kan worden ingezet. Er is in de 5 
GHz band relatief veel spectrum beschikbaar. Dit vrije spectrum heeft echter als nadeel dat het door 
meerdere in hetzelfde gebied kan worden ingezet en daarmee de access-dienst kan verstoren. 
 
Draadloze technologieën 
Voor het realiseren van deze draadloze verbindingen zijn meerdere, deels verwante technologieën, 
beschikbaar die hieronder kort worden belicht. 
 
WiMAX 
WiMAX is een op IP gebaseerde draadloze internet technologie en wordt ingezet voor zowel Wireless 
Local Loop en mobiel breedbandig internet. Deze technologie staat bekend als de WiMAX 16d en WiMAX 
16e standaard. De ontwikkeling van WiMAX 16e heeft voorrang gekregen en is gepositioneerd als een 
kosten effectievere technologie voor mobiel breedband dan HSPA/LTE. 
Algemeen kan worden echter gesteld dat de uitrol van WiMAX sterk 
achterblijft op de verwachtingen en dat de technologie het heeft verloren 
van HSPA/LTE in het bijzonder in de Europese markt. In Nederland heeft 
het enige WiMAX bedrijf (WorldMAX) inmiddels haar activiteiten 
beëindigd. Daarnaast hebben alle operators hun voorkeur voor LTE 
uitgesproken, waarmee WiMAX vooral haar toepassingen zal gaan vinden 
in het niet gelicenseerde vrije spectrum zoals de Wireless Local Loop. Voor 
hoge bandbreedte en stabiele verbinding is voor het beste resultaat wel 
een antenne nodig die buiten wordt geplaatst, wat de installatie lastiger 
en duurder maakt (zie foto). 
 
HSPA, LTE, LTE-advanced 
Deze standaarden worden gebruikt voor breedband internet voor mobiele apparatuur en zijn door de 
GSM associatie gestandaardiseerd. De standaards zijn wereldwijd dominant, meer dan 80% van de 
mobiele operators volgt deze standaard. De standaarden voorzien in een incrementeel upgrade pad, 
waardoor de operator de capaciteit op de behoefte kan aanpassen. Er wordt over het algemeen gebruik 
gemaakt van gepaard spectrum. Hierbij is er weinig verschil tussen de download en upload capaciteit. 
(meestal is de upload capaciteit slechts een factor 2 tot 3 lager). 
 
De huidige standaard HSPA voorziet in bandbreedtes tot 42 Mbps (download) en 11 Mbps (upload). 
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Dit zijn theoretische capaciteiten. De door de gebruiker ervaren capaciteit ligt veelal factoren lager en is 
direct afhankelijk van het aantal gebruikers binnen een cel. 
 
Opvolger van HSPA is LTE (LongTerm Evolution), deze standaard kan snelheden tot ruwweg 150 Mbps 
ondersteunen, afhankelijk van het beschikbare spectrum. LTE netwerken zijn al operationeel in Amerika, 
Zweden en Australie. Als opvolger van LTE wordt gewerkt aan “LTE advanced”. Een standaard die tot 
gigaBit snelheden moet kunnen ondersteunen.   
 
Om werkelijk deze snelheden te kunnen realiseren is nieuw (breder) spectrum en een nieuwe indeling van 
bestaand spectrum nodig. In Nederland wordt begin 2012 ruim 280 MHz spectrum geveild. Het is te 
verwachten dat bestaande operator de uitkomst van deze veiling afwachten, alvorens diep te investeren. 
Dit betekent dat de eerste commerciële LTE diensten in Nederland niet voor 2013 worden verwacht. 
 
Met de veiling in 2012 wordt ook spectrum in het 800 MHz gebied geveild (dit spectrum was in gebruik 
voor doorgifte van analoge televisie signalen). Dit gebied is bijzonder geschikt voor breedband in 
dunbevolkte gebieden. In Duitsland is bij de veiling door de overheid de eis gesteld dat de bieders LTE 
diensten in deze frequentie beschikbaar dienen te maken voor ontsluiting woningen in dunbevolkte 
gebieden (Wireless Local Loop – WLL). In Nederland is de uitrol minder dwingend. Er wordt geëist dat na 5 
jaar 10% van het Nederlandse grondgebied dient te worden gedekt. Het is derhalve aan de operator óf en 
wanneer hij deze technologie voor ontsluiting van buitengebieden gaat inzetten. Maar als alleen 
commerciële redenen een drijfveer zijn is de kans klein dat dit snel gebeurd. 
 
KPN heeft in 2007 proeven gedaan in de ontsluiting van buitengebied (Drenthe) op basis van HSPA. 
Technisch waren deze proeven succesvol, toch heeft men besloten (uit commerciële overwegingen) de 
HSPA dienst voor vast gebruik hier niet voor in te zetten. LTE biedt een aanzienlijk hogere capaciteit en 
kan zeker de hogere snelheden dan DSL in het buitengebied ondersteunen maar altijd overboekt en veel 
lager dan glasvezel. 
 
Leverancier-Eigen oplossingen 
Een aantal leveranciers hebben oplossingen in de markt geïntroduceerd die gebruik maken van de 
technische eigenschappen van WiMAX, echter volledig toegesneden op ontsluiting van het buitengebied. 
Typisch leveranciers in dit segment zijn Proxim, Alvarion, PosData etc. Zij bieden oplossingen waarbij tot 
300 Mbps per sector en 1,2 Gbps per opstelpunt kan worden geleverd. Dit is beduiden hoger dan de 
eerder besproken varianten.  Op basis hiervan kunnen op laag 2 transparante aansluitingen met 
capaciteiten van 10 tot 100 Mbps met beperkte overboeking 
worden geboden. Deze dienst kan een uitstekende “interim” 
oplossing zijn voor aansluitingen van objecten waar bijvoorbeeld 
glasvezel niet haalbaar is. De oplossing maakt gebruik van vrij 
spectrum in de 5.4 GHz band.  Hier is relatief veel spectrum 
beschikbaar, maar dit spectrum kan door een ieder worden 
aangewend. Er is dus een risico dat de dienst door interferentie 
verstoord wordt. Ervaringen van operators tot nu toe is dat dit 
beperkt voorkomt.  
 
Satelliet internet. 
Een ander optie is internet via satelliet. Vooral door het Europese Programma “ de digitale agenda” heeft 
dit een sterke impuls gekregen. Ook internet via satelliet kan gebruik maken van dezelfde technologische 
ontwikkeling als bij andere draadloze technieken. Het probleem was echter dat het spectrum, niet 
eenvoudig kon worden hergebruikt, wat betekende dat veel gebruikers dezelfde capaciteit deelde. Door 
nieuwe antenne ontwikkelingen, zoals beamvorming kunnen de dekkingsgebieden worden verkleind, 
waardoor meer gegarandeerde bandbreedtes kunnen worden geboden. Op basis hiervan zullen medio 
juni door het bedrijf “tooway4you”  internet abonnementen worden aangeboden van 10 Mbps download 
en 4 Mbps upload.  
 



QuickScan – Draadloos breedband in het buitengebied 

 

 Page 40 
 

Mobiel internet 
Voor de economische ontwikkeling van het gebied is mobiel breedband in toenemende mate belangrijk. 
Het gebruik van mobiel breedband op smartphones, laptops en tablets neemt zeer snel toe. Zeker in 
toeristische gebieden.  De beschikbaarheid van diensten wordt inmiddels als vanzelfsprekend ervaren. In 
Gulpen-Wittem is de beschikbaarheid van deze diensten beperkt (50% van het gebied is alleen GPRS 
dekking beschikbaar), grotendeels doordat mobiele operators het commercieel niet noodzakelijk achten 
de dekking te verbeteren. Technologisch zijn er twee standaarden die mobiel breedband ondersteunen: 
Wi-Fi en HSPA/LTE. Hieronder wordt kort ingegaan hoe deze kunnen bijdrage voor verbetering van mobiel 
internet. 
 
Mobiel internet in een geografisch beperkt gebied 
Dominante standaard hier is Wi-Fi. Wi-Fi gebruikt voor dit doel vergunningsvrij spectrum in de 2.4GHz en 
5.4 GHz spectrum. De huidige standaard (IEEE 802.11n) ondersteunt snelheden tot 400 Mbps. Nieuwe 
ontwikkeling voorzien snelheden boven 1 Gbps en 10 Gbps (met gebruik van spectrum rond de 60 GHz.  
De penetratie van Wi-Fi in laptops, tablets en smartphones is nagenoeg 100%. Het is de verwachting dat 
Wi-Fi langdurig zijn positie als lokaal draadloze netwerk zal behouden. Hoewel in het verleden Wi-Fi 
gebruikt is voor ontsluiting van buitengebieden (lees verbindingen over grote afstand) is de technologie er 
fundamenteel ongeschikt voor.  
 
Wel is Wi-Fi een uitstekende technologie om in geografisch kleine gebieden (recreatie parken, hotels,..) 
op een zeer betaalbare wijze hoge bandbreedte te bieden naar tijdelijke gebruikers.  Men spreekt dan van 
hotspots of hotzone diensten. Nagenoeg alle verblijflocaties bieden deze diensten aan. Ook in Gulpen-
Wittem waar andere mobiele internet varianten ontbreken, kan Wi-Fi voor mobiel internet een rol spelen. 
Belangrijk is dat deze locaties hierbij wel van voldoende internet capaciteit worden voorzien door middel 
van een draadloze of nog beter glasvezel backbone. 
 
Mobiel internet in de gemeente 
Mobiel internet maakt gebruik van HSPA en LTE technologieën welke eerder besproken zijn. Zoals reeds 
opgemerkt is de huidige dekking van mobiel internet binnen de gemeente beperkt. Het is zeker aan te 
bevelen om in dit kader met de operators in contact te treden in welke gebieden dit kan worden 
verbeterd. Daarnaast wordt begin 2012 nieuw spectrum geveild. Een deel van dit spectrum is zeer 
geschikt voor mobiel internet in dunbevolkte gebieden. Het is echter onzeker of en wanneer een operator 
dit spectrum hiervoor zal gaan exploiteren. De provincie zou kunnen overwegen om in overleg met 
agentschap telecom het benutten van dit spectrum voor dekking in de provincie sterker te verankeren. 
 
Beschikbare spectrum 
Hoewel nieuwe draadloze technologieën snelheden van 100 Mbps en meer kunnen ondersteunen. Lukt 
dit alleen als daar ook het spectrum voor aanwezig is en de kanalenbreedte van 10 of 20 MHz kunnen 
worden gerealiseerd. Met de huidige verkaveling kan dit niet en zal de snelheid lager liggen. Uiterlijk 
begin 2012 veilt de overheid het mobiele spectrum in de 800, 900 en 1800 Mhz banden, dit zijn zowel de 
bestaande licenties van KPN, T-Mobile en Vodafone, als de 60 MHz nieuw gepaard spectrum uit de 800 
MHz band. Deze veiling maakt de weg vrij voor uitrol van LTE diensten. De 60 Mhz in de 800 MHz band is 
zeer geschikt voor ontsluiting van dunbevolkte gebieden.  
 
In het 3.5 GHz band is 80 MHz beschikbaar. Dit spectrum is geveild in december 2003 en komt opnieuw 
beschikbaar in 2015. Dit spectrum is (was) in handen dan Enertel Holding. Dit spectrum is in principe zeer 
geschikt (en ook bedoeld voor) BWA toepassingen. Wel is in 2010 het gebruik van dit spectrum voor BWA 
geografisch beperkt tot het gebied ten zuiden van de lijn Amsterdam-Almelo (benadering), dit in verband 
met storing op het radarpark in Burum. Dit betekent dat het in het zuiden van Nederland kan worden 
ingezet. Er zijn echter nauwelijks producten op de markt die dit brede spectrum volledig kunnen 
benutten. Standaard is de kanaal breedte voor WiMAX 16d 7 MHz wat resulteert in 36 Mbps per sector.  
Voor WiMAX 16e kan tot 64 Mbps worden bereikt. 
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In de 5 GHz band is in totaal 200 MHz vergunningsvrij spectrum beschikbaar. Dit spectrum wordt tevens 
gebruikt voor andere toepassingen. De overheid vereist dat bij detectie van radar de apparatuur 
zelfstandig een andere frequentie binnen de band selecteert. De band wordt vooral gebruikt voor Wi-Fi 
toepassingen.  Voor buitengebruik is dit spectrum favoriet voor koppeling ontsluiting van videobewaking 
camera’s en hoge snelheids point-to-point verbindingen. Daarnaast wordt de band ingezet voor WLL met 
kanalen van 20 of 40MHz. In combinatie met gebruik van 3x3 MIMO technieken worden hierbij 
bandbreedtes tot 320 Mbps bereikt. Er zijn beperkingen op het uitgestraalde vermogen, waardoor de 
reikwijdte sterk wordt ingekort. Binnen deze beperkingen kunnen aansluitingen op maximaal 2 tot 4 
kilometer van een basisstation worden gerealiseerd. 
 
Piek capaciteit versus werkelijke bandbreedte 
In draadloze netwerken wordt (behoudens voor point-to-point straalverbindingen) de bandbreedte altijd 
verdeeld over meerdere gebruikers. De door de gebruiker ervaren bandbreedtes wijken altijd af van de 
theoretische piek bandbreedtes. Deze piekbandbreedte kunnen derhalve zeer misleiden zijn als men de 
achterliggende ontwerp parameters niet kent.  Daarnaast geldt dat voor een draadloos netwerk aspecten 
als radiokwaliteit sterk van invloed zijn. Door de voortschrijdende technologie neemt het verschil tussen 
piekbandbreedte en gemiddeld ervaren bandbreedte steeds verder toe. 
 

 
 
In bovenstaande figuur is dit verschil geïllustreerd, waarbij bij nieuwe technologieën het verschil tot een 
factor 11 kan oplopen. Dit staat nog los van het overboeken van de bandbreedte. De spreiding is in een 
mobiel netwerk veel groter dan in een draadloos netwerk voor vaste aansluitingen. Hieronder wordt 
ingegaan op belangrijkste factoren die van invloed zijn: 
 

1. Overboeking. In een draadloos netwerk wordt de capaciteit van een antenne op het basisstation 

verdeeld over het aantal aangesloten abonnees.  

2. Afstand tot basisstation.  Hoe verder van het basisstation hoe lager de bandbreedte, dit is zeer 

vergelijkbaar met DSL diensten. Echter anders dan bij DSL verlagen deze abonnees de totale 

beschikbare bandbreedte per antenne. 

3. Kwaliteit van de radioverbinding. Bij een slechte radioverbinding, b.v. doordat het modem wat 

contact onderhoud met het basisstation binnen staat in plaats van buiten neemt de efficiëntie 

van het gebruikte radio spectrum af (zie ook punt 2). Ook dit resulteert in een afname van de 

totale capaciteit en individuele capaciteit. 

4. backbone verbinding. De capaciteit van de verbinding tussen het basisstation en het internet. 
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Overboeking 
Net als bij DSL is overboeking van bandbreedte de geijkte methode om de capaciteit te verdelen over het 
aantal abonnees. Bij draadloos vindt echter de overboeking in de draadloze interface plaats en is daarmee 
vergelijkbaar met de overboekingen in een kabel TV aansluitingen. Dit betekent dat statistisch gezien de 
kans groter is dat bij grote overboekingen de door de gebruiker ervaren snelheid meer variatie vertoont. 
Omdat in een mobiel netwerk het gemiddelde verbruik beduidend lager ligt dat op vaste internet 
aansluitingen, hanteert men vaak ook een grotere overboeking. Deze kan variëren tussen de 50 en 200. 
 
In geval van een draadloos netwerk voor vaste aansluitingen is het netwerk statisch en kan de 
overboeking worden gebaseerd op het te leveren diensten pakket. Daarnaast kan onderscheid in 
overboeking tussen de abonnees worden gemaakt. De gangbare overboekingen hier volgen de 
overboekingen van b.v. ADSL en kunnen variëren tussen 1:1 en 1:25. Deze overboeking is acceptabel voor 
gemiddeld internet gebruik inclusief VoIP diensten maar schiet tekort voor video diensten. Hoewel 
multicast video diensten redelijk kunnen worden ondersteund op een draadloos netwerk, geldt dit minder 
voor Video-On-Demand diensten. Deze vereisen een constant beschikbare bandbreedte, die weliswaar 
kan worden ondersteund, maar direct consequenties heeft voor de overboeking. Als deze diensten 
gewenst zijn betekent dit dat de draadloze capaciteit per sector minimaal 100 Mbps dient te bedragen. 
 
Kwaliteit van de radio verbinding 
Voor draadloos breedband is de kwaliteit van de radio verbinding maatgevend. Is deze goed en stabiel, 
dan kunnen draadloze verbindingen een zeer hoge stabiliteit en beschikbaarheid bereiken (soms hoger 
dan vaste verbindingen).  Echter het omgekeerde is ook waar, is de verbinding slecht dan zal de 
bandbreedte sterk afnemen, doordat wordt teruggeschakeld naar een robuuster modulatie. Dit heeft dan 
ook consequenties voor andere gebruikers in het dekkingsgebied. 
 
Als voorbeeld kunnen we de WorldMAX diensten aangeboden in Amsterdam als referentie gebruiken. De 
beschikbare capaciteit van een basisstation antenne bedroeg ruwweg 30 Mbps te verdelen in down- en 
upload.  De abonnementen die werden aangeboden beloofden 12 Mbps down en 2 Mbps up. Uit praktijk 
testen bleek echter dat deze snelheid vaak niet (bijna nooit) gerealiseerd werden en veelal rond de 2 
Mbps down bleven steken. Dit was een direct gevolg van het gebruik van de hoge frequentie van 3,5 GHz 
welke sterk wordt gedempt door de gebouwen en muren. Voor echte breedband aansluiting naar vaste 
locaties is een buiten antenne daarom sterk aan te bevelen. 
 
Interferentie is een ander aspect van de kwaliteit van de radioverbinding. Dit aspect speelt voornamelijk 
bij gebruik van de vergunningsvrije 5 GHz band die wereldwijd door veel toepassingen wordt gebruikt, 
zowel binnen als buiten. Binnen wordt het primair gebruikt voor lokale netwerktoegang, buiten wordt het 
ingezet voor camerabewaking en beperkt voor de ontsluiting van buitengebieden. Door het toenemende 
gebruik van Wi-Fi wordt het drukker binnen het frequentiegebied en neemt de potentiële interferentie 
toe. Op langere termijn is het dus onmogelijkheid om gegarandeerde internetdiensten te leveren op basis 
waarvan er ook geen goede commerciële businesscase kan worden gemaakt waarbij het technische risico 
van interferentie uit te sluiten valt. 
 
Backbone verbinding 
De verbinding tussen het basisstation en het internet dient voldoende capaciteit te bieden om de 
maximale bandbreedte van de sectors van het basisstation te kunnen benutten. Bij mobiele netwerk was 
en is dit veelal niet het geval (de backbone was gedimensioneerd op spraak en niet op data), waardoor 
ernstige vertragingen in het internet verkeer optreden. Ook zien we vaak dat er binnen Wi-Fi netwerken 
wel gecommuniceerd kan worden op 54 of 108 Mbps, maar dat het netwerk via lagere snelheden van 
ADSL of kabel gekoppeld is aan het internet. Een glasvezelverbinding kan er voor zorgen dat deze 
bottleneck niet optreedt. 
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BIJLAGE 2: BUSINESS CASE WIRELESS LOCAL LOOP 

     

  2012 2013 2014 Total 

Abonnees 775 775 775   

Organisatie (FTE) 2 2 2   

      

Revenue      

Abonnees (recurring)                  280                   450                   450                   1.180  

Abonnees (non-recurring)                  225                      -                        -                        225  

Diensten omzet 505 450 450 1.405 

      

Totale omzet € 505  € 450  € 450  € 1.405  

      

Operationele netwerk kosten      

BWA networks                  111                   160                   163  435 

Totaal € 111  € 160  € 163  € 435  

      

Verkoop en SGG&A      

Eigen personeel 166 91 84 341 

HR, financien en inkoop 17 9 8 34 

Helpdesk en netwerk beheer (uitbesteed) 21 58 60 138 

Marketing kosten 17 12 6 35 

Totale verkoop en SG&A kosten € 220  € 170  € 158  € 548  

      

Totale operatie kosten 331 330 321 982 

      

EBITDA 174 120 129 422 

% Margin 34,4% 26,6% 28,6%   

Afschrijving 139 183 78 401 

EBIT € 35  -€ 63  € 50  € 22  

      

Rente 0 12 1 $13  

kosten voor belasting 35 -75 50 9 

Belastingen 12 0 0 12 

      

Netto inkomsten € 22  -€ 75  € 50  -€ 3  

      

Net Operating Loss Carryforward Calculation     

Beginning NOL Balance 0 0 75 75 

Earnings Before Tax 35 -75 50 9 

Addition/Deletion to NOL Balance 0 75 -50 26 

Adjusted Taxable Income 35 0 0 35 

Ending NOL Balance 0 75 26 101 

      

Free Cash Flow 2012 2013 2014 Total 

Beginning Cash Balance 0 -121 -8 -129 

EBITDA 174 120 129 422 

Less: Cash Income Taxes 12 0 0 12 

Less: Change in Working Capital 50 -5 0 45 

Less: Total Capital Expenditures 233 0 0 233 

      

Free Cash Flow € 121- € 125  € 129  € 133  

Interest Expense 0 12 1  

Ending Cash Balance -121 -8 120  

Cumulative Free Cash Flow € 121- € 4  € 133   

     

Net Working Capital € 50  € 45  € 45   
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BIJLAGE 3: CARRIER VS. CUSTOMER OWNED NETWERKEN 

 

Aspecten  Carrier owned  Customer owned  

eigendom van het netwerk  aanbieder  afnemer  

openheid garantie  juridisch / contractueel  eigenaarschap / concessie  

vraag in de markt (offerte-
aanvraag)  

functioneel (vaak voor actief en 
passief samen)  

technisch (actief en passief 
gescheiden)  

invloed op netwerkontwerp  beperkte mate  grote mate  

kosten  huurtarief (mogelijk: markt-
conformiteit voor bepaalde 
periode en contractuele her-
ijkmomenten)  

vaste kosten (afschrijving van het 
netwerk)  

ruimte voor toekomstige 
bedrijven- en instellingen-
uitbreidingen (FttI)  

contractueel regelen of 
Deventermodel (vaste prijs voor 
uitbreiding)  

technisch regelen: netwerk 
"ruimer" opzetten  

ruimte voor toekomstige 
woningen uitbreidingen (FttH)  

apart te regelen  integraal onderdeel van 
aanbesteding  

activering  o.a. inclusief diensten door 
carrier  

apart te organiseren (passief, 
actief en diensten)  

aansluiting op FttB/FttH 
concepten  

moeilijker  makkelijker  

financieel te beschouwen als  kosten (met langlopend contract)  investering (met lange 
afschrijvingstermijn)  

afnemer te beschouwen als  klant  ondernemer  

primair belang van afnemers  laagste kosten  flexibiliteit voor de toekomst (en 
lage kosten)  

complexiteit van regiefunctie  makkelijker (geen eigen 
rechtsvorm nodig)  

moeilijker (eigen rechtsvorm 
opzetten)  

afhankelijk van  aanbod uit de markt (niet overal 
beschikbaar)  

financiële ruimte van afnemers 
(voorfinanciering)  

risico's  geen reactie op call voor 
aanbieder  

nauwe samenwerking tussen 
verschillende partijen met 
uiteenlopende belangen  

beheer en onderhoud  door carrier  (optioneel) apart te organiseren  

beschikbaar  alleen in gebieden waar (bij 
voorkeur meerdere) carriers 
actief zijn (kosten te overzien) 

overal  

bezitten en beheren van 
telecomvoorzieningen  

kernactiviteit carrier  geen kern activiteit customer  

juridisch  eenvoudiger  opletten op staatssteun en 
mededinging (bijv. bij het 
aanbieden van vezels aan derden)  

exit strategie  contract afkopen  infrastructuur verkopen  

 
Bron: Plan van Aanpak , Realisatie Glazen Maas, 

 


