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Waarom glasvezel voor het buitengebied. 
 
Het is voor mij duidelijk dat gezien de overeenkomst die voor Leudal is afgesproken en de kosten 
verbonden aan glasvezel in het buiten gebied lijkt het niet haalbaar te zijn. 
Toch ben ik van mening dat ook voor het buitengebied haalbaar kan zijn omdat dit veel voordelen biedt 
boven elke ander optie.  
Dit punt wordt nu weer actueel nu Communication Infrastructure Fund (CIF) dit weer gaat oppakken.  
 

1. Huidige verbindingen via het telefoonnet. 
 
De optie is naar de toekomst veel te traag en erg gevoelig voor storingen en over belasting.  
Voor woningen die te ver, meer dan 1500 meter, van een telefooncentrale liggen neemt de 
communicatie snelheid zeer snel af.  
Het huidige telefoonnet is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor de gewenste 
communicatie snelheden die passen in deze tijd. Bovendien is een in interactieve verbinding via 
dit net niet te realiseren. 
 

2. Draadloze verbindingen. 
 
Een draadloze verbinding is een optie. Echter mijn ervaring is dat deze vorm van verbindingen 
zeer storingsgevoelig is. Er zijn te veel factoren die een draadloos netwerk kunnen beïnvloeden. 
Deze vorm is door onze gemeenten in het verleden onerzocht. 
 
Voorbeelden daarvan zijn: 

• Er is een directe zicht verbinding tussen zender en ontvanger nodig. Obstakels 
beïnvloeden de verbinding of verzwakken het signaal zodanig dat werking niet stabiel is. 

• Weersinvloeden verstoren dit soort verbinding. 
• Overbelasting door te veel gebruiker verstoren het signaal. 
• Daarnaast zijn dit soort draadloze verbindingen zeer schadelijk voor de volksgezondheid. 
• De gebruikte frequenties en het vermogen van de zenders zijn veel schadelijke als de 

invloed van hoogspanningsleidingen. Hierover steeds meer berichten in de media. 
• Interactieve verbindingen zijn draadloos niet mogelijk.  
• KPN heeft dit enkele jaren geleden dit type verbinding aangeboden. Er is aangetoond 

dat dit niet betrouwbaar was en daardoor nu niet meer wordt aangeboden. 
 

3. Glasvezelverbindingen. 
 
Wat zijn de voordelen van glasvezelverbindingen: 

• Het is een stabiel verbinding. 
• De communicatie snelheid is zeer hoog en vrijwel onbeperkt..  
• Ongevoelig voor storingen. doordat dit geen verbinding via een metalen geleider is.  
• Ongevoelig voor overspanning.  B.v als gevolg van bliksem inslag. 
• Glasvezel wordt niet door weersinvloeden verstoord.  

 
Mijn voorstel is om de inzet voor glasvezel in het buitengebied te blijven promoten. 
Als extra motivatie het kunnen blijven krijgen van zorg op afstand in het buitengebied. 
Dit medium is vrijwel onbeperkt in te zetten en een complex van verbindingen is storingsvrij via dit 
medium mogelijk. 
 
Cor Weekers. 


