
 
 
 
 

 
 

 

Notitie Ontwikkeling vaste ICT-infrastructuur in Nederland 
Geschreven door Hans van der Stappen 

 
Samenvatting 
Nederland beschikt in het algemeen over hoogwaardige ICT-infrastructuur. In de steden is een coax-
netwerk (HFC) van Ziggo beschikbaar met hoge snelheden. In de kernen is recent ook VDSL2 door 
KPN geïmplementeerd, wat voor dit moment voldoende bandbreedte biedt. Tenslotte is naar 2,4 miljoen 
adressen in Nederland al een glasvezelnetwerk aangelegd.  
Alleen in een deel van het buitengebied is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Bij dat laatste gaat het 
om 5% tot 9% van het totale aantal adressen.   
 
Op langere termijn lijkt het beeld minder rooskleurig. Bepalend voor de investeringen in glasvezel was 
Reggefiber, met een bouwcapaciteit van circa 0,5 miljoen aansluitingen per jaar. Na de overname van 
Reggefiber door KPN is die bouwcapaciteit sterk verkleind. Het algemene beeld lijkt dat alleen in 
nieuwbouwwijken nog glasvezel wordt aangelegd. KPN concentreert zich op het verhogen van de 
capaciteit op het kopernet door investeringen in nieuwe VDSL-technologie.  
Een tweede partij die op grotere schaal investeert in glasvezel is CIF, maar die focust op dit moment 
alleen op het buitengebied. Daarbij gaat het om relatief kleine aantallen Homes Passed. 
 
De aanleg van glasvezel in Nederland stagneert. Met name in de steden gebeurt weinig meer. De 
komende jaren heeft de infrastructuur in de steden nog voldoende capaciteit voor de gemiddelde 
gebruiker, maar dit lijkt een ongewenste ontwikkeling voor de langere termijn. Dit gezien de lange 
periode die noodzakelijk is om nieuwe infrastructuur te realiseren en de achterstand die Nederland in 
internationaal opzicht op kan lopen.   
 
Positie Nederland in internationaal verband 

In de tabel hiernaast zijn de eerste 20 posities 

weergegeven van de Networked Readiness 

Index (totaal 143 landen) uit het Global 

Information Technology Report 2015 van het 

World Economic Forum. Deze rapportage heeft 

als doel prioriteiten te identificeren om optimaal 

gebruik te maken van ICT gericht op 

economische ontwikkeling. Nederland scoort 

uitstekend met een vierde positie. 

 

In deze index is een groot aantal factoren 

verwerkt. Om iets meer inzicht te geven zijn 

hierna de scores van de verschillende 

hoofdgroepen opgenomen (1 is de laagste, 7 de 

hoogste score).  

 

Nederland scoort al jaren met name hoog op 

individueel gebruik. Relatief zwak scoort 

Nederland op kosten van gebruik en 

toepassingen van de overheid.  
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Belangrijkste conclusie is dat Nederland internationaal gezien uitstekend scoort. Dat al gedurende een 

aantal jaren.  

 

Harvard Business Review komt in 2015 echter tot een heel andere conclusie waar het gaat om de 

recente ontwikkeling in de posities van verschillende landen die hier onder is weergegeven.  

 

De begeleidende toelichting:  

“As part of our research, we wanted 

to understand who was changing 

quickly to prepare for the digital 

marketplace and who wasn’t. 

Perhaps not surprisingly, developing 

countries in Asia and Latin America 

are leading in momentum, reflecting 

their overall economic gains. But our 

analysis revealed other interesting 

patterns. Take, for example, 

Singapore and The Netherlands. 

Both are among the top 10 countries 

in present levels of digital evolution. 

But when we consider the 

momentum – i.e., the five-year rate of 

change from 2008 to 2013 – the two 

countries are far apart. Singapore 

has been steadily advancing in 

developing a world-class digital 

infrastructure, through public-private 

partnerships, to further entrench its status as a regional communications hub. Through ongoing 

investment, it remains an attractive destination for start-ups and for private equity and venture capital. 

The Netherlands, meanwhile, has been rapidly losing steam. The Dutch government’s austerity 

measures beginning in late 2010 reduced investment into elements of the digital ecosystem.” (zie 

https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-is-moving-the-fastest). 

https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-is-moving-the-fastest
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Harvard Business Review concludeert dat er een risico is dat de positie van Nederland snel 

verslechtert. Overigens geldt dit voor meer Noord Europese landen, maar de positie van Nederland is 

extreem. De vraag is of dit ook terug komt in andere gegevens.  

 

Ontwikkeling vraag en aanbod in Nederland 
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de positie van Nederland op het gebied van 
breedbandinfrastructuur goed is, maar dat er aanleiding lijkt om kritisch te kijken naar de recente 
ontwikkeling in die positie. Daarvoor gaan we hierna in op gegevens van de ACM en Reggefiber. 
 
Dialogic heeft samen met de Universiteit Eindhoven de capaciteitsbehoefte van de gemiddelde 
gebruiker geraamd. Dit in eerste instantie voor de kabelsector, in tweede instantie in opdracht van de 
provincie Gelderland. De verwachte capaciteitsbehoefte ontwikkelt zich in de komende jaren als volgt: 
 
 

 
(Bron: Dialogic, TU/e, VDSL for NGA in rural areas):  
 
 

Door de capaciteitsverhoging van de kabelinfrastructuur eind 2014 en de investeringen van KPN in de 

uitrol van VDSL2 naar 85% van de adressen is op het grootste deel van de adressen een verbinding 

met voldoende capaciteit beschikbaar. De volgende grafiek geeft een overzicht van de snelheid van de 

huidige abonnementen (ACM Telecommonitor, derde kwartaal 2015).   

 

 

 

Volgens de gegevens van ACM heeft bijna tweederde van de retail-abonnementen een capaciteit van 
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30Mb of meer, wat goed correspondeert met de door Dialogic en de TU Eindhoven geraamde 

gemiddelde capaciteitsbehoefte.  

 

Kabel-, glasvezel- en VDSL-verbindingen met een grotere capaciteit bevinden zich met name in de 

kernen.  

Op die adressen is ook een aanbod van meerdere verbindingen beschikbaar. In het buitengebied is de 

capaciteit op veel adressen wel een probleem en is er in het algemeen maar één infrastructuur 

beschikbaar. Het gaat hier om een kleine 10% van het totale aantal adressen. 

 

Op langere termijn wordt glasvezel internationaal gezien als een in belang toenemende infrastructuur. 

Dit gezien de vrijwel onbeperkte capaciteit van glasvezel en de mogelijkheden om glasvezelnetwerken 

efficiënt te managen. Nederland is nu in Europees verband een goede middenmoter wanneer het gaat 

om de aanleg van glasvezelnetwerken.  

 

Met name de investeringen 

van Reggefiber zijn 

bepalend voor de huidige 

positie van Nederland. Het 

tempo van aanleg van 

nieuwe glasvezel netwerken 

is drastisch gewijzigd na de 

overname van Reggefiber 

door KPN. De 

bouwcapaciteit van 

Reggefiber is tot een 

minimum terug gebracht 

zoals goed te zien is in 

nevenstaande figuur. 

Hierdoor is aanleg in de 

steden vrijwel gestopt. 

 

In het buitengebied is CIF recent gestart met de aanleg van glasvezel in de eerste gemeentes, maar 

hier gaat het om beperkte aantallen Homes Passed.  

 

Het aantal aansluitingen van Reggefiber in het derde kwartaal van 2015 groeit slechts met 26.000 

Homes Passed naar 2,126 miljoen per eind september. Dit op totaal 2,4 miljoen Homes Passed in 

Nederland.  

Het lijkt onvermijdelijk dat een eerdere raming van 3,5 miljoen Homes Passed in Nederland eind 2017, 

fors naar beneden moeten worden bijgesteld richting 2,5 miljoen. 

 

Deze tendens komt ook naar voren in onderstaande grafiek uit de Telecommonitor van ACM, die 

weergeeft hoe het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland zich momenteel ontwikkelt: 
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Conclusies 

 Korte termijn: het grootste deel van Nederland beschikt over goede breedband 
infrastructuur. 

 Korte termijn: de verbindingscapaciteit in grote delen van het buitengebied is een groeiend 

probleem voor bewoners en bedrijven. 

 Langere termijn: stagnatie van de aanleg van nieuwe glasvezelinfrastructuur, met name in 

de steden, die een bedreiging kan vormen voor onze internationale concurrentiepositie. 

 

 


