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SSpijkenisse en Zuidland krijgenpijkenisse en Zuidland krijgen
sneller internetsneller internet
KPN gisteren begonnen, ook glasvezel elders op het
eiland

Spijkenisse en Zuidland krijgen als eerste plaatsenSpijkenisse en Zuidland krijgen als eerste plaatsen
op Voorne-Putten snel internet. KPN begint daar-op Voorne-Putten snel internet. KPN begint daar-
mee. Elders op het eiland zorgt Glasvezel Buitenafmee. Elders op het eiland zorgt Glasvezel Buitenaf
voor een goede glasvezel-verbinding.voor een goede glasvezel-verbinding.

Van THEO TEITSMA

Ruim 36.000 huishoudens
binnen de bebouwde kom
van Spijkenisse en Zuidland
krijgen de komende drie jaar
een glasvezelaansluiting.
KPN NetwerkNL heeft dat
gisteren bekendgemaakt en
verwacht dat de eerste bewo-
ners in augustus al gebruik
kunnen maken van veel
sneller internet.

De komende drie jaar legt
KPN het netwerk wijk voor
wijk aan. Gisteren is in op de
Schouw in Waterland begon-
nen met voorbereidende
werkzaamheden. Zo wordt
met bewoners samen geke-
ken waar het aansluitpunt
voor de glasvezelkabel moet
komen.

OVER ENIGE TIJD WORDT DIT OOK HET BEELD IN
SPIJKENISSE EN ZUIDLAND. HIER IS KPN DRUK BE-
ZIG MET GLASVEZELKABEL IN ZWOLLE. FOTO
FRANS PAALMAN
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WeigerenWeigeren
Bewoners kunnen altijd weigeren mee te doen, zegt woord-
voerster Linda van der Veen van KPN. ,,Maar dan ben je wel een
dief van je eigen portemonnee, want we doen dit kosteloos.''
Pas als mensen besluiten een van de abonnementen van KPN
voor snel internet te nemen, moet ervoor worden betaald.
,,Maar je kunt ook voor een andere provider kiezen, die mogen
ook hun diensten over ons net leveren'', legt Van der Veen uit.

Na Waterland volgt de wijk Sterrenkwartier. En zo wordt door
heel Spijkenisse en heel Zuidland een glasvezelverbinding aan-
gelegd. Als de aansluitpunten en de route van de kabels is be-
paald, begint het graven. ,,De kabel wordt dan meter voor me-
ter in de grond gelegd. Als laatste wordt de kabel de woning
binnengebracht en aangesloten op het aansluitpunt, meestal
de meterkast'', vertelt van der Veen.

Bij tuinen wordt vaak gebruikt gemaakt van een techniek waar-
bij de kabel door de aarde heen naar de woning wordt geblazen.
Heel soms moet een deel van de tuin toch worden opengegra-
ven of moeten trottoirtegels worden weggehaald, maar alles
wordt volgens de woordvoerster zo netjes mogelijk weer in de
oorspronkelijke staat teruggelegd.

Wethouder Jan Willem Mijnans is blij dat de inwoners in een
gedeelte van Nissewaard optimaler en sneller internet krijgen.
,,Hiermee zijn we straks ook toekomstbestendig.'' En deze co-
ronacrisis, waarin veel mensen thuis zitten en voor hun werk,
school maar ook voor hun informatievoorziening internet no-
dig hebben, bewijst dat goede verbindingen noodzakelijk zijn,
zegt hij.

In delen van Brielle heeft KPN al glasvezel gelegd. Met deze ge-
meente, maar ook met Hellevoetsluis en Westvoorne gaat pro-
vider Glasvezel Buitenaf praten over de aanleg van snel inter-
net in de bebouwde kom. Binnenkort staat hierover een ge-
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sprek met wethouder Lies van der Pol van de gemeente West-
voorne op de planning.

PolderPolder
Glasvezel Buitenaf zorgt er bovendien voor dat boeren, bedrij-
ven en inwoners in de polders van Voorne-Putten snel internet
krijgen. Althans, als zij zich hebben ingeschreven. Het bedrijf
meldde elf maanden geleden dat er kon worden begonnen om-
dat 54,1 procent van de benaderde personen mee wilde doen.
Het minimum dat daarbij werd gehanteerd is 50 procent. Dat
Glasvezel Buitenaf zo'n deelname noodzakelijk vindt, komt
omdat de kosten voor de aanleg in het buitengebied veel groter
zijn dan in woonwijken. Er moet bijvoorbeeld onder sloten
worden doorgegraven.

Met minimaal de helft van de bewoners en bedrijven is het
project financieel te behappen. Eind maart is volgens een
woordvoerster begonnen met de voorbereidingen. Er is al ge-
keken wat er precies moet gebeuren, er wordt met bewoners
overlegd waar aansluitingen in woningen moeten komen en er
zijn aannemers benaderd. Ondanks de coronacrisis lukt het
volgens de woordvoerster tot nog toe goed om de werkzaamhe-
den volgens planning uit te voeren.

 


