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Ronald van Ommen van aannemer Selecta Infratechniek (gehurkt) en directeur Stan Herms van UBR
(rechts) bij het aanleggen van glasvezel in Gameren. © Marc Bolsius

Glasvezel in de polder: de aanleg
gaat traag, maar het internet is
razendsnel
GAMEREN/ZALTBOMMEL - Alle adressen in de dunbevolkte polders van
de Bommelerwaard, tot in de verste uithoeken aan toe, hebben straks
supersnel glasvezelinternet. Cadeautje van de gemeenten. Maar waarom
is dit unieke netwerk nog steeds niet klaar?

Drie jaar geleden startte in het Rivierengebied de aanleg van een
glasvezelnetwerk in het buitengebied. Zeven gemeenten langs Maas, Waal en
Rijn zijn samen de opdrachtgever. Een unieke situatie, want een lokale
overheid mag zich eigenlijk niet op deze commerciële markt begeven.

Eerste in Nederland
Maar nadat de gemeenten hadden aangetoond dat het internet in de polders
zwaar onder de maat was (soms moet het nog via een telefoonlijntje) en dat
commerciële kabelbedrijven het in deze dunbevolkte buitengebieden compleet
lieten afweten, kwam er na een lange procedure Europese toestemming. En
dus ziet hier nu het eerste overheidsglasvezelnetwerk van Nederland het
levenslicht, als een soort nutsvoorziening.

Ruim 90 procent
gebruikt het, dus het
voorziet echt in een
behoefte
- Stan Herms, directeur UBR

Begin 2020 ging de eerste schep in
de grond en in 2022 had het werk
klaar moeten zijn. Maar toen kwam
corona, de oorlog in Oekraïne, het
personeelstekort, de problemen bij
de energieleveranciers en de
stikstofcrisis. En hoewel inmiddels al
heel wat adressen volgens planning
zijn aangesloten, heeft het project
ook vertraging opgelopen.

,,Door al deze onvoorziene omstandigheden, waarvan we bij de start van dit
project geen weet hadden”, legt Stan Herms uit. Hij is directeur van
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR), een
samenwerkingsverband dat de regiogemeenten voor dit project hebben
opgericht. Ondanks alle tijdrovende hobbels ligt het netwerk in Rivierenland er
inmiddels toch al voor 65 à 70 procent, meldt Herms. ,,Daar gebruikt ruim 90
procent van de inwoners het ook echt. Het voorziet dus in een behoefte.”

Een filmpje kijken is nu niet te doen
Op de adressen in het buitengebied die nog niet zijn aangesloten is sprake van
ongeduld en soms ook onbegrip. Bijvoorbeeld aan de Ketelsteeg tussen
Zaltbommel en Hurwenen. Daar sprongen de bewoners een gat in de lucht
toen de kabelleggers eindelijk vanaf twee kanten hun straat in kwamen.

Maar plots stopte het werk, terwijl nog niet alle adressen waren bereikt. Zo is
de situatie nu nog steeds. ,,Wij internetten nu met slechts 8 MB per seconde”,
legt een bewoner uit. ,,Dat is niet te doen. Wanneer er iemand in huis een
filmpje kijkt, kan de rest niks meer. Van ons mogen ze opschieten.”

Speciale helpdesk
Herms heeft hier begrip voor. ,,Wij doen ons best om iedereen goed te
informeren. In december en januari hebben we grote advertenties in de huis-
aan-huisbladen geplaatst over de voortgang van het project. Dat was een
algemene toelichting, want het is te complex en te omvangrijk om in details te
kunnen treden. Daarom hebben we ook een helpdesk opgericht, waar mensen
terecht kunnen met vragen over hun persoonlijke situatie.”

Lees verder onder de foto: tijdelijke aggregaten helpen het netwerk in de lucht
te krijgen

Door ondergrondse boringen hoeven de vaak lange opritten van bewoners en bedrijven in het
buitengebied niet opengebroken te worden. © Marc Bolsius

Herms somt de belangrijkste vertragingsfactoren nog even op. ,,Meteen na de
aftrap brak de coronacrisis uit. Toen kwamen we voor vragen te staan als: is
het wel verantwoord om met groepen in een busje te rijden en kunnen we wel
bij mensen naar binnen om de aansluiting te maken? De stikstofcrisis zorgde er
vervolgens voor dat we allerlei aanvullende onderzoeken moesten doen. Ook
dat kostte tijd.”

Voor de aannemer is het krijgen van voldoende personeel een uitdaging en dan
is er ook nog de druk op het elektriciteitsnetwerk. ,,Er is enorm veel vraag naar
stroom en de wachttijden zijn lang”, legt Herms uit. ,,Ook voor ons. Via 29
nieuwe verdeelstations gaat het signaal naar de gebruikers. En die
verdeelstations hebben stroom nodig en daar moeten we soms anderhalf jaar
op wachten.” Dus staan er nu her en der tijdelijke aggregaten. Een
noodoplossing van UBR, om het aangelegde netwerk toch al in de lucht te
krijgen.

Gas geven in de Bommelerwaard
Naast al deze vertragingen spelen er op tal van locaties nog specifieke
problemen. ,,Langs de dijken bijvoorbeeld”, aldus Herms. ,,Daar mogen we van
het waterschap maar een deel van het jaar graven. Ook hebben we te maken
met complexe dijkverbeteringsprojecten. Die duren jaren en om
kapitaalvernietiging te voorkomen starten wij daar pas als alles duidelijk is.”

Zeggen dat meneer
A niet wil, zou niet
netjes zijn
- Stan Herms, directeur UBR

In het Bommelerwaardse
buitengebied verwacht UBR dit jaar
flink gas te kunnen geven. ,,Eind dit
jaar willen we 95 procent van het
netwerk erin hebben liggen. Die
laatste paar procent volgt ook, maar
dat kan wat langer duren. Op
meerdere plaatsen in het gebied
hebben we te maken met
particulieren die per se geen kabel in
hun grond willen hebben. Daardoor
kunnen we soms ook andere huizen niet bereiken. Daar zijn procedures voor,
maar ook die kosten tijd. Zeker omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan.”

Gevolg van deze zorgvuldigheid kan ook zijn dat omwonenden soms niet
snappen waarom er op hun adres nog steeds niets gebeurt. Herms: ,,We
kunnen nu eenmaal niet tegen mensen in een straat zeggen dat meneer A niet
mee wil werken. Dat zou niet netjes zijn.”

Wanneer UBR het hele project heeft afgerond, zijn alle 8880 adressen in het
buitengebied bereikt. De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Tiel, West
Betuwe, Neder-Betuwe, Culemborg en West Maas en Waal staan garant voor
de 37,5 miljoen euro die UBR heeft geleend om het netwerk aan te leggen.
Geld dat op termijn wordt terugverdiend door de ‘huur’ die internetproviders
betalen om de glasvezelkabel te mogen gebruiken voor hun signaal. Omdat het
om een open netwerk gaat, kunnen alle aanbieders er gebruik van maken.

Delta in de kernen
Dat laatste is een groot verschil met het glasvezelnetwerk dat het commerciële
bedrijf Delta momenteel aanlegt in verschillende kernen in de streek. Delta laat
slechts een beperkt aantal aanbieders toe op het net. Grote partijen als KPN
worden geweerd. Toch zullen stads- en dorpsbewoners die glasvezel willen het
met Delta moeten doen. Het gemeentelijke glasvezelproject komt hier namelijk
niet, omdat dit wettelijk niet is toegestaan.
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Wolf doodgereden op A2 bij Vught
Op de A2 bij Vught is vrijdagochtend rond 06.45 uur een wolf doodgereden.
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Wijnfestival komt weer naar de Parade:
'Als er één bourgondische stad is, dan is
het wel Den Bosch'
Houd jij van wijn en raak je maar niet uitgeproefd? Dan hebben we
goed nieuws; want het Wijnfestival keert terug naar de Parade dit ja…
Van 2 tot en met 4 juni kun je weer dansen, proeven en genieten van
wijn op de Bossche Parade.
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WEEKDEAL: Matthäus
Passion - J.S. Bach

Van !80,00 voor !45,00
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Bastion hotelovernachting
incl. ontbijt voor 2 pers.

Van !115,50 voor !79,00
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Van !16,95 voor !12,50
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Festival Lolliepop wil nog
een keer op Schootsveld

Voor 15.000 euro nog geen
200 schapen in de
Bommelerwaard…
beschermd tegen wolf
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