Waarom zou je glasvezel willen en wat kost dat dan?

Stap voor stap komen we in
Wormerland dichterbij glasvezel in het buitengebied. In het
vorige Wijde Wormer Journaal
hebt u kunnen lezen wat er
moet gebeuren en welke planning de werkgroep Breedband
Wormerland Buiten nastreeft.
De vraag is echter: waarom
zou ik glasvezel willen hebben
en wat gaat me dat kosten?
Steeds meer inwoners op de
zogenaamde witte adressen
(dat zijn de adressen waarvan
de provincie heeft vastgesteld
dat internet langzamer is dan
30 MBits/sec) hebben immers
4G en dat werkt doorgaans
goed genoeg. Toch?
Zelf wonen wij ook op een
wit adres en hebben thuis
4G voor het buitengebied via
KPN. Wij hebben een directe
zichtlijn naar de Oosterdwarsweg, waar de zendmast staat.
Dat maakt 4G redelijk snel en
stabiel. Waarom wil ik dan
toch zo graag glasvezel dat ik
daar vele uren per week aan
besteed? Het antwoord is simpel: voor nagenoeg dezelfde
kosten als ik nu kwijt ben aan
internet, tv en mijn vaste telefoonlijn heb ik straks internet
dat ten opzichte van het oude
koper tot wel 100 keer sneller
is en ten opzichte van 4G zeker
10 keer sneller. En bovendien
veel stabieler.
Wellicht herkent u dit: u kijkt
een filmpje en dat plopt van
scherp naar onscherp of stopt
in zijn geheel om weer te bufferen. Of u bent aan het skypen met (klein)kinderen of
voor uw werk en het geluid
gaat door terwijl het beeld
stilstaat. Of u hebt net een
nieuwe televisie gekocht en
verheugt zich op een mooi
scherp beeld; blijkt u geen
aansluiting te hebben die

dit aankan. Een laatste voorbeeld: er is een grote update
van software zoals Windows
of MacOS en u bent uren bezig
met downloaden.
Voorbeelden te over dus. Redenen genoeg om over te
stappen. Hierboven gaf ik al
aan dat glasvezel ongeveer
hetzelfde kost als mijn huidige
abonnement. Laat ik dit concreter maken. Op dit moment
betalen wij € 67 per maand
aan KPN voor internet, digitenne en onze vaste telefoon.
Wanneer u op de websites
van bijvoorbeeld KPN kijkt,
ziet u dat u voor de combinatie van 4K-tv en internet met
100 Mbit/sec download en
10 Mbit/sec upload € 69 per
maand betaalt. Bij Ziggo betaalt u voor een pakket dat 2
keer zo snel is als dat van KPN
een lagere prijs, maar nog altijd € 62,50 per maand.
Kijkt u naar tarieven die vergelijkbare initiatieven als
Breedband Wormerland Buiten rekenen, dan ziet u dat
die nauwelijks afwijken van de
voorbeelden hierboven. Vrijwel net zo duur dus als aanbieders via de kabel. Hoe kan
dat? Waarom hebben wij dan
nog geen snel internet? Het
antwoord is heel simpel.
Commerciële aanbieders willen hun investering sneller
terugverdienen en daar winst
op maken. Burgerinitiatieven
zoals Breedband Wormerland
Buiten hanteren een veel langere periode om de investering terug te verdienen. Bovendien zitten wij er niet in
voor de winst maar voor snel
internet voor ons allemaal.
Wij moeten natuurlijk wel de
kosten terugverdienen maar
meer ook niet.
We doen het dus voor elkaar

en met elkaar. En dat is het
grote verschil. Maar dat werkt
alleen als er voldoende buren
meedoen. En waarom zou u
ook niet? Veel sneller internet
voor ongeveer dezelfde prijs.
Wie wil dat nu niet?
Woont u op een wit adres (zie
het kaartje) en hebt u zich nog
niet aangemeld als geïnteresseerde? Doe dat dan meteen
via info@glasvezel-bwb.nl of
via het contactformulier op

onze website www.glasvezel-bwb.nl. Wij vragen in deze
fase alleen naam, adres, en
telefoonnummer. U kunt ons
ook mailen als u vragen hebt.
Wij nemen dan contact op.
Binnenkort komen wij langs bij
alle witte adressen om meer
uitleg te geven. Wij streven
ernaar dat alle witte adressen
meedoen. Dan is het voor iedereen aantrekkelijk.
Mark van de Weijer

Breicafé zocht de producenten op

Het is een traditie geworden
om in het voorjaar het breicafé te houden bij de familie
Van Diën, omdat dan de lammeren zijn geboren. We hebben genoten van de witte en
bruine lammeren, zij zijn de
producenten van de wol die

we zo graag gebruiken. Wat is
het toch een voorrecht om op
het platteland te wonen en de
natuur van dichtbij te beleven.
Het volgende breicafé is op 18
april bij Thea Lambalk, Wildschutweg 1.
Anneke den Hollander
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