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, Gommissaris van de Koning zet aanleg glasvezel lateÍdag in gang

Platteland kan straks eindeliik
filmpies kiiken op internet
Een YouTube-filmPie dat elke tien
seconden stilvall? Dat is nu nog de
realiteit op het platteland rond Tilburg.
Maar geen nood, er komt glasvezel!
Niels van den Hoven

Toen Peter Wouters in juni zor5
eens bij zijn buren in Klein Til-
burg ging informeren hoe zij dach-
ten over de aanleg van glasvezel in
het buitengebied, kon hij niet ver-
moeden dat hij anderhalf iaar la-
ter een van de aanjagers van een
miljoenen omvattend burgerinitia-
tief zou ziin.

Wouters hoorde in zor5 van
Kempenglas, een groep mensen in
het oosten van Brabant die zich
hard maakte voor fatsoenlijk inter-
net buiten de bebouwde kom. Dat
zag Wouters ook wel zitten in Til-
burg Zuid-West. Zaterdag start in
Molenschot de aanleg van het glas-
vezelnetwerk Midden-Brabant-
Glas.

Van Molenschot gaat de leiding
naar Gilze. Dan richting Baar-
le-Nassau en/of Haaren. Eind zorT
of begin zor8 is het traiect klaar.
Dan hebben de buitengebieden

tussen grofweg Geertruidenberg,
Den Bosch, Boxtel en Breda suPeÍ-
snel internet. En daar is Wouters
'een klein beetje trots oP', zegt hij
bescheiden.

De afgelopen anderhalf jaar
zorgde hij er met een korPs aan
vrijwilligers vanuit het hele ge-
bied voor dat het glasvezelnet-
werk er komt. Want zoals het nu
nog gaat, kan volgens hem anno
zorT echt niet meer.

,,Als ik een filmpje op YouTtrbe
wil kijken, moet ik om de tien se-
conden wachten voordat de vol-
gende tien seconden geladen zijn.
Zo langzaam is mijn internetver-
binding", zegt Wouters.

Coax-kabel
Het zijn fratsen die bewoners van
dorpskernen allang niet meer ge-
woon zijn. Zij kunnen kiezen uit
allerlei soorten internetaansluitin-
gen met verschillende snelheden.
Het achterland moet het doen
met een oude coax-kabel ofeen sa-

r" Pieter de Bruiin van Midden-
BrabantGlas.
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a Commissaris van de Koning
Wim van de Donk.

telliet die bii slecht weer amPer
een signaal opvangt. Ofzoals Pie-
ter de Bruijn het zegt: ,,Netflix,
dat kennen ze daar helemaal niet.
Er gaat een wereld voor het buiten-
gebied open."

In zijn zoektocht naar medestan-
ders kwam Wouters De Bruijn uit
Rijen en Antonet Krol uit Gilze te-
gen. Wat bleek, er waren elders
ook kleine groepies met dezelfrle

wens: fatsoenliik internet. De drie
belegden met nog wat anderen
verschillende informatie-avon-
den. Daar bleek dat hun buren dat
trage internet ook goed beu zijn.
,,Toen zagen we: dit kunnen we
echt van de grond krijgen", blikt
Krol terug op de anderhalf jaar
waarin vier corporaties (samenge-
voegd tot Midden-BrabantGlas)
werden opgericht.

,,Animo was er vrij snel", zegt
De Bruijn. Via een 6oo kilometer
lang netwerk hebben straks 4.ooo
woningen in 16 gemeenten glasve-
zelinternet. Het qua oppervlakte
grootste particuliere netwerk van
Nederland voor supersnel inter-
net. Na de animo moest er geld oP
tafel komen. ,,Daar hebben we
heel wat avonden mensen van
moeten overtuigen", zegt Wou-
ters. ,,Goed uitleggen wat we gin-
gen cloen, waar hef geld voor no-
dig was."

Zo wonnen de corporaties het
vertrouwen en stortten de toekom-
stige deelnemers hun geld. In to-
taal is er r3 miljoen euro gemoeid
met het hele project.

Zaterdag gaat het gebeuren: het
begin van het einde van internet-
snelheden die niet langer te doen
zijn. Commissaris van de Koning
Wim van de Donk is een van de
prominente aanwezigen.

-Pieter de Bruiin


