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1 Achtergrond
Uit een eerder door Stratix uitgevoerde studie naar de beschikbaarheid van snel internet in
het buitengebied van Zuid- en Oostelijk Flevoland, is gebleken dat er een kleine 900 adressen zijn die momenteel geen snelle internetvoorziening hebben1. Deze adressen liggen verspreid over het gehele buitengebied, maar een aanzienlijk deel is gesitueerd aan de Randmeren en nabij boomrijke gebieden. Dit betreft voornamelijk adressen met een recreatieve
functie, waaronder bungalowparken, campings en jachthavens.
Om precies te zijn gaat het om 37 recreatiebedrijven (aansluitobjecten) die in totaal circa
500 adressen vertegenwoordigen zonder snelle internetvoorziening 2. Van de overige 400
onontsloten adressen in het gebied heeft ongeveer 60% een bedrijfsfunctie en de overige
40% betreft met name huishoudens. Zie Figuur 1 voor de ligging en spreiding van de diverse
categorieën adressen.

Figuur 1: Overzicht onontsloten adressen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Recreatiebedrijven en dan met name bedrijven met een logiesfunctie (zoals bungalowparken,
campings, maar ook jachthavens), ervaren doorgaans een hoge databehoefte gedurende de
hoogseizoenen van bezoekers; die verwachten dat er net als thuis een snelle internetvoor-

1
2

Zie rapport: Snel internet in buitengebied Zuid- en Oostelijk Flevoland (Stratix, november 2016)
Het merendeel van deze adressen is gelegen op bungalowparken

© Stratix 2017

Recreatiebedrijven Zuid- en Oostelijk Flevoland - opties voor sneller internet

3

ziening aanwezig is. In toenemende mate is de aanwezigheid van snel internet een factor
van overweging bij het boeken van een vakantieadres.
De provincie wil nader onderzocht hebben welke maatregelen genomen kunnen worden om
ook het restant van de onontsloten adressen alsnog te voorzien van een snelle(re) internetvoorziening. In voorliggend onderzoek is gekeken naar de recreatiebedrijven die in de hoogseizoenen grote aantallen gasten ontvangen. En daardoor in deze periode een hoger dan
gemiddelde breedbandbehoefte hebben. De verwachting is dat deze recreatiebedrijven een
grote behoefte aan verbetering hebben.
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2 Inventarisatie onontsloten recreatiebedrijven
2.1 Karakteristieken onontsloten recreatiebedrijven
2.1.1 Ligging en spreiding bedrijven
Vanuit de planologische inrichting van de polder zijn recreatie- en natuurzones hoofdzakelijk
langs de Randmeren ontwikkeld. Het gaat dan voornamelijk om bungalowparken en campings, maar het betreft ook jachthavens en andere typen bedrijven binnen de recreatieve
sector.
Onderstaande Figuur 2 toont de ligging en spreiding van de onontsloten recreatiebedrijven
en -locaties in Zuid- en Oostelijk Flevoland. Oftewel alle bedrijven/locaties waar nu geen
(vaste en/of draadloze) internetvoorziening kan worden geleverd met een snelheid van ten
minste 30 Mbit/s. Vanwege de ligging van deze bedrijven in overwegend boomrijk gebied,
waardoor goede zichtlijnen vaak ontbreken, vallen deze bedrijven nu nog buiten het dekkingsgebied van Greenet. Daar moet wel bij worden aangemerkt dat volgens de dekkingskaart van Greenet, een deel van de adressen op de bungalowparken in onderstaande figuur
wel binnen het dekkingsgebied van Greenet valt. In de rest van het rapport beschouwen we
deze bedrijven echter als onontsloten en in aanmerking komend voor verbeterde internettoegang. In Annex A is een lijst opgenomen van alle onontsloten bedrijven en locaties.

Figuur 2: Ligging en spreiding onontsloten recreatiebedrijven/-locaties
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Bungalowparken met veel (~ 200) adressen/vakantiewoningen zijn met name gelegen in
de boomrijke gebieden langs de randen van de polder. Dit betreft de parken Horsterwold in
Zeewolde, De Bremerberg en De Boschberg in Biddinghuizen en Bos en Heide en KVM in
Lelystad. Bij deze parken zijn de vakantiewoningen in particulier eigendom en is het beheer
van het park geregeld via een stichting of een coöperatieve verenging. Verder zijn er nog
een aantal bedrijven met een gecombineerde logiesfunctie, die op beperkte schaal ook ‘huisjes’ verhuren aan gasten. Dit zijn De Klink (chalets) en Aquacentrum Bremerbergsehoek
(trekkershutten, stacaravans) in Biddinghuizen, Flevo Marina (drijvende chalets) in Lelystad
en Erkemederstrand (trekkershutten) in Zeewolde.
Campings zijn met name gesitueerd in de zuidlob van Zeewolde in het Horsterwold en Hulkesteijnse Bos, en langs de oostrand van Dronten in het Abbertbos. De meeste campings
hebben een beperkte omvang en tellen minder dan 100 kampeerplaatsen. Twee grote campings zijn Erkemederstrand (400 plaatsen) en Aquacentrum Bremerbergsehoek (185 plaatsen). Verder zijn er nog een aantal natuurcampings, deels in beheer bij Staatsbosbeheer,
met zeer beperkte voorzieningen en doorgaans zonder elektra.
Jachthavens zijn gelegen aan de randen van de steden Almere en Lelystad, maar ook aan
de oostzijde van Flevoland liggen een aantal jachthavens die onderdeel uitmaken van bedrijven met gecombineerde logiesfunctie (Erkemederstrand, Aquacentrum Bremerbergsehoek,
De Klink). Er zijn een aantal jachthavens met minder dan 100 ligplaatsen, maar ook verschillende met enkele honderden tot duizend ligplaatsen.
Aanlegplaatsen3 zijn gesitueerd langs de oevers en op onbewoonde eilanden langs de
Randmeren. In totaal zijn er een tiental aanlegplaatsen met doorgaans beperkte capaciteit
aan ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Op het merendeel van deze aanlegplaatsen zijn zeer
beperkte voorzieningen aanwezig en is geen elektriciteit aanwezig.
Overige recreatiebedrijven die mogelijk een hoge urgentie voor verbetering kennen vanwege hun grote bezoekersaantallen zijn onder meer scoutings en bedrijven die sport en/of
leisure activiteiten aanbieden.

2.1.2 Omvang verblijfsunits en bezoekers
Maatstaven voor de behoefte en urgentie van snel internet onder recreatiebedrijven zijn het
aantal verblijfunits en de bezoekersaantallen tijdens de hoogseizoenen. Inzage in deze aantallen geeft een idee van de potentiele bezetting en de behoefte aan benodigde bandbreedte.
Tabel 1 op de volgende pagina geeft een overzicht van het totaal aantal verblijfunits per type
bedrijf/locatie per gemeente.

3

http://www.gastvrijerandmeren.nl/Aanlegplaatsen/Waar+kun+je+aanleggen/default.aspx
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Tabel 1: Aantal verblijfsunits naar type recreatiebedrijf/-locatie

Aantal verblijfsunits per type
bedrijf/locatie:
4
Bungalowpark
5
Camping
6
Jachthaven
Aanlegplaats⁶
Totaal

Almere
183
64
247

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
Dronten
Lelystad
Zeewolde
454
392
479
584
80
1.298
564
1.470
85
160
60
1.762
1.942
1.922

Totaal
1.325
1.962
2.302
284
5.873

Uit Tabel 1 is op te maken dat er in Dronten, Lelystad en Zeewolde enkele honderden verblijfsunits op bungalowparken zijn, dat het hoogste aantal onontsloten kampeer- en camperplaatsen (1.298) in Zeewolde te vinden is en dat de onontsloten jachthavens in Lelystad de
meeste ligplaatsen vertegenwoordigen (1.470). Daarnaast zijn er nog 284 ligplaatsen bij
passanten-aanlegplaatsen, veelal gelegen in een rustige en natuurlijke omgeving.
Figuur 3 toont een visuele weergave van de omvang van de onontsloten recreatiebedrijven
naar aantallen verblijfsunits. Met name in het gebied rond Horsterwold (Zeewolde), Bremerberg (Dronten) en een aantal jachthavens in Lelystad zijn grote concentraties verblijfsunits
waarneembaar.

Figuur 3: Omvang onontsloten recreatiebedrijven naar aantallen verblijfsunits

4
5
6

Bungalows, bungalowtenten, trekkershutten, stacaravans en chalets.
Kampeer- en camperplaatsen
Ligplaatsen
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Daarnaast geeft onderstaande Tabel 2 een indicatie van het aantal gasten/bezoekers per
type bedrijf/locatie per gemeente.
Tabel 2: Aantal gasten/bezoekers naar type recreatiebedrijf/-locatie

Piekbezoek per type bedrijf/
locatie
Bungalowpark
Camping
Jachthaven
Aanlegplaats
Overige
Totaal

Almere
110
64
174

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
Dronten
Lelystad
Zeewolde
948
849
850
1.258
185
2.502
1.199
900
180
160
60
282
745
3.565
2.216
4.337

Totaal
2.647
3.945
2.389
284
1.027
10.292

Verwacht wordt dat er in het hoogseizoen op piekmomenten ruim 2.600 gasten verblijven op
de onontsloten bungalowparken, bijna 4.000 gasten op campings en zo’n 2.400 bezoekers in
jachthavens. Let wel, deze bezoekersaantallen zijn puur indicatief en dit betreft het potentieel aantal gasten op piekmomenten van alle bedrijfslocaties bij elkaar opgeteld. Figuur 4
geeft een visuele weergave van potentiele bezoekersaantallen op piekmomenten per locatie.

Figuur 4: Omvang onontsloten recreatiebedrijven naar aantallen gasten (indicatief)
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2.2 Behoefte aan verbetering
Een belronde langs verschillende recreatiebedrijven wijst uit dat de behoefte tot sneller internet bijna overal aanwezig is, maar de behoefte tot directe actie is wisselend vanwege de
gevoelde urgentie. Bovendien zijn sommige bedrijven zelf al bezig met verbeteracties of
hebben inmiddels zelf een betere voorziening gerealiseerd.
Bungalowparken7: de behoefte tot verbetering is wisselend. Bij de parken die gelegen zijn
in het polderbos Bremerberg is de behoefte tot verbetering aanwezig, wat ook geldt voor het
nabijgelegen chaletpark De Klink. Verschillende parken hebben al eens geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel, maar de kosten hiervoor werden vooralsnog te
hoog bevonden en/of aanleg bleek lastig vanwege natuurlijke obstakels op de route. Bij de
parken met huisjes in particulier eigendom vormen de mogelijkheden voor vraagbundeling
en omslaan van de kosten mogelijk wel een uitdaging. Bij de twee bungalowparken in het
Larserbos blijkt er vooralsnog weinig behoefte tot verbetering, wat mogelijk verklaard kan
worden door de nabijheid van een telefooncentrale van KPN, waardoor de huidige internetsnelheden over de telefoonlijn door huiseigenaren nog als acceptabel worden ervaren.
Campings8: de meeste campings geven aan behoefte te hebben aan verbetering en bevestigen het beeld dat gasten verwachten dat er goede internetvoorzieningen aanwezig zijn op
de camping. De meeste, met name kleinere campings, hebben vooralsnog geen of beperkte
maatregelen getroffen om de connectiviteit op de camping te verbeteren, de wat grotere
campings daarentegen wel. De voornaamste reden hiervoor is dat de kosten voor individuele
(glasvezel)ontsluiting door met name de kleinere campings als te hoog wordt ervaren (ordergrootte enkele tienduizenden euro's). Voor een aantal natuurcampings langs de Oostrand
van Dronten bekijkt de gemeente samen met Greenet wat de mogelijkheden zijn om deze
hoek van de gemeente ook te voorzien van snel draadloos internet.
Jachthavens9: ook bij jachthavens is gebleken dat er behoefte is tot verbetering van de
huidige internetvoorzieningen. Met name bij de jachthavens met honderden aanlegplaatsen
vind men het belangrijk om internet aan te kunnen bieden aan hun gasten, maar ook bij de
kleinere jachthavens is deze behoefte waarneembaar.
Aanlegplaatsen: bij aanlegplaatsen is internettoegang wellicht nog een ‘verborgen behoefte’, maar door het ontbreken van stroomvoorzieningen op de meeste aanlegplaatsen zal de
realisatie ervan te kostbaar zijn.
Overige10: de behoefte en urgentie tot verbetering onder de overige recreatiebedrijven is
aanzienlijk minder dan bij de bedrijven die (ook) een logiesfunctie hebben. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de meeste bedrijven hun internetvoorziening primair gebruiken
voor bedrijfsmatige doeleinden en niet zozeer als (extra) service voor hun gasten. De meer-

7

De Bremerberg (Biddinghuizen), De Boschberg (Biddinghuizen), Chaletpark De Klink (Biddinghuizen),
Bos en Heide (Lelystad), KVM (Lelystad)
8
’t Oppertje (Lelystad), Aqua Centrum Bremerbergsehoek (Dronten), Wisentbos (Dronten), De Parel
(Zeewolde), het Groene Bos (Zeewolde), Erkmederstrand (Zeewolde)
9
Watersportver. de Blocq van Kuffeler (Almere), Flevo Marina (Lelystad), Deko Marine (Lelystad), De
Gnutten (Lelystad)
10
Deze categorie betreft onder meer golfclubs, scoutings, maneges en bedrijven die sport & leisure
activiteiten aanbieden
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derheid van de gesproken bedrijven ervaart de huidige voorzieningen voorlopig als toereikend. Ondanks dat er wel enige behoefte bestaat tot verbetering, ontbreekt doorgaans de
bereidheid tot het doen van een aanzienlijke eigen investering.

2.3

Mogelijkheden voor clustering

Op basis van de kaart met onontsloten recreatiebedrijven/-locaties is er gekeken of er mogelijkheden zijn tot clustering, zodat er eventueel in gezamenlijkheid een oplossing kan worden
gerealiseerd en een deel van de kosten voor realisatie kunnen worden gedeeld. Daarbij is
ook gekeken of er in de nabije omgeving nog andere recreatiebedrijven of potentiële aansluitobjecten zijn die mogelijk ook behoefte hebben aan verbetering (bijvoorbeeld omdat de
Greenet-oplossing ontoereikend is) en onderdeel kunnen worden van het cluster.
Onderstaande Figuur 5 geeft een overzicht van de mogelijkheden tot clustering van recreatiebedrijven/-locaties.

Figuur 5: Mogelijkheden voor clustering van recreatiebedrijven/-locaties

In totaal identificeren we zes deelgebieden (clusters) waarbij er mogelijkheden zijn tot clustering van recreatiebedrijven. De clusters liggen hoofdzakelijk langs de oostrand van Dronten
en Zeewolde. Verder zijn er een aantal ‘losse’ bedrijven aan de rand van de steden Almere
en Lelystad.
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3 Technische oplossingen
Er zijn diverse technische oplossingen mogelijk om verbetering te brengen voor de onontsloten recreatiebedrijven. Hieronder worden de meest voor de hand liggende opties besproken
met uitleg in welke situatie de oplossing het meest geschikt is. Aspecten die bepalend zijn
voor de keuze en haalbaarheid van een bepaalde oplossing, zijn onder meer kosten, technische eigenschappen en de daarmee tegen de kosten geleverde kwaliteiten (o.a. bandbreedte), en mogelijkheden tot aansluiting op bestaande telecominfrastructuur.

3.1 Zakelijke vaste glasvezelaansluiting
Zakelijke glasvezelaansluitingen zijn glasvezelverbindingen die worden aangelegd naar de
locaties van zakelijke eindgebruikers (bedrijven). Dikwijls gaat het dan om individuele lijnen
die niet met andere eindgebruikers worden gedeeld, waardoor de kosten voor aanleg hoog
zijn. Dit is een verschil met een glasvezel aansluitnetwerk (Fiber-to-the-Home), waarbij een
netwerk wordt aangelegd met het doel om in één keer vele adressen aan te sluiten.
Er zijn diverse partijen met glasvezeltracés in Zuid- en Oostelijk Flevoland die zakelijke glasvezelaansluitingen leveren. Hoewel de liggingsinformatie niet van alle partijen publiek beschikbaar is, zijn Eurofiber/Unet en KPN vermoedelijk de meest prominente aanbieders. Als
bedrijven aangesloten willen worden op de netwerken van voornoemde partijen, is het doorgaans nodig dat bedrijven een éénmalig aansluitbedrag (ter dekking van een deel van de
kosten voor o.a. graafwerk, vergunningen, materiaal, installatie) en maandelijkse kosten
voor de levering van transport- en of internetdiensten betalen.
Typische productkenmerken van zakelijke glasvezelaansluitingen en –diensten zijn de hoge
capaciteits- en beschikbaarheidsgaranties en doorgroeimogelijkheden tot zeer hoge datasnelheden. De maandelijkse tarieven die aanbieders rekenen voor levering van diensten voor
de zakelijke markt liggen hoger dan die van consumentendiensten (maandtarieven ordegrootte enkele honderden euro’s per maand). Over zakelijke glasvezelaansluitingen kunnen
gigabit snelheden worden geleverd en meestal worden bij zakelijke abonnementen aanzienlijk hogere snelheden aangeboden dan voor consumentenabonnementen, en zijn er betere
services ten aanzien van gebruik door vele parallelle gebruikers (capaciteit en overboeking),
bereikbaarheid van een helpdesk en reparatietijden bij storing en uitval. Doorgaans bedraagt
de looptijd van contracten minimaal 2-3 jaar. Bij langere contractperioden zijn vaak lagere
maandtarieven mogelijk, maar een aanbieder heeft zeker in het buitengebied hoe dan ook te
maken met relatief hoge investeringen in de aansluittrajecten11 en de onzekerheid van de
zakelijke markt12. Recreatiebedrijven die met name in het hoogseizoen behoefte hebben aan
meer bandbreedte, zullen dezelfde maandelijkse tarieven ook in het laagseizoen moeten
dragen, wat mogelijk als nadelig kan worden ervaren.
Ontsluiting van recreatiebedrijven door middel van zakelijk glasvezel ligt voor de hand als er
weinig graafwerk nodig is en bij voorkeur meerdere bedrijven langs de route kunnen worden

11

De hoogte van en de verdeling tussen de eindgebruikerskosten voor aanleg/installatie en tarieven
voor levering van diensten worden bepaald op basis bedrijfseconomische afwegingen van aanbieders
en kunnen per situatie verschillen.
12
Afnemers kunnen bijvoorbeeld failliet gaan of verhuizen, en het is dan niet altijd zeker of een vergelijkbare klant van dezelfde aansluiting gebruik kan maken.
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aangesloten zodat graafkosten kunnen worden gedeeld. Natuurlijke omstandigheden, zoals
het passeren van waterwegen en/of de aanwezigheid van veel bomen langs het te graven
traject werken kostenverhogend. Daarbij is ontsluiting via zakelijk glasvezel minder geschikt
voor heel kleine recreatiebedrijven vanwege de relatief hoge kosten voor aanleg en levering
van diensten. Voor grotere bedrijven met veel gebruikers kan het – zeker als de aanlegkosten binnen de perken kunnen blijven – juist wel een ideale economisch verstandige en toekomstvaste oplossing zijn.
De aansluiting zal naar een geschikt koppelpunt op de aan te sluiten locatie moeten worden
gebracht. Om in het geval van campings, jachthavens en bungalowparken overal op het terrein internet aan te kunnen bieden aan gasten, zal het doorgaans nodig zijn het signaal vanaf het koppelpunt verder te distribueren via kabels en/of wifi opstelpunten. Bij bungalowparken waarbij de vakantiewoningen in particulier eigendom zijn, kunnen het inrichten van een
geschikt kosten(verreken)model en het organiseren van de behoeftebundeling (en het behalen van voldoende vraag) een uitdaging vormen.

3.2 Draadloze (straal)verbindingen
Straalverbindingen kunnen op diverse manieren worden ingezet voor het transport van data
via radiogolven. Als oplossing voor het bieden van een snelle internetvoorziening op recreatiebedrijven, kan er gebruik worden gemaakt van een punt-punt of een punt-multipunt
straalverbinding. Het verschil tussen beide varianten wordt gevormd door het aantal objecten dat (direct) door de straalverbinding wordt bediend en waarmee dezelfde verbinding
wordt ‘gedeeld’.
De kwaliteit en snelheid van een straalverbinding is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de kanaalbandbreedte (in MHz) die wordt gebruikt en de afstand die moet worden
overbrugd tussen zender en ontvanger. Daarnaast kunnen atmosferische omstandigheden
nadelige invloed hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van straalverbindingen (met
name in de hogere frequentiebanden). Verder speelt mee in hoeverre een frequentiekanaal
gedeeld wordt. Daartoe bestaat er de mogelijkheid van gebruik van gelicenseerde en ongelicenseerde (doorgaans gedeelde) frequentiebanden.
Straalverbindingen kunnen een redelijk kostenefficiënt alternatief zijn voor vaste verbindingen indien er niet al te grote afstanden overbrugd hoeven te worden en er opstelpunten
aanwezig zijn waarbij een zichtverbinding mogelijk is tussen zend- en ontvangststation.
Soms is hierbij het opstellen van een mast noodzakelijk, maar dit hoeft in veel gevallen alleen aan één kant van de verbinding. Ook kunnen in veel gevallen bestaande hoge objecten
worden gebruikt, zoals windmolens, kerktorens of lichtmasten van sportvelden.
De uiteindelijke kostenefficiëntie hangt af van een groot aantal factoren en de samenhang
daartussen: de mogelijkheid tot clustering van aansluitobjecten13 heeft invloed op de herbruikbaarheid van opstelpunten. Ook is de geografie van de omgeving belangrijk: in boomrijk gebied is het moeilijker om eenvoudig zichtlijnen te vinden voor zend- en ontvangstapparatuur. Een belangrijke factor is ook de aanwezigheid van een (glasvezel) backhaulnetwerk, waar tegen redelijke kosten op kan worden ‘ingekoppeld’.

13

Hiermee wordt bedoelt het combineren van meerdere aansluitobjecten in een beperkte omgeving

© Stratix 2017

Recreatiebedrijven Zuid- en Oostelijk Flevoland - opties voor sneller internet

12

Hieronder worden de punt-punt en punt-multipunt oplossingen nader toegelicht en wordt
uitleg gegeven wanneer welke oplossing het meest geschikt is.
Punt-punt straalverbinding
Bij het gebruik van een punt-punt straalverbinding wordt er door middel van een radioverbinding via een geconcentreerde bundel tussen twee vaste punten een dataverbinding opgezet. Daarbij wordt aan weerszijden gebruik gemaakt van specifiek voor deze verbinding optimaal opgestelde schotelantennes. Een aanbieder van punt-punt straalverbinding in Flevoland is bijvoorbeeld BreedLink14, die vanuit de 161 meter hoge mediatoren van Alticom in
Lelystad straalverbindingen kan opzetten.
Onderstaande Figuur 6 geeft een mogelijke opstelling van punt-punt straalverbinding weer
voor een recreatiebedrijf, waarbij het signaal op het bedrijf zelf via wifi wordt verspreid via
één of meer separaat in te richten wifi toegangspunten15.

Figuur 6: Mogelijke opstelling van een punt-punt straalverbinding

Doordat er een specifieke, ongedeelde verbinding wordt gecreëerd tussen mast en gebruikslocatie benadert deze vorm van draadloze communicatie de mogelijkheden van een
vaste lijn het meest, zeker als gebruik wordt gemaakt van een ‘eigen’ frequentieband. Dit is
tevens ook de duurste oplossing want hiervoor is een vergunning van Agentschap Telecom
nodig. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een vergunningsvrije band, maar dan is er
meer kans op storingen door andere gebruikers16. Doorgaans worden snelheden aangeboden
van enkele tientallen of honderden Mbit/s tot 1 Gbit/s, waarbij de behaalde snelheid onder
meer afhankelijk is van de gebruikte frequentieband en apparatuur.
De te overbruggen afstanden zijn afhankelijk van de gebruikte frequentiebanden, apparatuur
en zichtlijnen. Meestal geldt: hoe hoger de schotelantennes worden gemonteerd, hoe beter
de zichtlijnen en hoe langere afstand er kan worden overbrugd. Voor overbrugging van 10
kilometer is in ieder geval aan één van beide kanten meestal een masthoogte van zo’n 30
meter nodig. Investeringen in dergelijke masten bedragen al snel enkele tienduizenden euro’s per mast en de maandelijkse kosten voor levering van internet zijn vergelijkbaar met die
van zakelijke glasvezelaansluitingen (ordegrootte enkele honderden euro’s per maand).

14

Dochterbedrijf van Alticom
Eventueel met elkaar en de straalzender verbonden via vaste verbindingen over het recreatiebedrijf
16
Hoewel in landelijke gebieden natuurlijk minder kans op storingen is door medegebruikers dan in
stedelijke gebieden.
15
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Deze oplossing is technisch en economisch het meest geschikt voor grote campings en grote
bungalowparken die niet al voorzien zijn van een snelle vaste verbinding.
Punt-multipunt straalverbinding
Bij gebruik van een punt-multipunt straalverbinding stralen antennes doorgaans vanuit een
hoog opstelpunt (bijv. een mast of kerktoren) in verschillende windrichtingen ieder een
taartpuntvormig gebied aan waardoor meerdere eindpunten kunnen worden bediend. Dit is
meestal goedkoper dan het realiseren van meerdere punt-punt straalverbindingen vanaf
hetzelfde opstelpunt. Het basisstation in de mast heeft meestal een aansluiting op een glasvezelkabel of maakt via een schotelantenne verbinding met een andere mast of zendtoren
(bijv. de mediatoren van Alticom in Lelystad). Zie onderstaande Figuur 7 voor een gebruikelijke opstelling van een punt-multipunt oplossing.

Figuur 7: Mogelijke opstelling van punt-multipunt straalverbinding

Een punt-multipunt oplossing is een ‘gedeeld medium’, wat betekent dat een intensieve
eindgebruiker zonder technische garantiemaatregelen de snelheid van anderen kan verminderen. Daarnaast kan de prestatie bij gebruik in frequentievrije en gedeelde spectrumbanden
worden beïnvloed door gevoeligheid van interferentie (storing door andere bronnen). Apparatuur voor licentievrije en gedeelde banden kent een zendniveau beperking, waardoor het
bereik buitenshuis beperkt wordt tot ca. 5 km van het opstelpunt. Apparatuur in vergunde
frequenties mogen hogere zendniveaus en richtantennes inzetten en kunnen daarom betere
kwaliteit en garanties bieden.
In het buitengebied van Zuid- en Oostelijk Flevoland biedt Greenet breedbandinternet aan
door middel van punt-multipunt straalverbindingen. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt
van gelicenseerde als ongelicenseerde frequentiebanden. Huishoudens en bedrijven die in
een straal van ca. 5 km van een opstelpunt wonen, kunnen een internetabonnement bestellen en door middel van plaatsing van een kleine buitenschotelontvanger het signaal van
Greenet ‘binnenhalen’. Typisch worden internetabonnementen vanaf 30Mbit/s per gebruiker
aangeboden, maar afhankelijk van de gebruikte techniek en opstelling zijn ook hogere snelheden mogelijk. Zo maakt Greenet voor het dekking van nieuwe gebieden steeds vaker gebruik van de (op mobiele standaarden gebaseerde) TD-LTE techniek, waarmee theoretisch
hogere snelheden te behalen zijn, langere afstanden kunnen worden overbrugd en er minder
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gevoeligheid is voor duidelijke zichtlijnen17. Naast Greenet zijn er in Nederland (op lokale
schaal) nog andere partijen actief die ook een gedeelde straaloplossing aanbieden18.
Voor het realiseren van een punt-multipunt oplossing voor de onontsloten recreatiebedrijven
in Zuid- en Oostelijk Flevoland, zal het doorgaans nodig zijn om nieuwe opstelpunten in te
richten, van waaruit het signaal kan worden verspreid. Een dergelijke oplossing is vooral
geschikt wanneer clustering van recreatiebedrijven mogelijk is, zodat de kosten voor het
realiseren van een nieuw opstelpunt verdisconteerd kunnen worden onder meerdere gebruikslocaties.
Een gedeelde straaloplossing is ook een geschikte oplossing voor bungalowparken waarbij de
woningen in particulier eigendom zijn en waarbij er nog geen netwerk op het terrein aanwezig is dat kan worden (her)gebruikt. Het inrichten van een nieuw opstelpunt op het park kan
dan plaatsvinden als er voldoende woningeigenaren bereid zijn om een abonnement af te
sluiten bij de aanbieder. De regie over de inrichting van het kosten(verreken)model en het
organiseren van de behoeftebundeling liggen dan primair bij de aanbieder, in plaats van bij
het bestuur van een vereniging of stichting.
De kosten voor het inrichten van een nieuw antenne-opstelpunt zijn afhankelijk van veel
verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van geschikte locaties die als opstelpunt kunnen fungeren (bestaande masten of een hoog gebouw op of nabij het recreatieterrein) en de
kosten van het verbinden van dat opstelpunt met het hoofdnetwerk van de aanbieder. In
veel gevallen zal het aanleggen van een glasvezelverbinding naar het nieuwe opstelpunt
mogelijk te duur zijn, dus kan gekeken worden naar gebruik van bestaande hoge opstelpunten van de aanbieder voor de verbinding naar het nieuwe opstelpunt.
Hierbij zal in de meeste gevallen geen gebruik worden gemaakt van de bestaande puntmultipunt verbinding op de bestaande mast, maar een nieuwe specifieke straalverbinding
worden gerealiseerd naar het nieuwe opstelpunt. De benodigde hoogte van het nieuwe opstelpunt wordt overwegend bepaald door de zichtlijnen die nodig zijn om contact te maken
met de schotelontvangers aan de gebruikerszijde (de woningen) en - indien van toepassing
met een draadloze backhaul – de zichtlijn naar het bestaande opstelpunt van de aanbieder.
Als er een hoge mast moet worden neergezet bedragen kosten al snel enkele tienduizenden
euro’s. Gebruikers betalen doorgaans eenmalige aansluitkosten (ordergrootte enkele honderden euro’s) en maandelijkse abonnementskosten (ordergrootte 50-100 euro).

17

Voor inzet van TDE-LTE maakt Greenet gebruik van de 3,5Ghz frequentieband, waarvoor alleen vergunningen worden uitgegeven voor locaties onder de lijn Amsterdam-Zwolle. Een deel van het landoppervlak van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland valt boven die lijn.
18
O.a. Skylinq, Stiveca, Wireless Brabant
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4 Beoogde oplossing per cluster
Dit hoofdstuk beschrijft de karakteristieken van de geïdentificeerde clusters (zie Figuur 5),
waarbij per cluster wordt omschreven wat de geconstateerde behoefte is en welke oplossing
technisch en economisch het meest geschikt lijkt. Daarbij worden, op basis van bestaande
telecomvoorzieningen op of rond de aan te sluiten locaties, voorstellen gedaan voor mogelijke oplossingen, waarbij niet is onderzocht of de bestaande voorzieningen werkelijk (direct)
bruikbaar zijn. Dat hangt onder meer af of er kan worden ingekoppeld op bestaande glasvezeltracés en of er nog voldoende ruimte is op een telecommast.

4.1 Cluster 1 - Horsterwold (Zeewolde)
Horsterwold kent diversiteit aan recreatiebedrijven
Het gebied in en rondom het bos Horsterwold kent een verscheidenheid aan recreatiebedrijven (zie Figuur 8). In het gebied zijn onder meer een bungalowpark (Buitenplaats Horsterwold), drie kleinschalige campings (De Parel, Het Groene Bos, NCC De Distel) en een bedrijf
met gecombineerde accommodatie (camping, bungalows, jachthaven) gevestigd. Ook zijn er
een aantal natuurcampings19 (Campanula, Dasselaar, De Banken), scoutingverengingen
(Scoutingslandgoed, Jan Wandelaar), een manege en een golfbaan gevestigd.

Figuur 8: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Horsterwold

19

Deze worden beheerd door Staatsbosbeheer
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Het merendeel van de bedrijven in het cluster is gelegen in het bos, waardoor de bedrijven
omgeven worden door bomen. Alle bedrijven in dit cluster hebben geen beschikking over
snel vast internet via hun vaste telefoonlijn en via het draadloze netwerk van Greenet.
Met name campings hebben behoefte aan verbetering
Op basis van de belronde is gebleken dat met name de campings in het gebied behoefte
hebben aan verbetering, zodat ze hun gasten kunnen voorzien van snel wifi. Verschillende
campings hebben zelf geïnformeerd naar de mogelijkheden voor verbetering (m.n. glasvezel), maar zijn afgehaakt vanwege de hoge kosten (aanlegkosten liepen in de tienduizenden
euro’s). Daarnaast bleken een aantal bedrijven in het gebied inmiddels zelfstandig een voorziening te hebben gerealiseerd in de vorm van een straal- of glasvezelverbinding. Onder de
overige bedrijven was de behoefte tot verbetering wisselend en werd de huidige internetvoorziening vooral gebruikt voor bedrijfsmatige toepassingen en niet zozeer als service aan
de gasten. Met een aantal bedrijven is het niet gelukt om binnen de doorlooptijd van deze
opdracht contact te leggen.
Gedeelde straaloplossing met hoge éénmalige en maandelijkse kosten
Gelet op de wisselende behoefte en situatie per bedrijf, lijken de mogelijkheden om gezamenlijk een uniforme oplossing te realiseren beperkt. Alhoewel de meeste campings te kennen hebben gegeven het liefst een glasvezelaansluiting te willen hebben, lijkt gezamenlijke
aanleg gelet op de onderlinge lange afstanden, niet realistisch. Ook de bijkomende hoge
maandelijkse zakelijke internettarieven, sluiten niet aan bij schaalgrootte van de bedrijven.
Derhalve ligt het meer voor de hand om een gedeelde straaloplossing te realiseren. Daarvoor
zal het nodig zijn om vanuit een bestaand opstelpunt (er staan diverse telecommasten langs
de Spiekweg), een gedeelde straalvoorziening in te richten, waarbij één of meer antennes de
behoevende bedrijven kunnen aanstralen. Aangezien de meeste bedrijven gelegen zijn in het
bos en omgeven worden door bomen, is het plaatsen van eigen masten op de campings (ten
behoeve van duidelijke zichtlijnen) waarschijnlijk wel noodzakelijk. Mogelijk dat dit (deels)
kan worden voorkomen door de inzet van specifieke technieken, zoals TD-LTE, waarmee een
betere doordringbaarheid van het signaal in boomrijk gebied kan worden gerealiseerd. Hier
zijn doorgaans wel hogere investeringskosten in antennes mee gemoeid.
Gezien de beperkte behoefte (onder de recreatiebedrijven) in het gebied, zal een aanbieder
de kosten voor het realiseren van een nieuw antenne-opstelpunt slechts kunnen verhalen op
een beperkte groep gebruikers, waardoor de kosten per gebruiker hoog zullen uitvallen.
Daarbovenop komen dan nog de mogelijke kosten voor het plaatsen van een mast op het
terrein van de eindgebruiker. Om de kosten per eindgebruiker te drukken, kan er gekeken
worden of in de omgeving nog andere behoevende bedrijven of huishoudens zijn die ook
meegenomen kunnen worden in de ontsluiting van het gebied. Een alternatief is om te kijken
of er alsnog mogelijkheden zijn voor de behoevende bedrijven om aan te sluiten op het bestaande netwerk van Greenet in Zeewolde. Daarvoor zullen de meeste bedrijven waarschijnlijk wel alsnog een mast op hun terrein moeten plaatsen.
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4.2 Cluster 2 - Bremerberg (Biddinghuizen)
Bremerberg: met name recreatiebedrijven met logiesfunctie
Het cluster Bremerberg bestrijkt het gebied ten noorden en zuiden van de Spijkweg, ter
hoogte van het bos Bremerberg. In dit gebied zijn twee bungalowparken gevestigd, De Bremerberg en De Boschberg. De bungalows op de parken zijn (overwegend) in eigendom van
particulieren, en samenwerking is georganiseerd door middel van coöperatieve verenigingen.
Daarnaast zijn er in het gebied nog twee bedrijven gevestigd die gecombineerde accommodatie bieden, Aquacentrum Bremerbergse Hoek (camping, bungalows, jachthaven) en De
Klink (chalets, jachthaven). Figuur 9 toont de ligging van de betreffende recreatiebedrijven.

Figuur 9: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Bremerberg

Alle bedrijven in het cluster hebben behoefte aan verbetering
Op alle locaties in dit cluster zijn enkele trage DSL voorzieningen beschikbaar en alle bedrijven hebben dan ook behoefte aan verbetering van hun internetvoorziening. Door de meeste
parken is al eens geïnformeerd bij aanbieders van glasvezel, maar kosten hiervoor werden
vooralsnog te hoog bevonden (ordergrootte tienduizenden euro’s). Daarnaast blijkt het aanleggen van glasvezel naar de aan het Veluwemeer gelegen camping Aquacentrum Bremerbergse Hoek en het chaletpark De Klink complex, vanwege het moeten kruisen van een dijklichaam en het passeren van boomrijk gebied.
Gedeelde straaloplossing bij voldoende deelname op bungalowparken
Gelet op de genoemde uitdagingen bij de aanleg van glasvezel naar een aantal locaties en de
doorgaans hoog bevonden kosten, is de realisatie van een straaloplossing de meest logische
optie. Daarbij zou onderzocht kunnen worden of er vanuit de bestaande telecommast op het
terrein van bungalowpark de Boschberg individuele punt-punt straalverbindingen kunnen
worden opgezet naar de omliggende bedrijven. Gelet op het boomrijke karakter van het cluster is het, voor het krijgen van goede zichtlijnen, mogelijk nodig dat er eigen masten worden
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gerealiseerd bij de omliggende bedrijven. Voor de verdeling van het signaal op de bungalowparken zijn er wellicht mogelijkheden om gebruik te maken van het eigen kabeldistributienet.
Een andere mogelijkheid is verspreiding van het datasignaal door middel van diverse wifi
opstelpunten op het terrein. Die laatste optie is ook een logische voor chaletpark De Klink en
camping Aquacentrum Bremerbergse Hoek.
Een andere mogelijkheid is de realisatie van een gedeelde straaloplossing, waarbij er vanuit
een centraal opstelpunt (zoals de bestaande mast op De Boschberg) één of meer antennes
worden ingericht die de verschillende locaties voorzien van een internetsignaal. Ook bij deze
oplossing geldt dat er wel goede zichtlijnen nodig zijn tussen het centrale opstelpunt en de
aan te stralen eindgebruikersobjecten, dan wel dat er gebruik wordt gemaakt van een techniek die beter doordringbaar is in boomrijk gebied. Provider Greenet is inmiddels al in gesprek met de bedrijven uit het cluster om te kijken naar de mogelijkheden van een dergelijke oplossing. Bij voldoende bereidheid onder de woningeigenaren van de bungalowparken
kan dit kostentechnisch een aantrekkelijk oplossing zijn.
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4.3 Cluster 3 - Larserbos (Biddinghuizen)
Larserbos: bungalowparken met particuliere vakantiewoningen
Het Larserbos ligt ongeveer ter hoogte van het midden van de Larserweg, op de plek waar in
het oorspronkelijke inrichtingsplan van Oostelijk Flevoland het dorp Larsen was gepland. Het
bos telt twee complexen met vakantiewoningen, Kampeer Vereniging Muiderberg (KVM) en
Bos en Heide. Voor beide parken geldt dat de woningen in particulier eigendom zijn en dat
permanente bewoning niet is toegestaan. De bungalowparken tellen respectievelijk 220 en
175 vakantiewoningen. Op beide parken is een eigen tv-netwerk aanwezig en de woningen
hebben de beschikking over een eigen vaste telefoonlijn. Onderstaande Figuur 10 toont de
ligging van de parken.

Figuur 10: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Larserbos

Door nabijheid KPN-centrale zijn DSL snelheden nog acceptabel
Uit de gesprekken met de parkbeheerders is gebleken dat de behoefte aan verbetering niet
heel urgent is. Op het park Bos en Heide wordt zo nu en dan wel geklaagd over de snelheid
van het internet en is er in het verleden wel eens actie ondernomen voor verbetering, maar
dat heeft uiteindelijk niet tot een concrete oplossing geleid. De beperkte urgentie zou mogelijk kunnen worden verklaard doordat in de nabijheid van de parken een nummercentrale
van KPN staat, waardoor de behaalde snelheden nog acceptabel worden bevonden. Dit laatste is echter niet nader onderzocht, evenals de individuele behoefte en bereidheid onder
woningeigenaren op het park.
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Glasvezel of punt-punt straalverbinding en datadistributie via eigen kabelnet
Gelet op de beperkte urgentie op basis van de belronde, lijkt de behoefte aan en betalingsbereidheid voor een snellere voorziening niet heel groot. Zou deze behoefte er wel zijn, dan
is ontsluiting via een zakelijke glasvezelverbinding mogelijk een interessante optie vanwege
de nabijheid van het glasvezelnetwerk van Unet (langs de Rietweg en de Larserringweg).
Voor de distributie van het signaal op het park, zou er gebruik gemaakt kunnen worden van
de eigen kabelnetinfrastructuur op de parken.
Een alternatieve oplossing is het plaatsen van een hoge mast op de parken, zodat er een
punt-punt straalverbinding kan worden opgezet met een nabijgelegen telecommast. Hiertoe
zou, indien mogelijk, gebruik gemaakt kunnen worden van de mast op de hoek van de Rietweg. Ook in deze opstelling kan het signaal op het park vervolgens gedistribueerd worden
via het eigen kabelnetwerk. In voornoemde oplossingen vormen het technisch en organisatorisch beheer van de internetvoorziening op het park en de verrekening van de kosten per
woningeigenaar mogelijk uitdagingen. Daarnaast zal er gekeken moeten worden of hergebruik van het bestaande coaxkabelnet technisch mogelijk.
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4.4 Cluster 4 - Bovenwater (Lelystad)
Bovenwater: diversiteit aan recreatiebedrijven
Tussen Lelystad, de Oostvaardersdijk en de Knardijk ligt de recreatieplas Bovenwater, wat is
ingericht als een zeilplas en zwemstrand. Aan de toegangsweg naar de plas, de Uilenweg,
zijn zeven recreatiebedrijven gevestigd, waaronder een camping (87 staanplaatsen), jachthaven (70 ligplaatsen), surfschool, manege en een visvijver. Onderstaande Figuur 11 toont
de ligging en spreiding van de recreatiebedrijven aan de Uilenweg.

Figuur 11: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Bovenwater

Merendeel bedrijven heeft weinig tot geen behoefte aan verbetering
De behoefte tot verbetering wordt bij de meeste bedrijven niet als urgent ervaren, en de
bereidheid tot het doen van een forse investering is dan ook laag. De meeste bedrijven maken voor hun internetvoorziening gebruik van een ADSL verbinding (~5 Mbit/s), welke
hoofdzakelijk bedrijfsmatig wordt gebruikt (administratie, email, etc.). De meeste bedrijven
ervaren niet de noodzaak om snel internet (wifi) als extra service aan hun gasten/ bezoekers
aan te bieden. Derhalve zijn er tot op heden door de meeste bedrijven dan ook weinig acties
ondernomen om zelf een snellere internetvoorziening te realiseren. Uitzondering op voornoemde bedrijven, is de camping. Die ervaart wel de urgentie om snel internet aan te kunnen bieden aan gasten, omdat gasten in de toekomst anders wegblijven. De camping heeft
zelf een straaloplossing gerealiseerd (naar een buurman aan de overkant van het water) die
voldoet aan de (huidige) behoefte van de gasten, maar er is wel behoefte aan een permanentere oplossing, liefst glasvezel.
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Snellere straalverbinding kan soelaas bieden voor camping
Gezien de beperkte behoefte tot verbetering, lijken de mogelijkheden voor een gezamenlijke
inspanning om verbetering te brengen ook beperkt. Als de behoefte wel ruim aanwezig was,
had er gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om een glasvezeltracé aan te leggen
langs de Uilenweg, en de mogelijkheid tot inkoppeling op een bestaande backbone aan de
Buizerdweg. Door gezamenlijke aanleg langs dezelfde route, zouden aanlegkosten kunnen
worden gedeeld, maar gezien de omvang en typering van de bedrijven is de kans groot dat
de maandelijkse tarieven als te hoog worden ervaren.
De camping aan het einde van de Uilenweg, zou kunnen overwegen om de huidige straaloplossing te vervangen door een (punt-punt) straaloplossing die meer snelheid en betrouwbaarheid kan bieden. Langs de Uilenweg, ter hoogte van de openbare parkeerplaats naar het
zandstrand, staat een telecommast van waaruit een verbinding zou kunnen worden opgezet
en waarbij er aangestraald kan worden op de huidige mast op de camping (zie Figuur 11).
Het realiseren van een zichtlijn vormt, gezien de hoge bomen tussen de telecommast en de
camping, mogelijk wel een uitdaging. Alternatief kan er ook worden gekeken naar de mogelijkheid tot het opzetten van een straalverbinding met de mediatoren van Alticom aan de
Oostvaardersdijk.
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4.5 Cluster 5 - Hulkesteijnse Bos (Zeewolde)
Hulkesteijnse Bos: natuurcampings met beperkte voorzieningen
In het Hulkesteijnse Bos zijn twee natuurcampings gevestigd; De Altena (21 kampeerplaatsen) en Landgoed de Wielewaal (150 kampeerplaatsen). Figuur 12 toont de ligging van de
betreffende campings.

Figuur 12: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Hulkesteijnse Bos

Alleen camping De Wielewaal heeft (nu) behoefte aan verbetering
De huidige voorzieningen bij de beide campings zijn zeer beperkt. Bij De Altena is geen elektra en vaste telefoonaansluiting aanwezig en De Wielewaal heeft wel een telefoonaansluiting,
maar internet is hierover vooralsnog niet mogelijk. Er wordt momenteel gebruik gemaakt
van mobiel internet, maar het signaal is niet altijd stabiel. De Wielewaal heeft behoefte aan
verbetering, zowel voor bedrijfsmatige doeleinden als voor het aanbieden van internet aan
hun gasten, en heeft zelf al eens onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Daaruit
kwam naar voren dat de aanleg van glasvezel erg duur is en tevens lastig te realiseren in
verband met het doorkruisen van natuurgebied. Camping De Altena voelt op dit moment
(nog) geen behoefte tot verbetering.
Punt-punt straalverbinding naar de overkant van het water
Gelet op de hoge kosten voor het aanleggen van glasvezel naar Landgoed De Wielwaal, alsmede de genoemde complexiteiten bij de uitrol ervan, lijkt een punt-punt straalverbinding de
meest voor de hand liggende optie. Voor een goede zichtlijn is het dan logisch de verbinding
op te zetten naar een zendmast aan de andere kant van het Nijkerkernauw in Nijkerk. Daarbij is het dan mogelijk wel nodig om ook een mast te plaatsen op de locatie van de camping
en voor het verdelen van het signaal op het terrein zal het nodig zijn om aparte wifi opstelpunten te realiseren.
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4.6 Cluster 6 –Abbertbos (Dronten)
Abbertbos: kampeerterrein en campings gelegen in het bos
In het Abbertbos zijn vier recreatiebedrijven gevestigd; kampeerterrein De Abbert, caravanpark NCC ’t Abbertbos, en campings De Ruimte en P-90. Gezamenlijk bieden deze bedrijven
391 kampeer- en camperplaatsen. Ook zijn er een aantal passanten-aanlegplaatsen aan de
oostzijde van het bos aan het Drontermeer. Onderstaande Figuur 13 toont de ligging van de
voornoemde bedrijven.

Figuur 13: Ligging recreatiebedrijven in het cluster Het Abbertbos

Behoefte tot verbetering was reeds bekend bij gemeente Dronten
De behoefte aan verbetering onder de recreatiebedrijven in en om het Abbertbos in Dronten
was reeds bekend bij de gemeente. In 2015 zijn daarom in opdracht van de gemeente Dronten al eens door Greenet site surveys uitgevoerd in het gebied om te bekijken wat de meest
optimale oplossing is.
Gedeelde straaloplossing met nieuwe mast langs Abbertweg
Vanwege de ligging in boomrijk gebied, zullen de kosten voor de aanleg van glasvezel vermoedelijk hoog zijn en lijkt een draadloze oplossing een meer voor de hand liggende optie.
Greenet heeft destijds onderzocht wat de mogelijkheden waren daartoe en geconcludeerd
dat om verbinding te maken met één van de bestaande opstelpunten van Greenet, het voor
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de recreatiebedrijven in het Abbertbos nodig is om ieder een eigen mast te plaatsen. Als
alternatieve oplossing droeg Greenet aan om één hogere mast (40 m) te plaatsen langs de
Abbertweg en vandaaruit het signaal door te sturen richting het Abbertbos. Bijplaatsen van
masten op de campings is dan voor enkele bedrijven nog nodig, waarbij er kan worden volstaan met lagere masten. Mogelijk dat ook in deze situatie de inzet van een andere techniek
(bijv. TD-LTE) tot een betere dekking kan leiden.
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4.7 Jachthavens (Almere, Lelystad)
Jachthavens langs de rand van Almere en Lelystad
Langs de randen van de steden Almere en Lelystad liggen een aantal onontsloten jachthavens. Het aantal (vaste en/of passanten) ligplaatsen op deze jachthavens varieert; De Blocq
van Kuffeler in Almere biedt plaats aan 183 pleziervaartuigen, en Flevo Marina en Deko Marine in Lelystad tellen respectievelijk 1.000 en 400 ligplaatsen. Variërend per haven zijn er
naast ligplaatsen ook andere voorzieningen aanwezig zoals een havenkantoor, restaurant of
scheepsverhuurbedrijf.
Jachthavens bieden wifi toegang bij ligplaatsen
Bij alle jachthavens bestaat de behoefte om snel internet aan te kunnen bieden bij de ligplaatsen. Vanwege de steeds urgentere behoefte heeft Flevo Marina een eigen glasvezelverbinding laten aanleggen naar de haven. De andere jachthavens hebben momenteel alleen de
beschikking over een trage of matige DSL aansluiting. De jachthaven in Almere heeft al eens
geïnformeerd naar de aanleg van glasvezel, maar de kosten worden vooralsnog als te hoog
ervaren. Door Deko Marine is ten tijde van de aanleg van glasvezel in Lelystad door Reggefiber geprobeerd ook een aansluiting te krijgen, maar dat is niet gelukt.
Punt-punt straalverbinding en wifi spots in haventerrein
Beide jachthavens zouden kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een punt-punt straaloplossing. Deko Marine ligt hemelsbreed op zo’n 500 meter afstand van de mediatoren van Alticom, van waaruit gemakkelijk een straalverbinding kan
worden opgezet zonder de noodzaak tot het bijplaatsen van een mast op het terrein van de
jachthaven. Voor de jachthaven in Almere kan gekeken worden naar de mogelijkheden om
gebruik te maken van de bestaande masten op het dak van het gemaal De Blocq van Kuffeler van Waterschap Zuiderzeeland, om vandaaruit een straalverbinding op te zetten naar de
gelijknamige jachthaven. Voor het verkrijgen van goede zichtlijnen is het daarbij eventueel
wel nodig om een eigen mast te plaatsen op het haventerrein. De nabijgelegen huizen zouden ook mee kunnen profiteren van een dergelijke voorziening, maar verdeling van investeringskosten en maandelijkse kosten voor internet vormen daarbij mogelijk wel een uitdaging.
Voor een goede verspreiding van het internetsignaal over beide jachthavens, is het waarschijnlijk wel nodig om één of meerdere wifi toegangspunten in te richten op het terrein.
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5 Conclusie
Dit onderzoek heeft zich gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verbeteringen van de onontsloten recreatiebedrijven in het buitengebied van Zuid- en Oostelijk Flevoland. De recreatiebedrijven vertegenwoordigen het grootste deel van de onontsloten
adressen in het buitengebied, zoals in de inleiding van dit rapport al naar voren is gebracht.
Op basis van de analyse naar de mogelijkheden voor clustering van de onontsloten recreatiebedrijven in Zuid- en Oostelijk Flevoland, is vastgesteld dat het vormen van diverse clusters potentieel mogelijk is. Het uitgangspunt daarbij was, dat er eventueel in gezamenlijkheid een oplossing kan worden gerealiseerd en een deel van de kosten voor realisatie kunnen worden gedeeld onder de bedrijven binnen een cluster. Welke oplossing in welke situatie
de meest geschikte is, is aan de hand van een technische evaluatie besproken, waarbij per
oplossing uitleg is gegeven over onder meer kosten en technische eigenschappen.
Naar aanleiding van een belronde langs een groot deel van de onontsloten recreatiebedrijven, hebben we geconstateerd dat de behoefte aan sneller internet bij een beduidend deel
van de bedrijven wel aanwezig is, maar dat de bereidheid tot directe actie en het doen van
eigen investeringen wisselend is, voornamelijk vanwege verschillen in de gevoelde mate van
urgentie. Uit de gesprekken kwam naar voren dat met name de bedrijven met logiesfunctie
een relatief sterke behoefte hebben aan sneller internet, aangezien hun gasten daar expliciet
om vragen. Verder is gebleken dat sommige bedrijven zelf al bezig zijn met verbeteracties
en ook hebben een aantal bedrijven inmiddels zelf snellere voorzieningen gerealiseerd. Deze
constateringen beperken de mogelijkheden voor een aantal potentiële clusters om tot een
gezamenlijk oplossing voor het cluster te komen aanzienlijk.
Figuur 14 laat zien dat er drie clusters overblijven waar eventueel mogelijkheden zijn tot het
gezamenlijk realiseren van een oplossing. Deze clusters zijn allemaal te vinden langs de
oostrand van Dronten en Zeewolde. Daarnaast is er nog een aantal losse campings en jachthavens waar de behoefte tot verbetering duidelijk aanwezig is en waar naar individuele oplossingen zal moeten worden gezocht.
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Figuur 14: Behoevende clusters en locaties en omvang verblijfsunits per cluster of locatie

De figuur geeft op basis van de kleurstelling van de cirkels aan welke oplossing waar wordt
voorgesteld. Gelet op de (te) hoge (bevonden) kosten voor de aanleg van glasvezel, lijkt een
draadloze straaloplossing in alle gevallen de meest voor de hand liggende oplossing. Daar
waar er mogelijkheden zijn om te clusteren, wordt een gedeelde straaloplossing voorgesteld.
Als er geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande telecommasten, zal het per cluster
nodig zijn dat er een nieuw antenne-opstelpunt wordt gerealiseerd, waarvan de kosten per
locatie al gauw enkele tienduizenden euro’s zullen bedragen. Daar bovenop komen - vanwege de ligging van de individuele bedrijven in boomrijk gebied - mogelijk nog kosten voor het
plaatsen van masten op de eigen terreinen. Bij de overige locaties zou een punt-punt straaloplossing verbetering kunnen brengen, als de aanleg- en maandkosten door de betreffende
bedrijven niet als te hoog worden ervaren.
Voor de (draadloze) ontsluiting van het totale buitengebied in de gemeente Dronten (waar
binnen ook de recreatiebedrijven in de clusters Bremerberg en Abbertbos vallen), heeft de
gemeente geld gereserveerd en werkt men momenteel een subsidieregeling uit waar bedrijven straks aanspraak op kunnen maken20. Greenet heeft al contact gelegd met de bedrijven
in het cluster Bremerberg om tot een gedeelde (straal)oplossing te komen. De gemeenten
Almere, Zeewolde en Lelystad bieden (vooralsnog) geen breedbandsubsidieregelingen aan.

20

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141784/dronten-in-2017-overal-snel-internet-indronten?dossier=541
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Annex A
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Overzicht onontsloten bedrijven/locaties

Plaatsnaam
Almere
Almere
Almere
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Biddinghuizen
Biddinghuizen
Biddinghuizen
Biddinghuizen
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
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Type
Jachthaven
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Camping
Camping
Caravanpark
Camping
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Aanlegplaats
Bungalowpark, Jachthaven
Camping, Bungalowpark, Jachthaven
Bungalowpark
Bungalowpark
Bungalowpark
Bungalowpark
Bungalowpark, Jachthaven
Jachthaven
Manege
Educatief
Sport & leisure
Bed & breakfast
Sport & leisure
Camping
Jachthaven
Camping, Bungalowpark, Jachthaven
Golfbaan
Educatief
Camping
Manege
Camping
Natuurcamping
Educatief
Sport & leisure
Scouting
Natuurcamping
Natuurcamping
Caravanpark
Scouting
Camping
Camping
Bungalowpark
Aanlegplaats

Naam bedrijf/locatie
Watersportver. de Blocq van Kuffeler
Huizerhoef
De Schelp
De Ruimte
Kampeerterrein De Abbert
NCC 't Abbertbos
P-90
Smient
Meerkoet
Eekt
De Ral
Pierland
De kleine zwaan
De Klink
Aquacentrum Bremerbergsehoek
Bungalowpark De Bremerberg UA
Bungalowpark De Boschberg UA
Stichting Bos en Heide
KVM
Flevo Marina
Deko Marine
Paardensportcentrum x-tern
Educatieve zorgboerderij De Huif
Tom's Creek Fishing Adventures
B&B Het Boshuys
Surfschool Paradiso
t Oppertje
De Gnutten
Erkemederstrand
Golfclub Zeewolde
Werkschuur De Zevenhorst
De Parel
Nature Horse Paradise
Het Groene Bos
Paal Kampeerterrein de Campanula
De Roode Schuur
Vereniginggebouw Groene Schuur
Scouting Jan Wandelaar
Kampeerterrein Dasselaar
Groepskampeerterrein De Banken
NCC De Distel
Scoutinglandgoed Zeewolde
Landgoed De Wielewaal
De Altena
Park Buitenplaats Horsterwold
WIJ-land
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