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Glasvezel maakt 
razendsnelle actie mogelijk
Nederland wordt steeds meer 
digitaal. Daarbij wordt vooral 
gedacht aan de mogelijkheid 
om vanuit huis te werken. 
Maar ook zaken als de bedie-
ning van straatverlichting, de 
verkeerslichten en bruggen en 
sluizen gebeuren steeds meer 
digitaal. Daarvoor is een soli-
de, slimme en betrouwbare in-
frastructuur een absolute 
voorwaarde.

V. Van Mierlo

energiemaatschappijen zijn er al een paar jaar 
mee bezig: het vervangen van het kopernetwerk 
dat tussen de energiestations ligt. in plaats daar-
van worden glasvezelverbindingen aangelegd, 
omdat daarover sneller en meer data kunnen 
worden verstuurd. Zo kan tegenwoordig binnen 
drie milliseconden van het ene naar het andere 
station worden geschakeld, om te voorkomen 
dat een gebied of wijk zonder stroom komt te 
zitten. Veranderende eisen aan systemen en 
voorzieningen zorgen ervoor dat de vraag naar 
een moderne infrastructuur stijgt. datzelfde 
geldt voor de sector verkeer en vervoer. Zo wer-
ken in het rijksprogramma 'beter benutten' de 
overheid, regio en het bedrijfsleven samen om 
de bereikbaarheid in de drukste regio's over wa-
ter, weg en spoor te verbeteren. dit jaar moeten 
de files op de drukste punten in ons land met 
20 procent verminderen. Het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat investeert samen met de 
regio's aanvullend € 600 miljoen in de periode 
2014-2017. Het doel van 'beter benutten' is 
10 procent reistijdverbetering van deur tot deur 
tijdens de spits in de drukste gebieden van ons 
land. daarvoor is het noodzakelijk dat verschil-
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Veranderende eisen aan systemen en voorzie-
ningen vragen om een moderne infrastructuur

Real time-camerabeelden zijn belangrijk voor 
onder meer de scheepvaart en wegverkeer

Redundantie en beveiliging zijn cruciaal voor 
de doorstroming van weg- en waterverkeer

Een glasvezelring is kostenefficiënter en in 
zichzelf redundant 

een glasvezelring zorgt ervoor dat scheepvaart zo min mogelijk wordt gehinderd.

lende verkeerssystemen, zoals verkeersregelin-
stallaties en wegkantstations, onderling commu-
niceren en data uitwisselen. 

Noodknop
ook op het gebied van openbare orde en veilig-
heid worden er steeds meer eisen gesteld aan de 
infrastructuur. in de binnenstad en op bedrijven-
terreinen hangen in toenemende mate beveili-
gingscamera's. die beelden moeten real time 
kunnen worden bekeken, zodat er direct actie 
kan worden ondernomen wanneer er iets ge-
beurt. en precies dát is ook belangrijk bij bijvoor-
beeld de scheepvaart, die te maken heeft met 
bruggen en sluizen op hun route. bruggen en 
sluizen zijn bewegende delen, en zodra er iets 
gebeurt, moeten die acuut kunnen worden stil-
gezet. dat vergt razendsnelle actie. traditioneel 
gebeurt dat door een brugwachter die in het 
brugwachtershuisje op de noodknop drukt. 
Maar door de digitalisering van objecten kan de 
bediening vaak centraal plaatsvinden. om vanaf 
een andere locatie dan het brugwachtershuisje 
de brug acuut te stoppen, is razendsnelle com-
municatie nodig. dat is alleen mogelijk met een 
glasvezelverbinding. 

optimale doorstroming
een goed voorbeeld van de modernisering van 
bruggen en sluizen is het project Centrale object 
bediening (Cob) van Waternet. stichting Water-

net is verantwoordelijk voor de hele watercyclus 
in amsterdam en omstreken en wil in 2017 tach-
tig bruggen en sluizen in de gebieden amster-
dam, de Vecht en de eem gefaseerd en op uni-
forme wijze op afstand kunnen bedienen. 
daarvoor moeten de komende jaren 62 beweeg-
bare bruggen en sluizen worden omgebouwd, 
zodat ze vanaf een centrale post kunnen worden 
bediend. 
doordat alle objecten op hetzelfde ringvormige 
netwerk – dat langs verschillende vaarwegen ligt 
– zijn aangesloten, kan de verkeersdoorstroming 
zo optimaal mogelijk worden geregeld, zowel op 
de weg als op het water. Voor het wegverkeer 
betekent dit dat ze zo weinig mogelijk last heb-
ben van openstaande bruggen en voor de 
scheepvaart betekent dit dat ze zo min mogelijk 
hoeven wachten. iedere vertraging betekent im-
mers extra kosten. ook kan vertraging mensen-
levens kosten als het gaat om de zwaailichten-
sector. 
Met het slimme netwerk van Waternet kan een 
ambulance zonder files en open bruggen en met 
groene verkeerslichten doorrijden richting het 
ziekenhuis. Zelfs als dat ziekenhuis in een andere 
gemeente staat dan waar de ambulance van-
daan moet komen, wordt er op de route dyna-
misch voor gezorgd dat de ziekenwagen geen 
hinder ondervindt. in het ziekenhuis staat de 
medische staf vervolgens geïnformeerd klaar om 
het leven van de patiënt te redden. 
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Het project Centrale object Bediening moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ambulances niet komen vast te staan voor een open brug.

De aanleg van glasvezelnetwerken heeft nogal 

wat voeten in de aarde.

aanbesteding
stichting Waternet schreef voor het project Cob 
een aantal aanbestedingen uit die tezamen het 
gehele project vormden. daarbij ging het om 
aanbestedingen voor onder meer de apparatuur 
en de infrastructuur, maar er werd ook gezocht 
naar een partij die de bruggen en sluizen fysiek 
kon aanpassen zodat ze kunnen worden aange-
sloten op een digitaal netwerk. de aanbesteding 
voor de infrastructuur werd gewonnen door eu-
rofiber die 190 km glasvezelnetwerk heeft gele-
verd. doordat er slim gekeken werd naar hoe de 
verschillende objecten efficiënt op het bestaan-
de netwerk konden worden aangesloten, hoefde 
slechts zo’n 10 procent nieuw netwerk te worden 
aangelegd. Voor die aanleg werd door eurofiber 
gebruikgemaakt van een partner, de gecertifi-
ceerde aannemer schuuring. in overleg met de 
betrokken gemeenten werd gekeken of er een 
sleuf kon worden gegraven voor het aanleggen 

maximaal twintig objecten kunnen worden aan-
gesloten. door een maximum aantal objecten 
op een netwerk aan te sluiten en te zorgen voor 
een dedicated verbinding tussen de objecten, 
kan de snelheid worden gegarandeerd, zodat de 
brug ook inderdaad acuut stilstaat als er op de 
noodknop in de bediencentrale wordt gedrukt. 
door te kiezen voor een ringvorm, is er minder 
kabel nodig, wat kostenefficiënter is en in zich-
zelf redundant. als zich op een plaats in het net-
werk een storing voordoet, kunnen de objecten 
via de andere kant alsnog met elkaar en de be-
diencentrale communiceren (links- of rechtsom). 

Gemoderniseerde historie
Het project Centrale object bediening moet in 
2017 zijn afgerond en bestaat dan uit een hoofd-
bediencentrale en een uitwijkbediencentrale. 
Vanuit deze centrales kunnen de marifoon, om-
roep, intercom en uiteraard de objecten zelf wor-
den bediend. daarnaast zijn er videoschermen 
die real time-camerabeelden tonen van de situa-
tie rondom de bruggen en sluizen. de objecten 
en centrales zijn met elkaar verbonden via een 
dark fiber-netwerk waarop met een hoge snel-
heid storingsvrij datagegevens (audio, video en 
besturingsdata) worden uitgewisseld. 
de grachten van amsterdam zijn historisch. Met 
Cob worden ook deze oude objecten op een 
moderne wijze ontsloten, zodat er een optimale 
infrastructuur ligt die een goede doorstroming 
op weg en water mogelijk maakt. Zo zorgt tech-
nologie ervoor dat we makkelijker, eenvoudiger 
en vooral prettiger kunnen leven. 

Vincent van Mierlo is segmentmanager NederLAN 
bij Eurofiber.

van de nieuwe netwerkdelen of dat er een ge-
stuurde boring noodzakelijk was. doordat er re-
latief weinig hoefde te worden gegraven – er 
werd immers grotendeels gebruikgemaakt van 
het bestaande netwerk – konden de kosten voor 
de aanleg van de infrastructuur laag worden ge-
houden. bij de bruggen en sluizen die de ko-
mende jaren nieuw worden gebouwd in het ver-
zorgingsgebied van Waternet, wordt bij het ont-
werp al rekening gehouden met het feit dat ze 
moeten worden aangesloten op de digitale in-
frastructuur. 

redundant en veilig
bij het Cob-project is gekozen voor de aanleg 
van zes dark fiber-glasvezelringen die allemaal 
samenkomen in de bediencentrale en eveneens 
in de uitwijkcentrale. redundantie is namelijk 
een belangrijke voorwaarde voor het project, 
aangezien een storing of uitval direct gevolgen 
heeft voor de doorstroming van het weg- en wa-
terverkeer. een andere belangrijke voorwaarde is 
de beveiliging van de verbindingen tussen de 
verschillende objecten. Het kan immers niet zo 
zijn dat hackers of kwaadwillenden zichzelf toe-
gang kunnen verschaffen tot bijvoorbeeld de 
bediencentrale en vervolgens bruggen naar be-
lieven open en dicht kunnen zetten. er is geko-
zen voor een dark fiber-oplossing, zodat Water-
net de mogelijkheid heeft zijn eigen apparatuur 
op het netwerk te plaatsen, waardoor het volle-
dig onafhankelijk van een leverancier kan opere-
ren. daarnaast is een dark fiber-verbinding volle-
dig redundant in te richten en goed te beveili-
gen. doordat het glasvezelnetwerk speciaal voor 
dit project werd aangelegd, kon worden geko-
zen voor een ringvormige verbinding waar tot 


