
Waarom is snel internet zo belangrijk?

BEDRIJVIGHEID / THUISWERKEN
Voor bedrijven en zelfstandigen is snel internet erg 
belangrijk. Bijvoorbeeld innoverende agrarieërs 
krijgen te maken met melkrobots, koelinstallaties, die 
via internet door leveranciers van nieuwe updates 
worden voorzien of op afstand worden uitgelezen. 
Hier is veel data-verkeer voor nodig en een snelle 
internet verbinding is dan noodzakelijkheid.
Wanneer hier niet op ingespeeld wordt, zullen bedri-
jven vertrekken uit de omgeving, met (nog meer) 
krimp tot gevolg.

ZORGDIENSTEN IN DE TOEKOMST
De eerste projecten waarbij snel internet onmisbaar 
is, lopen al op het gebied van zorg en welzijn. Zoals 
via beeldtelefoon contact krijgen met de thuiszorg-or-
ganisatie of medische hulp. In de toekomst zal dit 
alleen maar worden uitgebreid.

DOMOTICA / BEVEILIGING
Verlichting, verwarming, koelkasten, alles kan in de 
toekomst via internet worden aangestuurd of uitge-
lezen. Zo ook kan beveiliging van woningen en 
bedrijfspanden via internet worden geregeld. Voor 
zaken waar veel beelden uitgewisseld moeten worden 
is snel internet vereist. 

STUDIE EN SOCIALE CONTACTEN
Jongeren hebben internet nodig voor hun studie, 
online gamen en sociale contacten. Daarbij is er een 
ontwikkeling dat er meer en meer digitaal beschikbaar 
komt en dat jongeren daar op aangewezen zijn. 

Er wordt dan ook gezegd dat in de toekomst elk gezin 
met kinderen een snelle internetverbinding nodig 
heeft. 

TELEVISIE KIJKEN
In dorpen en steden is televisie kijken via de kabel 
normaal. Echter in het buitengebied bent u 
aangewezen op een satellietverbinding of digitenne. 
Nu al en nog meer in de nabije toekomst komen er 
steeds meer faciliteiten als smart TV, hoge kwaliteit 
Ultra HD TV, interactieve TV (o.a. films on demand, 
uitzending gemist), applicaties via TV en via je TV 
surfen op het internet.  Al deze mogelijkheden zijn 
alléén beschikbaar wanneer u over een snelle 
verbinding met internet beschikt. Iets wat we in het 
buitengebied missen.


