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Met alle aandacht voor glasvezel zou je als recreatieondernemer bijna denken dat je bestaande
coax-kabelnetwerk – ooit gebruikt voor kabeltelevisie – gedateerd is. Niets is minder waar.
Ook met coax zijn hoge downloadsnelheden mogelijk, zodat je je gasten een optimale
internetervaring kunt bieden.

Snel internet kan ook over

V

bestaand netwerk

Veel recreatieparken in Nederland hebben
nog kilometers coaxkabel in de grond. Voor
het bieden van een internetverbinding ging
de aandacht echter snel naar de aanleg van
wifi-access points, die samen een draadloos netwerk vormen.
Met de opkomst van populaire streamingdiensten als Netflix en Videoland neemt de
belasting van dit draadloze netwerk echter
toe. Met als gevolg dat gasten geen optimale internetervaring meer hebben. Daar
komt bij dat de bereikbaarheid van de wifiaccess points vaak niet voldoet. Dit komt
door veel (intensieve) gebruikers, maar ook
door obstakels tussen de access points
en de ontvangende telefoons, tablets en
laptops.

Lage investeringskosten
Recreatiebedrijven die over een coaxnetwerk beschikken kunnen tegen relatief
lage kosten snel internet realiseren. De bekabeling in de grond is hiervoor uitermate
geschikt. Wel zal er het één en ander boven de grond vervangen moeten worden:
verdelers, connectoren en eventueel versterkers.
De beste oplossing is een modem op de accommodatie. Zo bied je de gast wat hij wil:
wifi zoals thuis. De kosten van dit alles zijn
relatief laag. Wanneer je internet via het
coaxnetwerk tegen betaling aanbiedt aan je

gasten, heb je je investering binnen enkele
jaren terugverdiend. Wil je als ondernemer
geen eenmalige investering doen, dan is het
ook mogelijk om te kiezen voor WaaS (Wifi
as a Service). Dan betaal je een vast bedrag
per maand voor de dienstverlening.

De beste oplossing is een modem
op de accommodatie

Indien je beschikt over wifi-access points,
hoef je deze niet per se te verwijderen.
Deze wifi-voorziening kun je aanbieden
als een gratis internetservice, terwijl je de
extra snelle variant met een eigen modem
op de accommodatie aanbiedt als een
premium voorziening tegen betaling.
De keus is aan de gast.
Met dank aan Hertzinger
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