
FTTH: Kortrij k test, Gent bestudeert
Nu de gebruikers van Leytab - een 'fiber to the home' project in Kortrijk -
aangesloten zijn, komt het testen van toepassingen er pas echt op gang. In
Gent wordt ondertussen bekeken hoe een ftth-uitroI moet aangepakt
worden. x* Kristof Van der Stadt
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ortrijk wil via het teylab-
project in de praktijk na-
gaan wat voor de consu-
ment de relevantie is van

nieuwe toepassingen en diensten
via een supersnel glasvezelnetwerk.

Het project werd in 2009 a\ aan-
kondigd en werd begin 2011 afge-

trapt. Toch is het testen van de toe-
passingen pas nu echt op gang
gekomen. 'We zijn eerstgestartmet
het verkrijgen van de nodige ver-
gunningen, waardoor de eerste test-
gebruikers pas in junivorig jaar aan-

gesloten werden. Nu zijn alle
mensen allemaal aangesloten waar-
doorwe nu echtkunnen beginnen",
zegt Dirk Oss§n van Alcatel-Lucent

die het l,eylab 'living lab' consorti-
um trekt.

In totaal zyn een 200-tal testers
aangesloten op het glasvezelnet-
werk, waarvan 110 gezinnen in de
wijken Buda en Overleie. De an-

dere 'testers'zijn gebouwen zoals

een school. het lokale kunstencen-
hum en een zorgcenkum. De zoek-

tocht naar kandidaat-testers verliep
moeizamer dan aanvankelijk ge-

dacht, hoewel het om een gratis lijn
van 100 Mbit/s down- en uploads-

tream gaat. Heel wat gezinnen za-

gen het echter niet zitten dat in hun
huis extrawerken nodigwaren om
de glasvezellijn tot in de woonka-
mer door te trekken, horen we van-

uit verschillende hoeken. Dat Belg-

acom enkel de corurectiviteit en geen

triple-play aanbod leverde, speelde
misschien ook mee.

Gescheiden netwerk
"Het gaat om een volledig ge-

scheiden netwerk om elk stadium
van productontwikkeling goed te
kunnen testen. Belangrijk is dat
er toch een levensechte ervaring is,

omdat het bij hen thuis en niet in
een labo gebeurt. Elk gezin moest
zich dar' ook engageren om lid te
worden van het tesQanel", zegt Dirk
Osstyn: "Dat wil zeggen dat ze re-
gelmatig enquètes moeten imullen
over hun gedrag en hun ervaringen
met het netwerk."

De deelnemende gezinnen kre-
gen allemaal een SamsungAndroid-
tablet, een mini-pc enlof een set-top

box waarmee ze video's uit een
beeldarchief kunnen consulteren.
Parbrers als \iideohouse, Beeldbank

Korkijk en Budascoop werken hier-

voor samen. "Nu het netwerk ope-

rationeel is, kunnen bedrijven ook
hun applicaties komen testen vol-
gens het principe van een 'living
lab"', zegt Osstyn. Leylab is een van

de drie proeftuinen die IBBT op-
gezet heeft, met gedeeltelijke fi-
nanciering van het rWT.

Het is overigens ook de bedoe-

ling om het lokale ecosysteem te
bevorderen en applicaties uit te rol-

len waarvan de gemeenschap beter
wordt. Denk dan bijvoorbeeld aan

videocalling voor mensen die niet
meer mobiel zijn of aan ehealth-toe
passingen voor zorgbehoevenden.
Het is dan ook geen toeval dat
het OCMW Kortrijk en Televic
Healthcare partneren in het project.

Andere partners zijn nog Focus
WTV, Androme, In-Ham, Zeticon
en U-sentric.

Gent onderzoekt
haalbaarheid

Waar Koftrijk vanuit de praktijk
vertrekt, wordt in Gent sinds okto-
ber 2010 bestudeerd of een stads-

overkoepelend ftth-netwerk haal-

baar is. "Zowel wat het
technologische luik als het econo-

mische plaatje betreft", verduide-
lijktJan Van Ooteghem van IBBT
die hetTerrain-project leidt (lfech-
no-Economic Research for Future
Access Infrastructure Networks').

"Het project loopt nog tot sep-
tember. Hetis de bedoeling datwe
dan met concrete aanbevelingen
voor de stad Gent komen en hen
exact kunnen vertellen hoeveel een

fitrol zal kosten en over welke ter-
m1n", zegLY an Ooteghem.

De grote kost zit zoals bekend in
de graafirerken. "Het open- en dicht-
gooien van straten in een stads-
omgeving is goed voor 60 à 70% van

het totale kostenplaatje van een í1h-

rollout", weet Van Ooteghem. Bo-

vengrondse bekabeling is een mo-
gelijk alteffIatief.

In het najaar moeten de conclu-

sies bekend ziin. 'We willen de stad
Gent een concreet plan aanreiken
waarin we vertellen hoeveel het gaat

kosten, waar je moetbeginnen, hoe
lang het gaat duren, en wat in af-

wachting moet gebeuren. Dus ook
om bijvoorbeeld'ducts'in de grond

te stoppen bij heraanleg van stra-

ten", aldus Van Ooteghem.
OfGent dan ook effectiefvoor een

ftth-stadsnetwerk gaat, zal de stad
nadien beslissen - waarbij de na-

kende verkiezingen ookwel een rol
kunnen spelen. "Zeker is dat het
dossier wel degelijk op tafel ligt
en dat er oprecht naar gekeken
wordt", besluit Van Ooteghem. #

ffifr
...r.rit:r.:l:

NR 7 . t3/412012


