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Legdebeste internetverbinding
vandehelewereldaan

SandraOlsthoorn
Amsterdam

We hebben in Nederland op de mees-
te plekken prima internetverbindingen.
Belangrijke internetknooppunten zijn in
Nederland gevestigd en ons land is een
aantrekkelijkevestigingsplaatsvoor tech-
nologiebedrijven.Nogwel.

Wantalsweonsookindetoekomsteen
innovatieve kenniseconomie willen blij-
vennoemen,danmoet er echt een tandje
bij.Scholenenouderebedrijventerreinen
kampennogvaakmettraaginternet.Boe-
renbedrijvendoendeadministratieopeen
usb-stick endenetwerken indegrote ste-
den kunnen de groei van het internetver-
keer straksnietmeer aan.

Debestaandeinfrastructuurvoor inter-
net—kabelenkoper—looptophaarein-
de.Glasvezel isdetoekomst.Hetheefteen
bijnaonbeperktecapaciteit, isenergiezui-
niger,envergtweinigonderhoud.Sluital-
leseniedereenaanopsupersnelglasvezel
enwekunnentientallenjarenvooruit,ook
als technologieën zoals virtual reality en
kunstmatige intelligentie dagelijkse kost
zijn geworden.

Omeen innovatief land te blijvenmoetenwe iedereen toegang geven tot een supersnelle glasvezelverbinding. FOTO: ISTOCK

we, digitale dienstverlening.We kunnen
beter vanuit huiswerkenennieuwedien-
stenmakenhet ouderenmakkelijker om
langer thuis te blijvenwonen. Als we ook
indeopenbareruimteallesaansluitenop
glasvezel, zal dat het beheer van onze ste-
denefficiëntermaken.
Glasvezel is ook de basis voor 5G en

daarmee voor bijvoorbeeld de autonoom
rijdende auto. Voor die nieuwe generatie
mobiel internet zijn veelmeer antennes
nodig dannu, endiemoeten allemaal op
glasvezelworden aangesloten.Het is effi-
ciënter en logischer omde overheid één
zo’nfijnmazignetwerkte latenaanleggen,
dandatdedriegrotetelecombedrijvendat
ieder apart doen.

Zo’ndriemiljoenhuishoudenshebben
nueenglasvezelaansluiting.Erzijnernog
zo’n vijfmiljoen te gaan.Met een gemid-
deldeinvesteringvan€700peraansluiting
betekent dit dat er €3,5mrd nodig is om
allehuizenaan te sluiten.
Onderzoeksbureau Stratix becijferde

dat €1mrd nodig was omalle bedrijven-
terreinenopglasvezel tekrijgen.Vooreen
fijnmazig landelijk 5G-netwerk van top-
kwaliteit is nog eens €5mrd nodig. Het
is nietmeer dan redelijk dat de overheid
een deel van die investering voor haar re-
keningneemt.

Morgen:KomopmetdieZuiderzeelijn.Ook
een idee?Discussieeronderditartikelmee,
of stuur een voorstel in op nederlandinves-
teert@fd.nl.

Hetkabinetwilmetmiljardeninvesterin-
gende economie versterken.Maarwaar
moet dat geldnaartoe?Het FDdoet in
aanloopnaarPrinsjesdagdrieweken lang
concrete voorstellen

Investeren
in Nederlannd

Ooit liepNederlandvooropmetdeaan-
leg van glasvezel, inmiddels zijn we afge-
zakt tot de Europesemiddenmoot. Zelfs
in deze tijd van geld in overvloed gaat het
met de aanleg te langzaam en blijven er
plekkenwaarnooitglasvezel lijkt tezullen
komen.Overheid,pakdiehandschoenop.
Investeerwaar demarkt faalt, en subsidi-
eerwaarhet tempoomhoogmoet.

Een land vol glasvezel is aantrekkelijk
voorbedrijvendieveeldataverwerken,en
het stimuleert de ontwikkeling van nieu-

Nederlandprofileert zich graag als kenniseconomie
en innovatieland,maar de infrastructuur omdie
ambitieswaar temaken veroudert. FD-redacteur
SandraOlsthoornwil die handicapwegwerken.
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Beter resultaat
enmeerwaarde
eerstehalfjaar
voorHAL

Van onze redacteur
Amsterdam

HALHolding boekte in het eerste
halfjaareenflinkhogerewinst.Dat
komt vooral doordat een grote af-
waardering bijmaritiem concern
Boskalis in dezelfde periode vorig
jaarhetresultaatvandebeursgeno-
teerde investeringsmaatschappij
drukten. HAL bezit ruim 40% van
Boskalis.

DatmaakteHAL, ook eigenaar
vanHet Financieele Dagblad, gis-
terenbekendnahetsluitenvande
beurs.Denettowinstoverdeeerste
zesmaandenvandit jaarkwamuit
op €144mln, waar deze vorig jaar
€48mlnbedroeg.

Daarnaast profiteerdeHAL van
deresultatenvanzijndeelneming
in tankopslagbedrijf Vopak en de
verkoop vandochter IEVGroep.

De nettovermogenswaarde van
HAL,demarktwaardevandebeurs-
genoteerdebedrijvenplusdeboek-
waardevandeniet-genoteerdeon-
dernemingenenliquidemiddelen,
steeg in het eerste halfjaar met
€639mln, tot €11.663mln.

Dewaardestijging komt vooral
doordegestegenbeurswaardevan
optiekketenGrandVision, Vopak
en SBMOffshore, de bouwer van
grote productieschepen voor de
olie- engaswinning.

Dit is exclusief de koerssprong
van bijna 40% die GrandVision in
julimaaktetoenuitlektedatereen
overnamebodligtvandeFrans/Ita-
liaanse concurrent EssilorLuxot-
tica. HAL, die GrandVision zelf
naar de beurs bracht in 2015 be-
zit 76,72% van de aandelen. Het
belang van HAL werd daardoor
€1,5mrdmeer waard; GrandVisi-
on heeft nu een totale beurswaar-
de van rondde€7mrd.

Het belang van HAL
in GrandVision
steeg door het
overnamenieuws
€1,5 mrd in waarde

BUITENLAND

Bolsonarowil toch
financiële steunG7
De Braziliaanse president
Jair Bolsonaroheeft alsnogde
€18mln steungeaccepteerddie
de landen vandeG7hadden
aangebodenomdeAmazone-
branden tehelpenblussen.

Bolsonaro zei onderdruk van
degouverneurs vandenoorde-
lijkeprovincies tochopen te
staan voor steun.Daarbij hielp

het dat deFransepresidentEm-
manuelMacron volgenshemzijn
toonwathadgematigd endat
deAmerikaansepresidentDo-
naldTrumpzijn steunuitsprak
aandeBraziliaansepresident.

Bolsonaroweigerdehet geld
maandaguitwoedeover op-
merkingen vanMacron.Die
dreigde afgelopenweekendde
handelsdeal tussenEuropa ende
Zuid-AmerikaanseMercosur-
landenaf te blazenalsBrazilië
niet harder zouoptreden tegen
debosbranden. Luchtfoto van de Amazone RTR

TECH ENMEDIA

Streepdoorplan
nieuwsdienstTalpa
Talpa Network ziet af vanplan-
nenomeeneigennieuwsdienst
op te zetten. JohndeMol kondig-
de zo’n journalistieke tak eind vo-
rig jaar aan,maarnaonderzoek
is geconcludeerddat er inNeder-
landgeen ruimte is voornog een
nieuwsdienst. Talpabevestigde
gisterenberichtgeving inHet
Parool overhet gesneefdeplan.
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