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FIBER TO THE FARM, WHY ?

Access Markt is verzadigd in NL, juist in de buitengebieden liggen kansen!

Nieuwe glasvezel netwerken in het buitengebied

Maatschappij voor Breedband in Brabant (CIF/Mabib)

Noordoostpolder Flevoland (FiberFlevo)

Andere omstandigheden dan FTTH in steden/dorpen.

Straatkasten met soms < 40 woningen

Afstand woning – wijkkast is vele malen groter
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Fiberflevo B.V. is eigenaar van het passieve 

netwerk, aangelegd door Selecta Infra B.V.

Netwerk is passief als Point 2 Point 

gebouwd. (Elke klant dedicated fiber naar

wijkkast)

Polder opgedeeld in 6 regio’s. Gebouwd

‘met het licht mee’. 

3000 aansluitingen, 600km! geulen graven

PASSIEVE NETWERK
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KEUZE NETWERKTECHNIEK

Point 2 Point (Actief) vs (G)PON (Passive Optical Networking) (Passief)
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HOE WERKT GPON ?

OLT = Optical 

Line Terminator 

(Operator)

ONT = Optical 

Netwerk 

Terminator 

(Klant)
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UPLOAD:

– Time slots

– 1.24 Gigabit

– 1310nm

DOWNLOAD:

– Broadcast

– 2,48 Gigabit

– 1490nm

– Encrypted (optional)

HOE WERKT GPON (UP/DOWNLOAD)
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Max afstand 20km class B+ optic (timing)

Max afstand 1:32 splitter ~ 20km / 1:16 splitter  ~ 35 km

HOE WERKT GPON (RANGING)
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STANDAARDEN BINNEN GPON
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MAAR HEB IK DAN GEEN ETHERNET ?

ONT
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Design van Passief naar Actief 

 1 City POP (LC) en 5 Area POP’s (WP/SK)

 LC is actief (OLT),SK’s zijn passief (Splitters)

SK via enkele fiber naar LC (Ring)

Design keuze splitter ratio (SK= 1:16  LC = 1:32)

Uitdaging : Grootste afstand van LC naar HA ~ 33km



Pagina 11 |

LC (CityPOP)

Huawei 5800-X17 OLT in de LC

GPON lijnkaarten met PON lasers (16 per lijnkaart)

Enkele city ring fibers naar de WP’s (Area POP’s) (Tot 96 stuks / meer 

dan P2P !)

1:16 = max 4352 klanten per OLT

XG-PON / XGS-PON nog een brug te ver. 

LC DESIGN
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SK (AreaPOP)

Passieve Splitters (1:16 of 1:32)

 1:32 = 2 splitters per HE

 1:16 = 4 splitters per HE

Keuze LC connector ivm high density

 NOP-SK3 => 8HE = 512 klanten

Geen prepatching (CAPEX)

Geen stroom nodig, (lage OPEX)

SK DESIGN
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Alles in 1 (ONT+ROUTER)

Bootstrap vanuit U2000 (Geen custom firmware!)

 Initiele provisioning profile,

 Na activatie Service Provider profiel.

Klant specifieke config via ACS (VOIP)

Nadeel WIFI device in meterkast/kelder.

HUAWEI CPE
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 GPON is het serienummer van ONT belangrijk voor authorisatie.

 Geen preprovisioning mogelijk zoals bij P2P (Je hebt geen actieve

poort per klant).

 Elke klant komt in Quarantine network

 Klant moet zijn verbinding activeren middels authorisatiecode.

 Tijdens activatie wordt authorisatiecode gematched aan

Quarantine IP adres wat weer gematched wordt aan

Serienummer ONT.

 Na match worden de diensten van de klant geprovisioned.

ACTIVATIE PROCES
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WAT KOMT ER NA GPON ?
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Wat een boer niet kent dat vreet ie niet. Maar het is best lekker !

Huawei OLT heeft alle features die je nodig hebt voor een FTTH/FTTB netwerk

GPON vergt aanpassingen in je Service Delivery (Geen actieveport per klant)

Robuust activatie process is belangrijk! (Installeren/vervangen ONT)

CPE maakt of breekt je dienstverlening (Bugs / Wifi / IPTV / VOIP)

The devil is in the details (Software bugs/dirty cables/etc)

CONCLUSIES EN ERVARINGEN
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HOE ZIET HET ERUIT NA 1 JAAR

OPERATIONEEL
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AREA POP WP NOP-SK1
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CITY POP NOP-LC
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