
 

Het optreden van The Streamers, de gelegenheidsformatie van meerdere Nederlandse 
artiesten zorgde tijdens Koningsdag voor een forse toename van het internetverkeer op 
het KPN netwerk. Terwijl de artiesten onder aanvoering van Guus Meeuwis en Kraantje 
Pappie met elkaar een muzikaal feestje bouwden bij Paleis Noordeinde, noteerde KPN 
recordhoeveelheden ‘streamingverkeer’. 
 

 
 
 

 
 
Gedurende het concert zag KPN continue flink meer internetverkeer dan normaal. Niet alleen op het 
vaste netwerk keken mensen massaal naar de live-optredens vanuit Den Haag, ook op het mobiele 
netwerk verwerkte KPN veel meer verkeer. Een toenemend aantal klanten kiest voor ‘unlimited’ 
bundels, hierdoor wordt het streamen van zo’n concert op je mobieltje een stuk gemakkelijker. 
 
Op beide netwerken is een duidelijke en continue piek zichtbaar tijdens het concert vanuit de 
Hofstad. Wat ook opvalt is dat op het vaste netwerk ruim voor aanvang het streaming concert al 
wordt opgezocht, terwijl men via het mobiele netwerk pas vanaf 20.00 uur ging kijken en luisteren. 
Ook opvallend, de live-stream werd massaal uitgekeken want de datahoeveelheden bleven hoog en 
zakten pas weer na afloop van het concert. 
 
Nederland genoot dus massaal van dit initiatief en het aantal kijkers passeerde dinsdagavond de 2,5 
miljoen. Daarmee is het volgens Tribe Company, de organisatie achter The Streamers, het best 
bekeken streaming-event ooit in Nederland. Iets wat KPN kan beamen; het netwerk van Nederland 
noteerde recordhoeveelheden ‘streamingverkeer’. 
 
Stand van het Netwerk 
In de Stand van het Netwerk publiceert KPN onder andere over trends en actualiteiten die zijn terug 
te zien in de hoeveelheid internetverkeer op het netwerk van Nederland. Zie ook eerdere publicaties 
over de feestdagen en thuiswerken in de lockdown, de impact van Covid-19 en thuiswerken op het 
netwerk en de invloed van de korte periode van vorst en ijs in februari van dit jaar. 
 

Trendlijn inkomend internetverkeer KPN op vaste netwerk - 27 april 2021 

Trendlijn inkomend internetverkeer KPN op mobiele netwerk - 27 april 2021 

‘Normale’ trendlijn 

https://thelivestreamers.nl/
https://tribecompany.com/
https://www.overons.kpn/nl/nieuws/2021/thuiswerkverkeer-breekt-records-begin-2021
https://www.overons.kpn/nl/nieuws/2020/impact-thuiswerken-zichtbaar-op-netwerk-kpn
https://www.overons.kpn/nl/nieuws/2021/tot-50-meer-upload-op-mobiele-netwerk-kpn-door-ijspret

