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Het project aanleg glasvezel in de 

buitengebieden gaat slagen. Alle 

vraagbundelingen in de 

buitengebieden van de 11 

gemeenten zijn nu succesvol 

afgerond. In oktober zullen de 

aanlegwerkzaamheden voor de 

eerste deelgebieden starten. 
 

Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF  

De Stichting Breedband Noord Veluwe is 

burgerinitiatief van vijf inwoners van de Noord 

Veluwe. Doel is om snel internet (breedband) 

in de buitengebieden te realiseren. Om dat te 

bereiken zijn allerlei mogelijkheden 

onderzocht. Gestart is met zeven gemeenten 

op de Noord Veluwe. Inmiddels is het gebied 

uitgebreid met vier gemeenten. Dat betekent 

dat het initiatief nu werkt voor snel internet in 

de buitengebieden van 11 gemeenten: 

Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, 

Hattem, Heerde, Apeldoorn, Epe, Voorst en 

Brummen. De gebieden van de gemeenten 

Olst-Wijhe en Zutphen aan de westzijde van 

de IJssel worden met de aanleg van 

breedband op de Veluwe meegenomen.  

 

De zoektocht heeft resultaat gehad, tijdens 

onze zoektocht zijn wij in contact gekomen 

met Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf 

heeft op meerdere plaatsen laten zien dat zij 

succesvol een glasvezelnetwerk kan bouwen 

en exploiteren. 

In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken 

kort weergegeven om u op de hoogte te 

houden.    

 

                    

 
 

 

 

De stand van zaken is hieronder per 

deelgebied aangegeven: 

 

1. Deelgebied Noord West Veluwe 

(Ermelo/Nunspeet) 

Dit deelgebied wordt in combinatie met 

een deel Harderwijk gerealiseerd. In 

week 41 wordt er gestart met de 

werkzaamheden. De planning is te 

vinden onder de link: 

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelg

ebied/noordwest-

veluwe/aanleg/planning/ 

De verwachting is dat de 

werkzaamheden in de tweede helft van 

2019 afgerond worden. 

 

2. Deelgebied Vallei/Veluwe Midden 

(Putten/deel Apeldoorn) 

De planning is om in oktober te starten 

met de schouw. De planning wordt zo 

spoedig mogelijk op de website van 

Glasvezelbuitenaf gezet. 

 

3. Veluwe Noord / Kampen Zuid 

(Elburg/Oldebroek) 

De vraagbundeling is succesvol 

afgerond. De start van de 

werkzaamheden is voor maand 

december gepland. 
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4. Deelgebied Veluwe Oost (Brummen, 

Voorst en Apeldoorn) 

De vraagbundeling is succesvol 

afgerond. Een planning van dit 

deelgebied is nog niet bekend. 

 

5. Deelgebied Noord Oost Veluwe 

(Epe/Heerde/Hattem) 

De vraagbundeling is op 10 september 

succesvol afgerond. De lijst met aan te 

sluiten percelen wordt nu compleet 

gemaakt. Een planning is nog niet 

bekend.  

 

Communicatie 

Glasvezel Buitenaf communiceert op internet 

op de site www.glasvezelbuitenaf.nl. U kunt 

via deze site op de hoogte blijven van de 

voortgang in de deelgebieden. 

 

 

 

Bestuur van de Stichting Breedband 
Noord Veluwe 
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