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Het project aanleg glasvezel in de 

buitengebieden is geslaagd. Alle 

vraagbundelingen in de buitenge-

bieden van de 11 gemeenten zijn 

nu succesvol afgerond. In drie 

deelgebieden is inmiddels de eer-

ste schop in de grond gezet. In 

het tweede kwartaal zullen ook de 

laatste twee deelgebieden gestart 

worden. Op dit moment onder-

zoeken wij of er een mogelijkheid 

is om die percelen die buiten het 

initiële vraagbundelingsgebied 

vielen (rafelranden) toch nog mee 

te nemen. Hier vallen ook (de uit-

lopers van) kleine kernen waarbij 

de gedachte is dat bij het combi-

neren van deze situaties ook de 

probleemgevallen geheel of ge-

deeltelijk opgelost kunnen wor-

den. 
 

Stichting Breedband Noord Veluwe en 

Glasvezel buitenaf  

De Stichting Breedband Noord Veluwe is een 

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 onder-

zocht. Gestart is met zeven gemeenten op de 

Noord Veluwe. Inmiddels is het gebied uitge-

breid 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 wor-

den met de aanleg van breedband op de Ve-

luwe 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 

en ontwikkelingen kort weergegeven om u op 

de hoogte te houden.    

 

                    

 
 

 

 

De huidige stand van zaken is hieronder per 

deelgebied aangegeven: 

 

De stand van zaken in de vijf deelgebieden  

a. Ermelo/Nunspeet (Noordwest Veluwe) 

In dit deelgebied is een bodemvervuiling in 

het tracé aangetroffen. Dit heeft een im-

pact op de planning. Op de andere plaat-

sen in de tracés verlopen de werkzaamhe-

den in dit deelgebied volgens planning. 

De planning is te vinden onder de link: 

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-

bied/noordwest-veluwe/aanleg/planning/ 

b. Putten/Apeldoorn (Noordelijke Vallei/Ve-

luwe Midden) 

Geen bijzonderheden. De planning is te 

vinden op:  

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordwest-veluwe/aanleg/planning/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordwest-veluwe/aanleg/planning/


https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-

bied/vallei-veluwe-midden/aanleg/plan-

ning/ 

c. Oldebroek en Elburg (Veluwe Noord/Kam-

pen Zuid) 

Geen bijzonderheden. De planning is te 

vinden op:  

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-

bied/veluwenoord-kampenzuid/aan-

leg/planning/  

d. Brummen, Voorst en Apeldoorn (Veluwe 

Oost) 

Geen bijzonderheden. De start van de 

graafwerkzaamheden is voor eind Q2 van 

2019 gepland. De planning op hoofdlijn is 

te vinden op: 

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-

bied/veluweoost/aanleg/planning/ 

e. Epe, Heerde en Hattem (Noord Oost Ve-

luwe) 

Geen bijzonderheden. De start van de 

werkzaamheden is gepland voor het begin 

van Q2 van 2019. De planning op hoofdlijn 

is te vinden op:  

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-

bied/noordoost-veluwe/aanleg/planning/ 

 

De conclusie is dat de werkzaamheden in 

grote lijnen volgens planning verlopen. 

 

Oplossen Rafelranden etc. 

In januari is er, samen met de 11 gemeenten, 

nader onderzoek gedaan naar de percelen die 

buiten het oorspronkelijke vraagbundelingsge-

bied zijn gebleven (rafelranden). De informatie 

bestond niet alleen uit het bepalen van de 

grenzen van de kernen en de uitlopers van de 

coax-gebieden maar ook uit informatie over 

zaken die zijn blijven liggen en waarop nog 

een actie nodig is. 

 

Afgesproken is dat Glasvezel buitenaf de re-

sultaten van dit onderzoek en het gesprek uit 

de Stuurgroep van 18 januari jl. verwerkt in 

een voorstel met als doel ook deze gebieden 

alsnog mee te nemen.  

 

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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