
RUG-FRW - Stand van zaken Breedbandinitiatieven op het platteland in Nederland 

Hieronder vindt u twee tabellen. De eerste tabel is een overzicht met initiatieven die bij ons bekend waren per 25 februari 2015, de dag waarop 

wij het rapport ‘Next Generation Access voor heel Groningen’ hebben afgerond. Informatie over en inzichten uit deze initiatieven hebben wij 

gebruikt voor deze rapportage. Het gaat om 75 initiatieven, met werkgebieden verspreid over alle 12 provincies en 116 gemeenten.  

De tweede tabel hebben wij in december 2014 online geplaatst. Dit ging destijds gepaard met een oproep aan initiatieven die er nog niet bij 

stonden, om zich bij ons te melden. Deze tabel bevat een uitgebreidere beschrijving van de destijds bekende initiatieven. 

Momenteel werken wij aan een nieuw document waarin alle 75 initiatieven uitgebreid worden beschreven. Ons idee is dat de verschillende 

initiatieven in het land van elkaar weten dat ze bestaan en dat ze contact opnemen met elkaar om ervaringen uit te wisselen en te leren.  

Wij plaatsen een nieuwsbericht op onze website http://www.rug.nl/frw/news/ en wij plaatsen een bericht op Twitter 

https://twitter.com/frw_rug zodra dit nieuwe document klaar is.  

 

Koen Salemink, k.salemink@rug.nl  (contactpersoon) 

Dirk Strijker 

Sanne Kasten 
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Tabel 1: bij RUG-FRW bekende initiatieven voor breedband in buitengebieden van Nederland 

Nummer Initiatief Provincie Status (1-8) 

1 Stichting Glasvezel Achtkarspelen (bedrijventerrein) Friesland 3 

2 Kabel Noord in Sybrandahûs Friesland 7 

3 Follega-Eesterga  Friesland 3 

4 Brekkenpolder-Tacozijl Friesland 3 

5 Glasvezel Hoornsterzwaag Friesland 3 

6 De Fjouwer Doarpen en Hidaard Friesland 6 

7 Stichting Glasvezelnetwerk Langedijke Friesland 7 

8 Stichting Glasvezelnetwerk Middelsee (bedrijventerrein) Friesland 3 

9 Stichting Glasvezelnetwerk Snitserdyk Friesland 7 

10 Project Breedband Noord-Groningen Groningen 2 

11 Stichting Breedband Westerkwartier Groningen 3 

12 Den Horn Online Groningen 8 

13 Kabelnet Veendam Groningen 5 

14 Oldambt Verbindt Groningen 3 

15 Harpel Groningen 3 

16 Plaatselijk Belang Vledderveen Groningen 2 

17 De Kop Breed Drenthe 3 

18 Noordenveld Zuid Drenthe 3 

19 Eco Oostermoer Drenthe 5 

20 Sterk Midden-Drenthe Drenthe 4 

21 Werkgroep ZaandDörpen op Glas Drenthe 2 

22 Westerveld op Glas Drenthe 4 

23 Breedband de Wolden Drenthe 2 

24 Staphorst Overijssel 3 

25 Steenwijkerland Overijssel 2 

26 Stichting IJsseldelta Glas Buitengebied (IJDGB) Overijssel 2 

27 Initiatief Enschede-Haaksbergen-Losser-Hengelo Overijssel 2 



28 Lonneker Overijssel 8 

29 Vechtdal Breed Overijssel 5 

30 Glasvezel in het buitengebied Rijssen-Holten Overijssel 7 

31 Breedband buitengebied Dalfsen Overijssel 5 

32 SallandGlas Overijssel 5 

33 Initiatiefgroep Glasvezel SPOW  Overijssel 2 

34 Notter-Zuna Overijssel  3 

35 Cogas Overijssel 3 

36 Lunteren.net (coöperatie) Gelderland 5 

37 Breedband Noord-Veluwe Gelderland 2 

38 CAI Harderwijk/Stichting Breedband voor het Buitengebied Gelderland 7 

39 Buren op Glas Gelderland 3 

40 Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten Gelderland 7 

41 Breedbandbedrijf Gelderland Gelderland 3 

42 Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Gelderland 5 

43 Breedband Buitengebied Aalten Gelderland 3 

44 Greenet  Flevoland 8 

45 Coöperatie Bergen Breedband Noord-Holland 5 

46 Breedband Alkmaar-Buiten Noord-Holland 5 

47 Coöperatie Hollands Kroon Noord-Holland 3 

48 Stichting GiessenlandenNet Zuid-Holland 5 

49 Breedband Molenwaard Zuid-Holland 2 

50 Projectgroep Glasvezel (Zegveld en de Meije) Utrecht 4 

51 Werkgroep Polsbroek Utrecht 2 

52 Optimaas Aalburg (gestopt) Noord-Brabant 5 

53 KempenGlas Noord-Brabant 4 

54 OisterwijkGlas Noord-Brabant 2 

55 Stichting Boekelnet  Noord-Brabant 8 

56 HSLnet  Noord-Brabant 5 

57 Coöperatie Hilverglas Noord-Brabant 6 



58 LVCNET (Land van Cuijk)  Noord-Brabant 5 

59 Kabeltelevisie Waalre Noord-Brabant 2 

60 LanderdNet (gestopt) Noord-Brabant 5 

61 Eersel Verbonden Noord-Brabant 7 

62 Glasvezel Boxtel Noord-Brabant 5 

63 Uden Noord-Brabant 1 

64 Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Asten-Someren Noord-Brabant 2 

65 Bernheze Noord-Brabant 2 

66 Bergeijk Noord-Brabant 7 

67 Bergen op Zoom Noord-Brabant 1 

68 OnsNet Nuenen Noord-Brabant 2 

69 Stichting Maaskantnet Noord-Brabant 6 

70 Cranendonck Noord-Brabant 2 

71 Energiek Noord-Beveland Zeeland 2 

72 Delta Zeeland 2 

73 Glasvezel Buitengebied Nederweert Limburg 2 

74 GlaswebVenray Limburg 5 

75 Glasvezel voor iedereen Limburg 2 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2: Overzicht per december 2014, met meer uitgebreide gegevens 

Initiatief, schaal en ambitie tot 
uitbreiding 
 

Sleutelfiguren Netwerk relaties van 
sleutelfiguren 

Argumenten voor 
campagne 

Status Karakter 
netwerk 
(open/gesloten
) 

Friesland op Glas 
 
Steunt meerdere initiatieven in 
Friesland. 
 
Friesland 

Initiatief van de 
provincie 
Friesland en 
Fryslân Ring en 
wordt gesteund 
door LTO Noord 
Fryslân, SD 
Fryslân en 
stichting 
Doarpswurk. 

Provincie als 
coördinator en 
geldschieter; 8 
initiatieven worden 
inmiddels gesteund 
 

- Follega-
Eesterga, 
Langedijke 

- De Fjouwer 
Doarpen en 
Hidaard 

- Stichting 
Glasvezel 
Achtkarspelen 

- Stichting 
Glasvezelnetwe
rk Middelsee 

- Kabel Noord in 
Sybrandahûs 

- Brekkenpolder-
Tacozijl 

- Stichting 
Glasvezelnetwe
rk Snitserdyk 
 

Enkele projecten zijn 
hieronder uitgewerkt. 

   

Littenseradiel op Glas 
 
http://littenseradiel.opglas.nl/  

Gemeente 
Littenseradiel en 
de Friese 

Provinciale subsidie  Belangstellingsregist
ratie 

Open 

http://littenseradiel.opglas.nl/


 
Friesland 

glasvezelcoöper
atie Fryslân Ring 

Stichting Glasvezelnetwerk 
Langedijke 
 
http://www.langedijke.nl/  
 
Friesland 
 

Heeft zich 
aangemeld bij 
Fryslan Ring en 
Friesland op 
Glas 

Fryslân ring 
Spinder, Progatech en 
GM Products. Krijgt 
provinciale subsidie 

 “Onofficieel we zijn 
20-10-2014  gestart 
met de realisatie van 
circa 135 
huisaansluitingen op 
glasvezel.” 

Open 

Stichting Glasvezel Achtkarspelen 
 
http://www.glasvezelachtkarspele
n.nl/(Voor ondernemers) 
 
http://www.achtkarspelenverbindt.
nl/ (Zelfde of andere stichting?) 
 
(startgebied: Surhuisterveen. 
Uitbreiding: gehele gemeente 
Achtkarspelen) 
 
Friesland 

Stichting 
Glasvezel 
Achtkarspelen 
heeft zich 
aangemeld bij 
Friesland op 
Glas 

Kabelnoord (regionale 
netwerkeigenaar) als 
regionale leverancier. 
De gemeente gaat 
investeren in de buizen 
waar de glasvezels 
door heen kunnen en 
niet in de aanleg. De 
provincie geeft subsidie 
als voorwaarde dat 
gemeente voor 50% 
cofinanciert.  

   

KabelNoord 
 
Regionale netwerkeigenaar in 
Noordoost Friesland die op 
termijn ook buitengebied wil 
ontsluiten.  
 
www.kabelnoord.nl  
http://www.glasvezelvankabelnoor
d.nl/  
 
Vooralsnog alleen werkzaam in 
vijf gemeenten in Noordoost 
Friesland. Intentie tot uitbreiding 

Kabelbedrijf Voor aanleg glasvezel 
buitengebied 
afhankelijk van 
subsidies en 
ondersteuning van 
overheid. Gemeenten 
zijn aandeelhouders 

“Niet alleen bedoeld 
voor de levering van 
producten, het is 
tevens een 
belangrijke drager 
voor de economische 
en maatschappelijke 
ontwikkeling van het 
gebied.” 

Start met kernen, 
daarna pas kleine 
dorpen en 
buitengebied. 

Open 

http://www.langedijke.nl/
http://www.glasvezelachtkarspelen.nl/
http://www.glasvezelachtkarspelen.nl/
http://www.achtkarspelenverbindt.nl/
http://www.achtkarspelenverbindt.nl/
http://www.kabelnoord.nl/
http://www.glasvezelvankabelnoord.nl/
http://www.glasvezelvankabelnoord.nl/


onbekend 
 
Friesland 

Glasvezel Hoornsterzwaag 
(werkgroep wil coöperatie 
worden). 
 
Lokaal initiatief voor 
Hoornsterzwaag en buitengebied.  
 
http://glasvezelindeoosthoek.nl/  
 
Friesland 

Bewonersinitiatie
f  

Provinciale subsidie. 
Bewoners betalen 
maandelijkse toeslag 
bovenop 
abonnementsgeld.  
Werkt samen met 
FrieslandOpGlas 
(initiatief van de 
provincie Friesland en 
Fryslân Ring).  

Aanleg 
glasvezelnetwerk 
zorgt voor snel en 
toekomstbestendig 
internet en “faciliteert 
diensten als zorg op 
afstand, onderwijs op 
maat en ondersteunt 
de bedrijvigheid in 
het buitengebied.” 

Begin fase: 
(vrijblijvende) 
registratie 
belangstellende.   

Nog onbekend 

ECO-Oostermoer 
 
Lokale actie groep met regionaal 
werkgebied 
 
www.eco-oostermoer.nl   
 
Ambitie tot uitbreiding naar 
andere woonplaatsen wanneer er 
voldoende belangstelling is 
 
Drenthe 
 
 

Bewoners en 
actieve 
vrijwilligers 
hebben een 
professionele 
consultancy 
bureau 
ingehuurd voor 
het project 
management 

 Breedband belangrijk 
voor leefbaarheid van 
plattelandsgebieden 
en verminderen van 
negatieve impact 
door opgeheven 
voorzieningen 

Start voorbereiding 
aanleg glasvezel in 
Eexterzandvoort en 
omgeving. 
Belangstellingregistr
atie omliggende 
gebieden. 
Subsidie voor 
financiering van 
tekort is toegekend 

Open 

De Kop Breed 
 
Lokaal initiatief van de bewoners 
Roderwolde, Foxwolde, 
Leutingewolde e.o. (gebieden in 
gemeente Noordenveld) 
 
http://www.dekopbreed.nl/  
 

Initiatief van 
bewoners en de 
Vereniging voor 
Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o. 

Dit burgerinitiatief werkt 
samen met een initiatief 
(VerbindDrenthe) van 
de Provincie Drenthe  

Glasvezel is van 
belang voor 
economische 
ontwikkeling, 
werkgelegenheid, 
zorg, onderwijs en 
om aan de behoefte 
aan snel internet te 
voldoen 

Belangstellingsregist
ratie bedrijven en 
particulieren 

Doel is een 
open netwerk 

http://glasvezelindeoosthoek.nl/
http://www.eco-oostermoer.nl/
http://www.dekopbreed.nl/


Drenthe 
 

Sterk Midden Drenthe 
 
Coöperatie geleid door burgers. 
Voor glasvezel in de gehele 
gemeente Midden-Drenthe.  
 
http://www.sterkmiddendrenthe.nl/ 
 
Drenthe 

Bewoners, 
bedrijven en 
actieve 
vrijwilligers 
 

Coöperatie wil dat 
lokale ambassadeurs 
breedband promoten en 
zo het minimale aantal 
aanmeldingen krijgen 
(=vraagbundeling). 
Vraagbundeling wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente en 
provincie Drenthe.  

Breder 
plattelandsontwikkeli
ng argument. 
Duurzamer en 
betrouwbaarder dan 
kopernetwerk.  
 
Marketing campaign 
aiming at different 
target groups 
(community 
champion approach) 

Vraagbundeling Open 

Westerveld op Glas 
 
Gemeentelijk nivau 
 
http://www.westerveldopglas.nl/  
 
Drenthe 

Westerveld op 
Glas is ontstaan 
uit een 
burgerinitiatief. 
Naast de 
stichting 
(burgers uit de 
gemeente) is er 
een 
projectgroep, 
waarbij naast het 
bestuur van de 
stichting een 
gemeentelid 
aanwezig is 
 
 

De gemeente heeft een 
adviserende rol en is in 
de projectgroep 
vertegenwoordigd 

Plattelandsontwikkeli
ng argument. Het 
gebied heeft het 
nodig om mee te 
doen met de rest van 
Nederland. Richt zich 
voornamelijk op het 
buitengebied.  

Er wordt momenteel 
nog onderzoek 
gedaan naar de 
financiële 
haalbaarheid van de 
aanleg van 
glasvezel.  
Vraagbundeling en 
een 
haalbaarheidsonderz
oek worden 
opgestart 

Onbekend 

Breedband de Wolden  
 
Gemeentelijk niveau 
 
http://www.verbinddrenthe.nl/actu

Initiatief door 
bewoners en 
bedrijven van de 
gemeente.  

Financieel gesteund 
door provincie Drenthe.  

“Breedband De 
Wolden vindt dat wij 
niet achter kunnen 
blijven op de 
ontwikkeling van de 

Begin stadium. Op 
zoek naar mensen 
die zich willen 
inzetten. 

Onbekend 

http://www.sterkmiddendrenthe.nl/
http://www.westerveldopglas.nl/
http://www.verbinddrenthe.nl/actueel/nieuws/breedband-wolden/


eel/nieuws/breedband-wolden/  
 
Drenthe 

digitale snelweg” 

Werkgroep ZaandDörpen op Glas 
 
Dorpen en buitengebieden van 
Pesse, Fluitenberg en Stuifzand. 
 
http://www.zdog.nl/  
 
Drenthe 

Actieve 
bewoners 

Wordt gesteund door 
VerbindDrenthe.  

 Oriënterende fase.  
 
Plan voor 
voorbereidende fase:  

- Werkgroep 
oprichten 

- Boodschap 
voor 
doelgroepen 

- Detail Plan 
- Promo 

materiaal 
ontwikkelen 

- Bouw 
website 

- Media 
kalender 

- Gebiedsanal
yse 

 
Daarna: 

- Teasing fase 
(half januari 
2015) 

- Actieve 
communicati
e fase (eind 
maart 2015) 

- Vraagbundel
ing (begin 
juni 2015) 

 
 

 

Oldambt Verbindt Mix van Bestuursleden van Breder   Open 

http://www.verbinddrenthe.nl/actueel/nieuws/breedband-wolden/
http://www.zdog.nl/


 
Gemeentelijk niveau 
 
www.oldambtverbindt.nl    
 
Groningen 

gemeentelijke 
politiek en semi-
publieke 
instituties 

semi-publieke instituties 
hebben sterke relaties 
met 
overheidsinstanties.  
 
Bedrijfsvertegenwoordi
gers zijn deel van lokale 
bedrijfsnetwerken 

plattelandsontwikkeli
ng argument met 
neiging naar eHealth 
voor vergrijzende 
bevolking 

Den Horn Online 
 
Particulier lokaal initiatief voor 
breedband internet door 
draadloos netwerk 
 
http://www.denhornonline.nl/     
 
Groningen 
 

  Plattelandsontwikkeli
ng argument. 
Bevorderen 
leefbaarheid op het 
platteland. Onvrede 
over huidige situatie 
en zelf willen bepalen 
van prijs en 
mogelijkheden.  

Uitgevoerd Bijz: Draadloos, 
geen NGA 

Stichting Breedband 
Westerkwartier 
 
Regionale schaal (de gemeenten 
Grootegast, Leek, Marum en 
Zuidhorn) 
 
http://www.glasvezelwk.nl/ 
 
http://www.leaderwesterkwartier.n
l/hoofdmenu/nieuws/nieuwsbrief/f
ebruari-2014-2/onderzoek-naar-
kansen-glasvezel-2  
 
Groningen 

Bewonersinitiatie
f om eigen 
netwerk aan te 
leggen. Jan Hut 
is kwartiermaker 

Leader actiegroep geeft 
financiële bijdrage voor 
onderzoek 

Onvrede over huidige 
internetsnelheid en 
toekomstbestendig 
maken van het 
internetgebruik in het 
buitengebied   

Beginfase. 
Onderzoek naar 
draagvlak en 
bewoners die zich 
zouden willen 
inzetten 

 

Kabelnet Veendam 
 
Gemeentelijk niveau (Veendam).  

Zelfstandige 
stichting en 
lokale 

SKV krijgt geen 
subsidie voor de aanleg 
van het 

 Bezig met aanleg, 
verschilt per gebied 

Open 

http://www.oldambtverbindt.nl/
http://www.denhornonline.nl/
http://www.glasvezelwk.nl/
http://www.leaderwesterkwartier.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuwsbrief/februari-2014-2/onderzoek-naar-kansen-glasvezel-2
http://www.leaderwesterkwartier.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuwsbrief/februari-2014-2/onderzoek-naar-kansen-glasvezel-2
http://www.leaderwesterkwartier.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuwsbrief/februari-2014-2/onderzoek-naar-kansen-glasvezel-2
http://www.leaderwesterkwartier.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuwsbrief/februari-2014-2/onderzoek-naar-kansen-glasvezel-2


 
www.kabelnetveendam.nl  
http://www.veendamkrijgtglasveze
l.nl/  
 
Groningen 

netwerkeigenaar 
met als doel de 
exploitatie van 
een 
kabelnetsysteem 
in de gemeente 
Veendam.  

glasvezelnetwerk 

Project Breedband Noord-
Groningen 
 
Regionaal niveau 
 
http://www.breedbandnoordgronin
gen.nl/  
 
Groningen 

De volgende 
negen 
gemeenten 
hebben zich 
verenigd in het 
project: Bedum, 
Winsum, De 
Marne, 
Loppersum, 
Delfzijl, 
Appingedam, 
Eemsmond en 
Ten Boer, en de 
gemeente 
Slochteren.  
 
Jan Hut 
(kwartiermaker 
provincie 
Groningen) zit 
samen met 
wethouders en 
burgermeesters 
van de 
betrokken 
gemeenten in de 
stuurgroep.   
 

Dit project steunt 
bewonersinitiatieven. 

Breedband internet 
kan leefbaarheid 
vergroten. Belangrijk 
voor onderwijs, zorg, 
landbouw, 
ondernemers en 
privé huishoudens. 

Beginnende fase: 
voorlichting en vraag 
inventarisering  

 

Initiatiefgroep Glasvezel Notter-
Zuna (Gemeenschappelijk Belang 

Lokale bewoners 
en actieve 

Actieve vrijwilligers 
hebben sterke 

Breder 
plattelandsontwikkeli

  

http://www.kabelnetveendam.nl/
http://www.veendamkrijgtglasvezel.nl/
http://www.veendamkrijgtglasvezel.nl/
http://www.breedbandnoordgroningen.nl/
http://www.breedbandnoordgroningen.nl/


Notter-Zuna) 
 
Lokaal maatschappelijke 
actiegroep 
 
www.notterzuna.nl  
 
Overijssel  

vrijwilligers; 
breedband is 
een hoofdpunt 
van het 
‘Dorpsplan Plus’ 

verbindingen met lokale 
bedrijvigheid, inclusief 
landbouw. Glasvezel 
Notter-Zuna werkt 
samen met de 
gemeente Wierden en 
SPOW (zie hieronder). 
Financiële bijdrage van 
provincie (volgens 
nieuwsbrief februari 
2013) 

ngsagrument (“het 
platteland kan er niet 
zonder”) 

Initiatiefgroep Glasvezel SPOW  
(Stichting Plattelandsontwikkeling 
Wierden) 
 
Lokaal maatschappelijke 
actiegroep 
 
www.spow-wierden.nl 
 
Overijssel 

Lokale 
bewoners, 
actieve 
vrijwilligers; 
Gebiedscoördina
tor, 
oorspronkelijk 
van landbouw 
(SPOW heeft 
recentelijk 
subsidie van de 
gemeente 
verloren)  

Gebiedscoördinator 
heeft relaties met 
bedrijven (voornamelijk 
landbouw) en politiek 

Breder 
plattelandsontwikkeli
ngsargument, er 
worden verschillende 
sectors besproken 
maar nadruk ligt op 
plattelands bedrijven, 
voornamelijk 
agricultuur.  

Creëren van 
draagvlak onder 
inwoners. Afwachting 
op provinciale 
subsidie.  

 

Cogas 
 
Regionaal niveau (9 gemeenten 
in Twente) 
 
www.cogas.nl  
 
Overijssel 

Regionaal 
kabelbedrijf 

9 gemeenten zijn 
aandeelhouder. Sterke 
regionale inbedding. 
Glasvezel voor 
buitengebied is politiek 
thema en daarmee nu 
ook een doelstelling 
voor Cogas 

‘Morele plicht’ naar 
aandeelhouders, de 9 
gemeenten 

Cogas zal werk 
uitvoeren, maar 
vraagbundeling dient 
door lokale 
coöperatieven 
gedaan te worden -> 
Cogas activeert 
groepen 
Doel is 100% homes 
passed, ten minste 
30% homes 
connected. 
Cogas heeft besloten 

Gesloten, bij 
voorkeur enkele 
aanbieders 

http://www.notterzuna.nl/
http://www.spow-wierden.nl/
http://www.cogas.nl/


geen gebruik te 
maken van de 
Overijsselse 
subsidies 

Glasvezel in het buitengebied 
Rijssen-Holten 
 
Gemeente niveau. Vier gebieden 
in het buitengebied zijn de 
pilotprojecten.  
 
http://glasvezelinhetbuitengebied.
nl/  
 
Overijssel 

Gemeente 
Rijssen-Holten 

Provincie verstrekt 
subsidie aan pilot-
gebieden om deel van 
aanlegkosten te 
financieren. Bewoners 
van pilotgebieden 
betalen eenmalig eigen 
bijdrage.    

Glasvezel zorgt voor 
toekomstbestendig 
internet.  

Haalbaarheidsonder
zoek. Uitvoering 
pilotprojecten, bij 
succes volgt 
eventueel rest 
buitengebied 

 

Diensten Coöperatie Breedband 
Overijssel  
 
De Diensten Coöperatie 
Breedband Overijssel ondersteunt 
7 gemeenten bij het initiëren van 
breedbandwerkgroepen met 
bewoners van buitengebieden. 
Regionaal niveau 
 
Leden:  

- Salland Glas 
- Vechtdal Breed 
(zie de twee initiatieven 
hieronder) 
 

Aspirant-leden: 
- Stichting Glashelder 
- Stichting IJsseldelta Glas 

i.o. 
 
Overijssel 

Gemeenten     

http://glasvezelinhetbuitengebied.nl/
http://glasvezelinhetbuitengebied.nl/


Vechtdal Breed (stichting) 
 
Lokale initiatief om glasvezel aan 
te leggen in buitengebied van 
Ommen voor bedrijven, bewoners 
en toeristen.  
 
http://vechtdalbreed.nl/ 
 
 
Overijssel 

Bewonersinitiatie
f. 
Belangenverenig
ing Landbouw 
(LTO), eigenaren 
recreatiebungalo
ws, 
ondernemers 
(OVO) kunnen 
ambassadeurs 
afvaardigen.  

Provinciale subsidie als 
deelnamepercentage 
wordt gehaald 

Belangrijk dat 
ondernemers en 
bewoners van 
buitengebieden ook 
mee kunnen doen. 
Ook in belang voor 
toeristische sector.  

Vraagbundeling. 
Streven is om te 
beginnen met aanleg 
in eerste kwartaal 
van  2015 

Open 

SallandGlas (stichting, wordt 
coöperatie)  
 
Bewonersinitiatief buitengebieden 
gemeenten Raalte, Ols-Wijhe en 
Deventer. Regionaal niveau 
 
http://www.sallandglas.nl/ 
 
Onzeker over uitbreiding over 
gemeentegrenzen. Afhankelijk 
van vraag en collega initiatief.  
 
Overijssel 

Bewonersinitiatie
f. Bestuur 
bestaat uit 
vrijwilligers. 
Afdelingen voor 
Plaatselijk 
Belang 
participeren.  
 
 
 

Nauwe contacten met 
Overijsselse Vereniging 
van Kleine Kernen en 
de drie gemeenten. 
Subsidie van provincie. 
Lid van Diensten 
Centrum Breedband 
Overijssel 

Betrouwbaar en snel 
internet nodig voor 
gemak inwoners, 
zorg en beveiliging.  

Vraagbundeling. 
Doel is om in het 
voorjaar 2015 te 
beginnen met aanleg 
in buitengebied 
Salland 

Open 

Breedband buitengebied Dalfsen 
 
Gemeentelijk niveau.  
 
http://www.dalfsennet.nl/nieuws/2
56180/breedband-plus.html  
 
http://www.glasvezelnieuwleusen.
nl/  
 
Overijssel 

Bewonersinitiatie
ven 
Nieuwleusen 
Synergie 
(coöperatie) en 
Stichting 
Breedband 
Internet 
Buitengebied 
gemeente 
Dalfsen gaan 
samen werken 

Nieuwleusen Synergie: 
Lokale partijen worden 
betrokken bij de aanleg 
en realisatie van het 
glasvezelnetwerk. 

Nieuwleusen 
Synergie: Nodig voor 
de toekomst, zorgt 
voor betrouwbaar en 
snel internet. “Het 
draagt bij aan een 
vitaal dorp en 
buitengebied, met 
een aantrekkelijk 
woon- en 
vestigingsklimaat 
voor bewoners, 

  

http://vechtdalbreed.nl/
http://www.sallandglas.nl/
http://www.dalfsennet.nl/nieuws/256180/breedband-plus.html
http://www.dalfsennet.nl/nieuws/256180/breedband-plus.html
http://www.glasvezelnieuwleusen.nl/
http://www.glasvezelnieuwleusen.nl/


als één initiatief.  bedrijven en 
instellingen.” 

Greenet  
 
Lokaal initiatief omgeving Dronten 
en Biddinghuizen. “De 
internetverbinding van Greenet 
bestaat voor het belangrijkste 
deel uit glasvezel. Alleen het 
laatste stukje van het netwerk, 
namelijk dat naar uw huis toe, is 
draadloos.” 
 
http://www.greenet.nl/  
 
Flevoland 
 
39,95 per maand voor een 30 
Mbps-verbinding.  

Commercieel 
initiatief.  

Greenet ontvangt geen 
subsidies.  

 Verschilt per gebied. 
Vraagbundeling 
Nagele en omgeving 
gestart. In de 
omgeving van 
Dronten zijn 200 
huishoudens 
ontsloten.   

Gesloten 

Breedband Noord-Veluwe 
 
Stichting in voor breedband in 
buitengebied Noord-Veluwe 
(gemeenten Hattem, Heerde, 
Oldebroek, Elburg, Nunspeet, 
Harderwijk, Ermelo en Putten). 
 
www.breedbandnv.nl  
 
Gelderland 

Inwoners van 
Noord-Veluwe. 
Stichting heeft 
vijf 
bestuursleden. 
Actieve burger in 
klankbordgroep. 
Regio Noord-
Veluwe (RNV) 
coördineert 
namens 
gemeenten en is 
opdrachtgever 
van de stichting 

Breedband Noord 
Veluwe adviseert en 
stimuleert oprichting 
coöperaties in 
gemeenten. Rabobank 
heeft financiële bijdrage 
gedaan. Subsidie van 
provincie Gelderland.  
 

Buitengebied heeft 
glasvezel nodig om 
leefbaarheid, 
veiligheid en 
bedrijvigheid op peil 
te houden 

Analyse gemaakt 
van buitengebieden 
(‘high level design’) 
• Uitvoeringsgericht 
plan opstellen in 
2014 
• Pilots selecteren, 
uitwerken en 
uitvoeren in 2015 
• Aanleg breedband 
in overige delen 
Noord-Veluwe vanaf 
2016 

 

Buren op Glas 
 
Lokaal initiatief, Gemeente Neder-

Lokale 
bewoners, actief 
door breedband 

Sterke relaties met 
gevestigde (en 
grootste) 

Politiek argument: 
alle andere dorpen 
krijgen het, dus het 

Vraagbundeling. 
Petitie om 
handtekeningen te 

Open 

http://www.greenet.nl/
http://www.breedbandnv.nl/


Betuwe 
 
www.burenopglas.nl  
 
Gelderland 

discussie 
(verbindend 
aspect) 

glasvezelnetwerk 
eigenaar 
Reggefiber/KPN 

buitengebied moet 
ook glasvezel krijgen. 
Het platteland mag 
niet achterblijven 
 

verzamelen voor 
aanleg glasvezel.  

Initiatiefgroep Glasvezel 
Buitengebied Putten 
 
Lokale actiegroep 
 
www.regio-putten.nl en 
www.regio-
putten.nl/documenten/flyer.pdf  
 
Gelderland 

Lokale bewoners 
en actieve 
vrijwilligers; 
automatisering 
en ICT 
ondernemers.   

Automatisering en ICT 
ondernemers zijn 
verbonden met 
bedrijven. Werkt met 
Reggefiber. 

Onvrede over dat 
alleen bewoners in 
de kernen glasvezel 
krijgen. Ze vinden dat 
glasvezel nodig is 
voor de toekomst 

“De voorbereidingen 
voor de aanleg van 
het glasvezelnetwerk  
van Reggefiber in 
het buitengebied van 
Putten zijn inmiddels 
in volle gang.” 

Open 

CAI Harderwijk/Stichting 
Breedband voor het Buitengebied 
 
Initiatief voor breedband in 
buitengebied Harderwijk 
 
www.caiharderwijk.nl  
 
Gelderland 
 

Lokaal 
kabelbedrijf en 
zelfstandig 
netwerkbeheerd
er.   
 
Ze beweren dat 
ze een 
intermediaire 
functie hebben 
tussen burgers, 
bedrijven, en 
overheid/politiek.  

Geen aandeelhouders Een iets idealistische 
opvatting dat ze 
werken in het belang 
van inwoners en 
bedrijven op het 
platteland om er 
zeker van te zijn dat 
ze digitaal verbonden 
zijn.  

Is in verschillende 
locaties rond 
harderwijk bezig met 
het aanleggen van 
glasvezel. Status 
verschilt per gebied.  

Open 

Lunteren.net (coöperatie) 
 
Lokaal niveau, gebieden rondom 
kern van Lunteren (gemeente 
Ede).  
 
http://www.lunteren.net/  
 

Bewonersinitiatie
f. Bewoners en 
actieve 
vrijwilligers. 
Glasvezel 
adviseur IBFN 
ingehuurd om 
het plan 

Gedeputeerde Staten 
van provincie 
Gelderland verstrekt 
een lening van een 
miljoen euro. Rest van 
financiering door 
Rabobank en private 
investeerders  

Belangrijk voor de 
toekomst 

Vraagbundeling al 
ver gevorderd. Er is 
gepland om in 2015 
te beginnen met 
glasvezel aanleg.  

 

http://www.burenopglas.nl/
http://www.regio-putten.nl/
http://www.regio-putten.nl/documenten/flyer.pdf
http://www.regio-putten.nl/documenten/flyer.pdf
http://www.caiharderwijk.nl/
http://www.lunteren.net/


Hele buitengebied van Lunteren 
was financieel nog niet haalbaar, 
latere uitbreiding onbekend 
 
Gelderland 

technisch en 
financieel 
mogelijk te 
maken 

Coöperatie Breedband 
Buitengebied Winterswijk 
 
http://cbbw.nl/ 
 
Doelgebied kan nog vergroot 
worden 
 
Gelderland 
 

Initiatief 
inwoners 
buitengebied.  

Gesteund door 
gemeente, 
ondernemersvereniging
, landbouworganisatie 
en Stichting Waardevol 
Cultuur landschap. 
Geholpen door 
adviesbureaus die 
uitgekozen zijn door 
provincie. 
Obligatieleningen van 
bedrijven   

Leefbaarheidsargum
ent. Zorgt voor snel, 
betrouwbaar en 
toekomstbestendig 
internet. Positief voor 
leefbaarheid 
buitengebied, 
bedrijvigheid, 
scholen, ouderen 
zorg, bewaking en 
verenigingsleven. 

Vraagbundeling. In 
onderhandeling met 
een tweede provider 

Open 

KempenGlas 
 
Buitegebied Reusel, Bladel, 
Oirschot en Moergestel. 
Regionaal niveau 
 
http://www.kempenglas.nl/  
 
Nu nog een pilotproject, mogelijk 
uit te breiden naar heel Noord-
Brabant 
 
Noord-Brabant 

Burgerinitiatief. 
Ondernemers en 
bewoners van 
het 
buitengebied. 
Willen per 
gemeente een 
coöperatie 
oprichten. 
Initiatiefnemers 
waren ook 
betrokken bij 
Hilverglas 

Provincie Noord-
Brabant en Rabobank 
willen meefinancieren 
door middel van lening. 
Bewoners en bedrijven 
worden door vrijwilligers 
benaderd om mee te 
doen. Gemeente 
Reusel-De Mierden 
ondersteunt het project, 
maar geeft geen 
financiële bijdrage.  

Veilig stellen van 
leefbaarheid 

Verkennende 
vraagbundeling met 
startgeld om 
coöperatie te 
beginnen. Doel: het 
buitengebied van 
Kempen rond het 
begin van 2015 
grotendeels 
aangesloten te 
hebben op glasvezel.   

Onbekend 

Stichting Boekelnet  
 
Voor kern en buitengebied van 
Boekel  
 
http://www.boekelnet.nl/  

Initiatief uit de 
gemeenschap 
Boekel. 
Ondernemersver
eniging en de 
gemeente 

Lokale partner voor 
installatie.  

Verbetert 
leefbaarheid. 
Bedrijven in het 
buitengebied kunnen 
zo meekomen. 
Ouderen kunnen 

Boekelnet heeft een 
gemeente dekkend 
glasvezel netwerk 
aangelegd.  

Open 

http://cbbw.nl/
http://www.kempenglas.nl/
http://www.boekelnet.nl/


 
Noord-Brabant 

werken samen. 
Glasvezelaanslui
ting wordt wel 
duurder in 
buitengebied 

langer zelfstandig 
blijven wonen (bijv. 
door zorg op afstand 
en kerkuitzendingen) 
en het is goed voor 
verenigingsleven.  

Optimaas Aalburg 
 
Gemeente niveau. Cooperatie 
voor Aalburg 
 
http://www.optimaas.nl/  
 
Noord-Brabant 
 
 

Burgerinitiatief Verenigingsactie door 
bedrijven te laten 
investeren 

Omdat buitengebied 
verstoken is, 
overheden en 
commerciële 
bedrijven doen 
onvoldoende.    

Stopt binnenkort 
(bekend sinds 23 
oktober 2014). 
Reden: onvoldoende 
animo onder de 
bevolking 

Open 

Coöperatie Hilverglas 
 
Lokale coöperatie om alle 
inwoners en bedrijven in de 
gemeente Hilvarenbeek op 
glasvezel aan te sluiten. 
Gemeente niveau 
 
www.hilverglas.nl  
 
Noord-Brabant 

Hilverglas 
bestaat uit 
actieve 
vrijwilligers en 
bewoners uit de 
gemeente 
Hilvarenbeek. 
 
 

Subsidie van EU 
(LEADER+) en 
financiering van 
provincie 
(Breedbandfonds). 
Verder samenwerking 
met lokale bedrijven. 
 
Actie buitengebied: 
Hilverglas, dorpsraden, 
kabelbedrijf CIF en 
Caiway willen een 
glasvezelnetwerk 
aanleggen in 
buitengebieden en op 
bedrijventerrein zonder 
aansluitkosten 
gebruikers (wanneer 
70% van de bewoners 
deelnemen, anders wel 
aansluitkosten) 

“Door het aanleggen 
van dit 
glasvezelnetwerk wil 
Hilverglas een 
bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid en de 
economische 
ontwikkeling van de 
regio, maar ook aan 
individueel welzijn op 
lange termijn” 

Nu vraagbundeling 
(tot 16 november 
2014) om te kijken of 
70% wordt gehaald. 
Voorjaar 2015 is het 
project volgens de 
planning afgerond  

Open  

http://www.optimaas.nl/
http://www.hilverglas.nl/


HSLnet (coöperatie) 
 
Lokale coöperatie met als doel 
glasvezel in de hele gemeente 
Heeze-Leende. Gemeente niveau  
 
www.hslnet.nl  
 
Noord-Brabant 

Initiatief van 
gemeente en de 
Klankbordgroep 
Breedband 
Heeze-Leende 
naar aanleiding 
van een enquête 
onder bewoners. 
Leden zijn 
bewoners, 
directieleden, 
Raad van 
Beheer en 
vrijwilligers. 
Naast de 
coöperatie is er 
ook een stichting 
opgericht.  

Van plan om voor 
financiering gebruik te 
maken van 
Breedbandfonds van de 
provincie Noord-
Brabant, maar is nog 
niet zeker. 
Voorfinanciering door 
aanbieden van 
obligaties. Lening van 
bank. 

Maatschappelijk 
belang, “alle 
inwoners hebben 
recht op duurzame 
verbinding”.  Winst 
van de coöperatie zal 
worden geïnvesteerd 
in lokale projecten en 
nieuwe diensten.  

Datum van 
aanleggen glasvezel 
in buitengebied 
hangt af van 
financiering project 
en of er gebruik kan 
worden gemaakt van 
het Breedbandfonds 
van de provincie  

Open 

GlaswebVenray 
 
Werkgroep van de dorps- en 
wijkraden in de gemeente Venray. 
 
http://www.glaswebvenray.nu/  
 
Limburg 

Burgerinitiatief. 
Voor gehele 
gemeente 
dekkend 
glasvezel 
netwerk 

Subsidies van 
gemeente. 
Samenwerking met 
provincie en bedrijven.  

Sneller internet, meer 
keuze vrijheid en 
economisch voordelig 
voor de regio 

Klanten en 
ledenwerving 

Open 

Glasvezel Buitengebied 
Nederweert (werkgroep) 
 
http://www.nederweert24.nl/2013/
06/18/glasvezel-moet-
nutsvoorziening-voor-iedereen-
worden/ 
 
http://ospel-
actueel.nl/nieuws/nieuws-
detail/article/buitengebied-

Weinig 
informatie 
beschikbaar 

Reggefiber.  Oriënterende fase Gesloten? 

http://www.hslnet.nl/
http://www.glaswebvenray.nu/
http://www.nederweert24.nl/2013/06/18/glasvezel-moet-nutsvoorziening-voor-iedereen-worden/
http://www.nederweert24.nl/2013/06/18/glasvezel-moet-nutsvoorziening-voor-iedereen-worden/
http://www.nederweert24.nl/2013/06/18/glasvezel-moet-nutsvoorziening-voor-iedereen-worden/
http://www.nederweert24.nl/2013/06/18/glasvezel-moet-nutsvoorziening-voor-iedereen-worden/
http://ospel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/buitengebied-nederweert-aansluiten-op-snel-internet.html
http://ospel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/buitengebied-nederweert-aansluiten-op-snel-internet.html
http://ospel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/buitengebied-nederweert-aansluiten-op-snel-internet.html


nederweert-aansluiten-op-snel-
internet.html  
 
http://www.nederweert24.nl/2013/
12/19/glasvezel-een-
nutsvoorziening/  
 
Limburg 

Breedband Alkmaar-Buiten 
 
Lokale coöperatie voor gemeente 
Schermer en Graft-De Rijp 
 
http://www.alkmaarbuiten.net/  
http://www.breedbandalkmaarbuit
en.nl/ 
 
Onbekend of ze willen uitbreiden 
 
Noord-Holland 

Burgerinitiatief. 
Vrijwilligers en 
medewerkers. 
Evert Blansjaar  

De provincie Noord-
Holland steunt de 
abonneewervingscamp
agne van Alkmaar-
Buiten financieel. 

Niet willen 
achterblijven, sociaal 
maatschappelijke en 
economische 
redenen. 
 

Vraagbundeling Open 

Coöperatie Bergen Breedband 
 
Hele gemeente Bergen (kern en 
buitengebied). Lokaal initiatief 
 
http://www.bergen-breedband.nl/  
 
Noord-Holland 
 
 

Evert Blansjaar 
(inmiddels 
Kwartiermaker 
voor Provincie 
Drenthe). 
Coöperatie “Een 
netwerk voor en 
van alle 
inwoners, van 
Egmond-Binnen 
tot Camperduin, 
inclusief de 
buitengebieden.” 

Werkt samen met 
andere 
breedbandinitiatieven in 
provincie Noord-
Holland. Provincie 
verschaft subsidie. 
Verder zal het project 
vooral door leningen 
gefinancierd worden.  

Praktische 
argumenten: sneller, 
toekomst bestendig, 
duurzamer en 
betrouwbaarder 
internet dan bij 
kopernetwerken 

Bezig met 
vraagbundeling 

Open 

Stichting GiesselandenNet 
 
Gemeente niveau. Kern en 

Initiatief van 
bewoners,  
ondernemers en 

Gemeenteraad heeft 
ingestemd voor 
vertrekken lening. De 

Nodig voor 
toekomstbestendig 
internet. Ze willen 

Vraagbundeling tot 
15 december. Als 
minstens 51% van 

Eerste twee 
jaar gesloten, 
daarna open 

http://ospel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/buitengebied-nederweert-aansluiten-op-snel-internet.html
http://ospel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/buitengebied-nederweert-aansluiten-op-snel-internet.html
http://www.nederweert24.nl/2013/12/19/glasvezel-een-nutsvoorziening/
http://www.nederweert24.nl/2013/12/19/glasvezel-een-nutsvoorziening/
http://www.nederweert24.nl/2013/12/19/glasvezel-een-nutsvoorziening/
http://www.alkmaarbuiten.net/
http://www.breedbandalkmaarbuiten.nl/
http://www.breedbandalkmaarbuiten.nl/
http://www.bergen-breedband.nl/


 

 

 

buitengebied. Bewoners 
buitengebied betalen eenmalig 
een extra bijdrage en worden 
aangeraden om op eigen terrein 
zelf een geul te graven om kosten 
te besparen 
 
www.giessenlandennet.nl  
 
Zuid-Holland 

de gemeente. stichting onderzoekt 
momenteel de 
mogelijkheid voor 
glasvezelobligaties.  

niet achterblijven. de inwoners zich 
ingeschreven 
hebben begint de 
aanleg in de gehele 
gemeente.   

netwerk 

Energiek Noord-Beveland 
 
Lokale coöperatie.  
 
http://www.ecnb.nl/ 
 
 
Zeeland 
 
 

Lokale 
coöperatie.  

Contact met provincie, 
gemeente en 
ondernemers.  

Doelstelling van de 
coöperatie Energiek 
Noord-Beveland is 
om de leefbaarheid te 
bevorderen 

De coöperatie is in 
contact met de 
provincie Zeeland, 
de gemeente en de 
ondernemers. Deze 
partijen starten nu 
een vooronderzoek. 

 

http://www.giessenlandennet.nl/
http://www.ecnb.nl/

