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Stichting Fiber Overal vormt voor Nijmegen en omstreken een koepel voor de wijkinitiatieven die 

streven naar de uitrol van een glasvezelnetwerk naar de woningen in hun wijk. In 2011 telde Fiber 

Overal acht wijkinitiatieven. Voor drie van de wijkeninitiatieven was aan het begin van het jaar al een 

glasvezelnetwerk operationeel (Glazenkamp, Glasvezel Wijchen en CWnetwerk).  De overige vijf 

wijkinitiatieven bevonden zich alle in het stadium van voorbereiding. De stichting ondersteunt 

initiatiefnemers in de wijken bij het opzetten en uitvoeren van vraagbundelingsprojecten en vormt 

een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Fiber Overal voert tevens, namens de 

wijkinitiatieven, de onderhandelingen met marktpartijen over de voorwaarden waaronder glasvezel 

zal worden aangelegd en diensten zullen worden verleend. 

Het jaar 2011 begon met de vraagbundelingcampagnes in Galgenveld en Groenewoud (G-3) en 

Brakkenstein (Glazenstein). Aan die campagnes lag een overeenkomst ten grondslag die Fiber Overal 

eind 2010 was aangegaan met Reggefiber als investeerder en XMS als dienstverlener. Die campagnes 

verliepen zeer succesvol en de gestelde 40% ondergrens voor de deelname werd ruim overschreden 

(53% in G-3 en 47% in Glazenstein). Rond de zomer werd gestart met de aanleg van het netwerk. 

Gegeven de behaalde resultaten lag het voor de hand dat onder dezelfde voorwaarden ook de 

resterende drie wijkinitiatieven hun campagne zouden gaan voeren. Het duurde echter nog tot 

oktober, na intensieve onderhandelingen met Reggefiber en KPN (als mede-investeerder en als 

dienstverlener), voordat de kogel door de kerk was . Aan het eind van het jaar konden de 

wijkinitiatieven St.Annaglas (St.Anna, Hatertse Hei en Emancipatiebuurt), GlasinOost (Nijmegen Oost) 

en Glazenholt (Lindenholt) starten met hun campagnes die zouden gaan lopen tot 9 maart 2012. 

Deze campagnes bouwen voort op de ervaring die is opgedaan in de andere wijken. 

In Nijmegen hebben Woningbouwvereniging Portaal met ca 10.000 woningen en Stichting 

Studentenhuisvesting Nijmegen met ca 5.000 eenheden in het verleden zelf het initiatief genomen 

om glasvezel naar hun woningen te brengen. De andere woningbouwcorporaties hebben nog geen 

stappen gezet die de uitrol van glasvezel naar hun woningbezit bevorderen. 

In de praktijk is gebleken dat huurders van corporatiewoningen zich vaak terughoudend opstellen 

tijdens vraagbundelingcampagnes en eerst afwachten wat hun verhuurder gaat doen. Omdat de 

deelname zo ongewis is en zo de slaagkans van de campagne belangrijk kan reduceren, zijn veel van 

de betreffende woningen voorlopig buiten beschouwing in de in 2011 gestarte campagnes. 

Om de vraagbundelingen te kunnen ondersteunen met demonstraties van diensten over zeer snel 

internet, werd in 2010 door Fiber Overal een demonstratienetwerk opgezet en in gebruik genomen. 

Het demonetwerk  met een snelheid van 1 Gbit/s kwam tot stand met hulp van Gemeente Nijmegen, 

het nationale researchnetwerk SURFnet, de Radboud Universiteit en diverse andere organisaties. 

Drie basisscholen, het Oudburgerengasthuis en Glazenkamp, dat een eigen demonetwerk heeft, 

werden aangesloten op het demonetwerk van Fiber Overal. Aan het eind van het jaar gevolgd door 

het Mondial College in Lindenholt. De basisscholen maken gebruik van het demonstratienetwerk 

voor hun internetverkeer. In Glazenkamp zijn via het demonstratienetwerk een viertal woningen 

aangesloten met 1 Gbit/s.  

 

 



In het grootste deel van 2011 bestond het Algemeen Bestuur uit:  

Boudewijn Nederkoorn, voorzitter  
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Alex Kengen (namens Glazenstein)  

Tom Weterings (namens Glas-in-Oost)  

Peter Cornelissen (namens Glasvezel Wijchen)  
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Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur. 
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