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Tot en met 2012 was er een gestage groei van het aantal woningen dat in de regio Nijmegen van 

glasvezel werd voorzien. In Nijmegen zijn er in 2013 helaas geen nieuwe wijken bijgekomen die 

verglaasd kunnen gaan worden.  Hoewel rond de zomer een drietal wijkinitiatieven in de 

startblokken stond om campagne te gaan voeren voor de vraagbundeling in hun wijk, bleek het niet 

mogelijk om investeerder Reggefiber te bewegen tot de garantie dat, als die campagnes zouden 

slagen, er daadwerkelijk glasvezel aangelegd zou worden. De belangrijkste redenen daarvoor moeten 

worden gezocht in de verminderde investeringsbereidheid van KPN (grootaandeelhouder van 

Reggefiber) en in een dispuut tussen Reggefiber en Gemeente Nijmegen over de voorwaarden 

waaronder glasvezelnetwerken in de openbare grond mogen worden aangelegd. De oplossing van 

dat dispuut kwam pas begin 2014 en ook toen was er nog steeds geen groen licht van Reggefiber om 

aan de slag te kunnen gaan.  

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

streven naar de uitrol van een glasvezelnetwerk naar de woningen in hun wijk. 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. Eind 

2013 telde Fiber Overal elf wijkinitiatieven. Zeven wijken en heel Wijchen zijn inmiddels van glasvezel 

naar de woningen voorzien. Samen betreft dat meer dan 42.000 woningen. De wijkinitiatieven in 

Hengstdal (GlasinHengstdal ),  Grootstal (Grootglas) en het Nijmeegse Oosterhout (Waalglas) 

wachten nog op de investeringsbesluiten van Reggefiber.   

Nadat KPN al eerder was begonnen geleidelijk een steeds grotere positie te verwerven als 

aandeelhouder van Reggefiber, werd  in 2012 een ontwikkeling ingezet waarmee KPN in een aantal 

stappen de markt op het gebied van glasvezel naar de woning ging overheersen. Eerst nam KPN het 

bedrijf Reggefiber Wholesale over.  Daardoor werd KPN in feite monopolist bij de wholesalediensten 

op het gebied van fiber-to-the-home. Daarna kreeg KPN groen licht van OPTA/NMA (thans ACM)  om 

ook een viertal providers van end-user diensten over te nemen, waaronder XMS. De laatste stap, de 

overname van Reggefiber zelf, staat voor 2014 op de agenda.  

In Nijmegen is XMS een grote provider op de glasvezel. Direct na de overgang van XMS naar KPN aan 

het eind van 2012 ontstonden er ernstige problemen die voortvloeiden uit een onzorgvuldige 

voorbereiding van de eerste stap in het overnameproces. Voor de volgende stap, de integratie van 

XMS in Telfort (ook een merk van KPN) is gelukkig meer tijd genomen voor een zorgvuldige 

voorbereiding. Onderdeel daarvan vormt een aanvullende overeenkomst die Fiber Overal is 

aangegaan met XMS, KPN en Reggefiber waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder de 

migratie zal plaatsvinden. Deze aanvullende overeenkomst voorziet ook in een bekorting van de 

lopende 5-jaarsovereenkosmt met XMS en Reggefiber tot het moment dat de migratie is afgerond en 

in een afkoop van de financiële verplichtingen van XMS jegens Fiber Overal. 

 



Fiber Overal beschikt over een demonstratienetwerk met een snelheid van 1 Gbit/s waar een aantal 

basisscholen en wijkcentra op zijn aangesloten waar bewoners gedemonstreerd krijgen wat het 

betekent om over zeer snel internet te beschikken. Het demonstratienetwerk wordt tot eind 2014 

ook gebruikt om de Nijmeegse lokale tv-zender Nijmegen1 haar uitzendingen door te laten geven. 

 

Fiber Overal verwacht dat het aanbieden van een compleet dienstenpakket (Internet, Radio/TV, 

Interactieve TV en Telefonie) op termijn vervangen zal worden door een model waarin alle diensten 

over internet aangeboden worden. De bewoner neemt dan een snelle internetaansluiting, en kan zelf 

diensten afnemen bij leveranciers die zich overal kunnen bevinden. Stichting Fiber Overal wil op 

kleine schaal aantonen dat het mogelijk is een kale internetdienst te leveren van 1 Gb/s tegen 

aanvaardbare kosten. In 2013 werden de eerste voorbereidingen getroffen om, samen met Stichting 

Glazenkamp tot een proof of concept te komen voor een dergelijke netwerkdienst  Aan de hand van 

een dergelijk proof of concept, dat geheel door vrijwilligers wordt gebruikt en gerund, zullen 

providers worden uitgedaagd hun diensten daarop te baseren. Het projectplan daarvoor zal in 2014 

verder worden uitgewerkt. In dat jaar zal er ook een begin met de realisatie worden gemaakt.  
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