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Stichting Fiber Overal werd in 2008 opgericht als een koepel van wijkgebonden initiatieven die 

gericht zijn op de uitrol van glasvezelnetwerken naar woningen in Nijmegen en omliggende 

gemeenten. Fiber Overal ondersteunt initiatiefnemers in de wijken bij het opzetten en uitvoeren van 

vraagbundelingsprojecten en vormt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring. De 

ondersteuning bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van een demonstratienetwerk 

waardoor bewoners in de wijken kennis kunnen maken met nieuwe diensten. Verder voert Fiber 

Overal namens de wijkinitiatieven de onderhandelingen met marktpartijen zoals investeerders en 

dienstverleners, met het doel voor alle wijken samen een optimaal resultaat te behalen. 

In 2008 telde de stichting nog drie initiatieven: Glazenkamp (Hazenkamp en Park Heijendaal), G-3 

(Galgeveld en Groenewoud) en St.Annaglas (St.Anna, Heideveld en Emanciepatiebuurt). In 2009 werd 

dat uitgebreid met Glazenstein (Brakkenstein), Glas-in-Oost (Nijmegen Oost), Stichting Glasvezel 

Wijchen (heel Wijchen plus enkele kerkdorpen) en CWnetwerk (woningen van Centraal Wonen). 

Hierdoor kwam het totaal aantal deelnemende initiatieven op zeven. 

Het glasvezelnetwerk in Glazenkamp was begin 2009 gereed en tweederde van de bewoners is in 

2009 overgestapt op dit netwerk. In Wijchen en omliggende kerkdorpen werd door Glasvezel 

Wijchen een vraagbundelingscampagne succesvol afgesloten en startte de aanleg van het netwerk na 

de zomer. De eerste aansluitingen in Wijchen zullen begin 2010 in gebruik worden genomen. 

CWnetwerk startte in 2009 met de aanleg van een glasvezelnetwerk in eigen beheer naar de 

woningen van een viertal woningcomplexen van Centraal Wonen.  

De voortgang in de overige vier wijken stagneerde als gevolg van de economische omstandigheden 

waarin marktpartijen zich terughoudend toonden om in die wijken te investeren. Pas in het najaar 

werden de onderhandelingen weer heropend maar de voortgang bleef traag. Pas zodra de 

onderhandelingen tot succes hebben geleid zullen in deze wijken de vraagbundelingscampagnes 

kunnen worden gestart. 

Op verzoek van de gemeenteraad van Nijmegen nam Fiber Overal het initiatief om de lokale tv-

zender Nijmegen1 ook over de glasvezelnetwerken in Nijmegen uit te laten zenden. De financiële 

middelen  daarvoor werden opgebracht door Nijmegen1, XMS (de provider), Glazenkamp, 

Woningbouwvereniging Portaal en Fiber Overal. In augustus was het zover. 

In september zag de website van Fiber Overal het levenslicht (www.fo.nl), ondersteund door een 

nieuwsbrief. Het demonstratienetwerk van Fiber Overal is gebaseerd op het demonetwerk dat in 

2006 werd gebouwd voor Glazenkamp en wordt nu met hulp van gemeente Nijmegen uitgebreid 

naar centrale locaties in vier andere wijken (Oudburgerengasthuis in Galgeveld, Basisschool De Akker 

in St.Anna, Basisschool De Buut in Nijmegen Oost en Basisschool Brakkenstein). Het aldus uitgebreide 

demonstratienetwerk zal in 2010 in gebruik worden genomen en worden aangesloten op SURFnet, 

het nationale netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. 

 

http://www.fo.nl/


Aan het eind van 2009 bestond het Algemeen Bestuur uit: 

Boudewijn Nederkoorn, voorzitter 

Jean Popma, secretaris   (namens Glazenkamp) 

Friso Jorritsma, penningmeester (namens G-3) 

Jansiem Schoorl   (namens St.Annaglas) 

Alex Kengen    (namens Glazenstein) 

Tom Weterings    (namens Glas-in-Oost) 

Peter Cornelissen   (namens Glasvezel Wijchen) 

Marc Fokker    (namens CWnetwerk) 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur. 

 

Nijmegen, 28 januari 2010 

 

 


