
‘Ik geloof 
hier heilig in’

Gerrit Daanen, ambassadeur

De afgelopen 2,5 jaar heeft Gerrit Daanen zich met hart 
en ziel ingezet voor een glasvezelverbinding.  Samen met 
andere ambassadeurs zette hij alles op  alles om inwoners te 
overtuigen van de kracht van glasvezel. Het resultaat mag er 
zijn: zijn doel is bereikt! 

Daanen vertelt: ‘In 2015 werd ik na 35 jaar ontslagen wegens 
een reorganisatie. Ik zat pas net thuis en las in de krant 
het plan van LVCNET. Daarin stond dat men een coöperatie 
had opgericht om te kijken of het haalbaar was om een 
glasvezelnetwerk aan te leggen. Ze vroegen om ambassadeurs 
die hen konden helpen om informatie te verschaffen.’
Het was het plan om weer werk te zoeken, maar in de 
tussentijd op de bank zitten, sprak Daanen absoluut niet 
aan. Het feit dat er op diverse plekken een bijzonder slechte 
internetverbinding is, was de overtuiging die hij nodig had. Zo 
zegt hij: ‘In het buitengebied is het nu zelfs zo erg dat kinderen 
hun huiswerk niet kunnen maken. Ze moeten naar de buurman 
voor bereik. Dat is toch uit de tijd? Ik dacht: als ik daar mijn vrije 
uren in kan stoppen, wil ik dat met alle plezier doen.’ 
Daanen hielp onder andere met het organiseren van 
informatieavonden voor ambassadeurs, maakte het draaiboek 
en bemande de telefoonlijn op vrije avonden. Hij zegt: ‘Ik ben 
ook bij oudere mensen thuis geweest om hen persoonlijk 
alles uit te leggen. Daarnaast heb ik in het dorpsblad een heel 
verhaal uit de doeken gedaan. Ik heb nogmaals verteld hoe 
het zit en vroeg mensen om slim te zijn en zich in te schrijven.’ 
Volgens Daanen is het gewoon verstandig om voor glasvezel 
te kiezen. Hij zegt: ‘Als we dit met z’n allen doen, dan is het 
haalbaar. Ook in het buitengebied. Dit is voor de toekomst van 
onze regio erg belangrijk!’ 
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Iedereen
Glasvezel!
Het gaat eindelijk gebeuren! De schop gaat de grond 
in om het Land van Cuijk te voorzien van supersnel 
internet via een glasvezelnetwerk. Zonder de inzet 
van de vijf gemeenten, het harde werk van LVCNET en 
haar ambassadeurs, was dat niet mogelijk geweest.
 
Het enthousiasme was groot. Honderden vrijwilligers gingen de 
straat op om campagne te voeren voor glasvezel. Het doel? 
Iedereen moet toegang hebben tot stabiel internet, ook als je in 
een buitengebied woont. En met succes! We gaan allemaal 
genieten van razendsnel internet zonder haperingen. 

Bedankt LVCNET en haar ambassadeurs! Wij nemen het stokje over 
en gaan het netwerk aanleggen. Heb je je nog niet aangemeld 
voor glasvezel? Dat kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op  
www.iedereenglasvezel.nl
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• Schouwen Gereed mei 2019 

• Graafwerkzaamheden Gereed juni 2019 

• Huisaansluitingen Gereed augustus 2019 

• Oplevering Gereed september 2019

Planning Boxmeer

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Om op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en de actuele status? 

Download dan de E-Fiber bouwapp in de App Store of in de Google Play store.



‘Dit is echt  
broodnodig!’
Hugo Bens, voorzitter LVCNET

LVCNET is een coöperatie zonder 
winstoogmerk en maakt zich sinds 
2013 hard voor een toekomstbestendig 
glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk.  
Het is dus geen verrassing dat voorzitter 
Hugo Bens razend enthousiast is: ‘We 
hebben dit met z’n allen voor elkaar 
gekregen.’  

Een instabiele verbinding in de regio is 
voor velen oud nieuws. Bens: “Ik heb zelf 
twee kinderen die studeren. Wij wonen 
in het buitengebied en mijn zoon kan 
zijn huiswerk niet maken omdat onze 
verbinding zo slecht is.’

Een gezamenlijk probleem
De kinderen van Bens zijn niet de enigen 
en dat zette hem aan het denken. In de 
omgeving ging hij op zoek naar soortgelijke 
verhalen en kwam als snel in contact met 
medegedupeerden. Ook ondernemers uit 
de regio stonden te springen om sneller 
en sterker internet. Bens: ‘We hoorden 
verhalen van mensen die naar een 
fastfoodketen moeten om hun bestanden te 
versturen.  
Of boeren die iets online op moeten zoeken 
om 5 uur ’s morgens. Ze kunnen ook eerst 

hun koeien melken, maar daarna is de 
verbinding weg.’

Schouders eronder
En toen ging het balletje rollen. LVCNET 
werd opgericht en vroeg of mensen 
bereid waren hen te ondersteunen. 
Binnen vier maanden stonden er bijna 400 
ambassadeurs in de startblokken. Bens: 
‘Dankzij die mensen hebben we zoveel 
bereikt. Zij gingen de straat op, gaven 
informatie over glasvezel, vroegen wat 
inwoners nodig hadden en luisterden naar 
elk verhaal. Voor maandenlang, en dat 
allemaal pro deo.’ 

Een betere leefstijl
Nu de kogel door de kerk is en de 
graafwerkzaamheden gaan beginnen, 
staat LVCNET absoluut niet stil. ‘We 
willen het netwerk gebruiken om onder 
andere maatschappelijke diensten te 
ondersteunen.’ zegt Bens. ‘Denk aan een 
verbinding met een mantelzorger en 
iemand die zorg nodig heeft. Zo kunnen 
we de leefstijl op peil houden en kunnen 
ouderen langer thuis wonen. Daarnaast 
willen we bijvoorbeeld ook wifipunten 
aanleggen op plaatsen waar het comfort 
verhoogt.’
Met een goed gevoel blikt hij terug: ‘Het 
resultaat is iets wat we alleen samen 
konden bereiken. De mensen uit de dorpen, 
de ambassadeurs, de coöperatie, de 
bestuurders, de politiek: we hebben het 
samen gedaan. Door de burgers, voor de 
burgers!’

Zij maken het mogelijk 
in het Land van Cuijk!
Een glasvezelnetwerk 
aanleggen doe je niet alleen. 
E-Fiber werkt in het Land van 
Cuijk samen met SPIE.  

SPIE Nederland is een dochteronderne-
ming van de SPIE Groep, dé onafhanke-
lijke Europese leider in multi-techni-
sche dienstverlening op de gebieden 
van energie en communicatie. SPIE 
Nederland begeleidt klanten in het 
ontwerp, de uitvoering, de exploitatie 
en het onderhoud van netwerk-
systemen en energie-, infrastructurele-, 
industriële- en gebouwinstallaties. 
SPIE Nederland behoort tot de top 

Hier krijg je antwoord op al jouw vragen

We gaan 
hard! 
Nog even en de gemeente Boxmeer heeft glasvezel…

Internet is een blijvertje, dat weten 
we inmiddels allemaal. En we 
weten ook dat glasvezel de snelste 
manier van internetten is. Snel 
internet is allang geen luxe meer. 
Hoe belangrijk is het niet dat we 
gebruik kunnen maken van een 
betrouwbaar netwerk met een 
enorme capaciteit? Glasvezel is het 
antwoord om gegarandeerd snel 
te kunnen internetten. Daarnaast 
kijk je televisie in HD- en ultra-HD 
en binnenkort zelfs in super-UHD 
kwaliteit.

Internetten via glasvezel is een 
nieuwe vrijheid. Om te kunnen doen 

wat je wil. Wanneer je wil. En…. 
bij wie je maar wil. Want je bent 
vrij om te bepalen bij wie je straks 
internet, tv of telefonie afneemt. 
Glasvezel is een ‘open’ netwerk met 
meerdere aanbieders. Zo kies je altijd 
de provider bij wie je je het meeste 
thuis voelt.

E-Fiber onderscheidt zich door bij 
de aanleg de buitengebieden ook 
‘mee te nemen’. Vanwege hoge 
graafkosten worden huizen die 
zich niet in een stads- of dorpskern 
bevinden, nogal eens overgeslagen. 
Maar dat is nu verleden tijd.

E-Fiber legt glasvezelnetwerken aan zodat iedereen in 
Nederland gebruik kan maken van glasvezel. Dat is immers 
hard nodig. We gebruiken met z’n allen steeds meer data 
en een snelle betrouwbare internetverbinding is daarvoor 
onmisbaar. E-Fiber werkt er hard aan om dit mogelijk te 
maken. Zo ben je straks verzekerd van razendsnel internet. 

LVCNET blijft betrokken bij de aanleg 
van het glasvezelnetwerk in jouw 
dorp. Wanneer er vragen zijn over 
de aanleg of over het aanbod van 
de providers, beantwoorden we die 
graag. Ook laten we je zien wat er 
nog meer met glasvezel mogelijk 
is op het gebied van ondernemen, 
entertainment, mantelzorg en veilig 

wonen. Daarvoor organiseren we in 
elke gemeente glasvezelmarkten en 
in elke woonplaats één of meerdere 
glasvezelspreekuren. Kijk voor meer 
informatie ook op: 
lvcnet.nl/informatie/avond

3 van technische dienstverleners in      
Nederland. De gezamenlijke ambitie 
van SPIE is het ontwikkelen van een 
betere toekomst door het aanbieden 
van innoverende en duurzame 
oplossingen.

SPIE heeft als sinds 2005 ervaring met 
de aanleg van glasvezel. Tot 2012 
onder de naam van Gebroeders van 
der Donk. SPIE heeft inmiddels al meer 
dan 150.000 woningen aangesloten 
op glasvezel. 
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Peter Stevens, wethouder gemeente Boxmeer

Peter Stevens is wethouder in de gemeente 
Boxmeer en houdt zich onder andere bezig 
met ruimtelijke ordening en economie. 

Sinds zijn aantreden maakt hij zich hard voor de komst 
van glasvezel. Dat het nu eindelijk zo ver is, stemt hem 
positief: ‘Dit is een ultieme droom!’ 

In 2013 concludeerde de gemeenteraad van Boxmeer 
dat snel internet een basisvoorziening moest zijn 
voor alle burgers. Het was de taak van onder andere 
wethouder Stevens om te kijken of dit een realistisch 
plan was. Samen met vier andere wethouders van de 
gemeenten in het Land van Cuijk is een stuurgroep 
gevormd en wordt de aanleg van glasvezelkabel 
door de inzet van velen nu gerealiseerd. Stevens: 
‘Zowel de down- als uploadloadsnelheid is nu op veel 
plaatsen erg laag. In principe zijn de bewoners van 
de buitengebieden verstoten van “normaal” internet. 
Zij kunnen alleen gebruik van maken van internet via 
telefoon of satelliet. Mensen zitten écht te springen om 
die kabels. Ook veel bedrijven op de bedrijventerreinen 
kampen met deze problemen’. 

Glasvezel is broodnodig 
Regelmatig komt de wethouder in contact met diverse 
in het buitengebied gevestigde ondernemers die 
problemen hebben met een trage internetverbinding . 
‘Of mensen moeten afreizen naar stedelijke gebieden 
om data te verzenden óf ze zijn bij wijze van spreken 
twee dagen bezig met uploaden’ zegt hij. ‘Ik kreeg vaak 
de vraag wanneer die glasvezelkabels nou aangelegd 
zouden worden, want ze kunnen zo hun bedrijf niet 
optimaal runnen, laat staan uitbouwen. Glasvezel is 
gewoon noodzakelijk om te kunnen functioneren. Niet 
alleen voor ondernemers, maar ook voor jongeren. Zo is 
onderwijs zonder snel internet vrijwel ondenkbaar. En 
ook op gebied van zorg is een goede internetverbinding 
meer en meer cruciaal.’ 
 
Het hele gebied
Na maanden campagne voeren door LVCNET en haar 
honderden ambassadeurs, die zich vrijwillig hebben 
ingezet, is het moment dan eindelijk daar. Binnen nu 
en twee jaar is het hele Land van Cuijk voorzien van 
glasvezel, inclusief buitengebied en bedrijventerreinen. 
Een trotse Stevens: ‘Zo zijn we met z’n allen klaar voor de 
toekomst! Een prachtige prestatie die ook echt door ons 
allen is geleverd’. 

 

Je hoeft er niet veel 
voor te doen

Maar het is wel  
nu of (n)ooit

Natuurlijk wil ik  
glasvezel

Zo krijg je een 
 glasvezelaansluiting!

Een glasvezelaansluiting krijgen is 
tegenwoordig een fluitje van een cent. 
Je hoeft niet eindeloos te wachten 
op een monteur en je kostbare vrije 
dagen te vergooien. Wij doen het 
slimmer. We vragen je één keer om 
de monteur toegang tot je woning te 
geven, maar bij ons geldt: afspraak 
is afspraak. Mocht het tijdstip jou 
niet uitkomen, dan bel je ons voor 
een nieuwe afspraak. Doen we niet 
moeilijk over. 

In principe krijgt ieder adres een 
aansluiting. Gratis. Ook als je helemaal 
niet van plan bent om glasvezel te 
gaan gebruiken. Nu denk je wellicht, 
maar dan hoef ik ook die aansluiting 
niet. Raden we je niet aan. Want 
als je over een jaar of wat wel klaar 
bent met dat trage internet, dan is 
het een stuk duurder om alsnog een 
aansluiting te laten plaatsen. Ga maar 
na... De straat moet dan speciaal 
open, er moet een monteur komen, 
voorrijkosten, materiaal, arbeidsloon. 
Nu doen we alles in één. Voor ons 
handig, en jou kost het niets. Maar 
je bent en blijft een vrij mens. Geen 
glasvezel is ook een keuze.

Kijk! That’s the spirit... Bestel dan als 
de bliksem een glasvezelpakket bij 
een provider die je aanspreekt. In de 
gemeente Boxmeer zijn LVCNET, TriNed, 
Tweak, Netrebel, Plinq, MultiFiber 
en SNLR partijen die diensten over 
glasvezel aanbieden. Het kan zomaar 
zo zijn dat er zich in de toekomst ook 
nog andere partijen melden. Die zijn 
ook welkom. Voor jou betekent dat 
straks meer keuze. En dat is altijd goed. 

1  Ontwerp

Onze partner-in-aanleg, SPIE verzorgt een compleet ontwerp 
van het netwerk zodat alle woningen aangesloten kunnen 
worden.

2  Voorbereiding

Elke woning wordt door medewerkers van SPIE bezocht. Dat 
noemen we ‘schouwen’. Zo bepalen we samen met jou waar 
het aansluitkastje moet komen. Ook bekijken we gezamenlijk 
waar de aansluiting in de tuin mag komen.

3  Plaatsen wijkcentrale

Tijdens het project worden de wijkcentrales geplaatst. In deze 
gebouwen komen de vezels van iedere woning bij elkaar en 
wordt de actieve apparatuur geplaatst.

4  Graafwerkzaamheden

Alle woningen moeten voorzien kunnen worden van een 
aansluiting. Dit betekent dat in (bijna) alle straten gegraven 
moet worden. Dit gebeurt volgens ons ‘dagproces’; in de 
ochtend gaat een stuk sleuf open en ’s avonds heb je weer 
gewoon netjes toegang tot de woning.

5  Inblazen

Als alle buizen van de wijkcentrale naar een distributiepunt 
zijn gelegd, worden er glasvezelkabels geblazen. In deze 
kabels zitten voor elke woning, binnen de grenzen van het 
gebied van het distributiepunt, voldoende vezels.

6  Monteren  distributiepunt

Als de kabel is geblazen, worden de huisaansluitkabels ver-
bonden met de voedingskabel vanuit de wijkcentrale. Hierdoor 
ontstaat een verbinding van de woning naar de wijkcentrale.

7  Monteren  huisaansluiting

Er wordt een afspraak met je gemaakt om het aansluitkastje 
in de woning te monteren. Hier wordt een dagdeel voor 
uitgetrokken. Het kastje wordt op de afgesproken plaats 
gemonteerd.

8  Meten

Na het aansluiten van het kastje in woning wordt de gehele 
verbinding vanuit de wijkcentrale naar de woning gemeten. 
Als het resultaat van de meting in orde is, kan het kastje in 
gebruik worden genomen.

9  Tadaaa!

Het eindresultaat van het gehele proces is een werkende 
aansluiting. Je bent nu nog slechts één stap verwijderd van 
razendsnel internetten.  

De aanleg in 
9   stappen
De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Boxmeer gaat 
hard. Als je dit leest zijn we in Boxmeer voor het eerst aangekomen 
bij stap 4. Ben je benieuwd hoe we deze klus klaren? We leggen het 
proces graag even stap voor stap uit. 

Bestel dus sn
el je pakket b

ij 

LVCNET, TriNed, Tweak, Netrebel, 

Plinq, MultiFiber of SNLR. Op 

pagina 4 lees
 je alles over

 deze 

providers.
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Sinds wanneer 
bestaat WhatsApp?

5

a.  2013  b.  2009
c.  2012  d.  2010

Maak kennis met de providers…

Voor vragen

E-Fiber

info@e-fiber.nl
iedereenglasvezel.nl

Spie

landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl
088-3131044

Volg ons op

Yes! Jouw dorp krijgt binnenkort glasvezel. 
En jij weet natuurlijk allang wat dat betekent: 
veel sneller internetten, sneller streamen en 
zo beter je schoolopdrachten kunnen doen. We 
wensen je alvast veel plezier met je aansluiting 
straks! We willen je natuurlijk niet beleren, maar 
onthoud: er gaat niets boven buitenspelen :-) 

Voor jou is glasvezel misschien al de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar wist je dat het er 
vroeger heel anders aan toeging? En dan hebben 
we het over vroeger vroeger. Toen er nog geen 
smartphones waren (dat is eigenlijk pas 10 jaar 
geleden) er geen tablets waren (dat is eigenlijk pas 
6 jaar geleden). Toen moesten we inbellen op een 
telefoonlijn, en dan hoorde je drie piepjes en dan 
kon je als je geluk had en de verbinding niet werd 
verbroken, misschien een e-mail van maximaal 32 
kB sturen. En echt no way dat je een filmpje kon 
kijken online. 
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Hoeveel draadloze 
telefoons hadden 

mensen in 1975 in huis?

1

a.  1  b.  2
c.  3 d.   Die bestonden  

nog niet

In welk jaar 
verscheen de eerste 

smartphone van Apple?

2

a.  1999  b.  2010
c.  2007  d.  1998

Hoe heette het 
apparaat dat  

gebruikmaakte van papier 
waarmee men vroeger 
berichten verstuurde?

3

a.  Fax     b.  Telegram
c.  Telex       d.  Polaroid

In welk jaar  
werd de eerste  
sms verstuurd?

4

a.  2000 b.  1997
c.  1992 d.  2006

Provider Alleen Internet Internet & Telefoon Internet & Televisie Internet, Telefoon & Televisie

• Internetsnelheid vanaf  
500  Mbps

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (gratis onderling bellen)

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps 
• Televisie (90 zenders digitaal)

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (gratis onderling bellen)
• Televisie (90 zenders digitaal)

vanaf €42,50 p.m. vanaf €44,50 p.m. vanaf €54,00 p.m. vanaf €56,00 p.m.

• Internetsnelheid 1000Mbps
• Telefoon (€0,07 naar vast en 

mobiel) 

• Internetsnelheid 1000 Mbps
• Telefoon (€0,07 naar vast en mobiel)

• Internetsnelheid 50 Mbps
• Televisie (Sparql Light)

• Internetsnelheid 1000 Mbps
• Telefoon (€0,07 naar vast en mobiel)
• Televisie (75 TV- en 104 radiozenders)

 €395,00 p.j. bij vooruitbetaling vanaf €42,00 p.m. vanaf €52,95 p.m. vanaf €55,95 p.m.

• Internetsnelheid 1000 Mbps

vanaf €37,50 p.m.

• Internetsnelheid vanaf  150 
Mbps

• Internetsnelheid vanaf  150 Mbps
• Telefoon 

• Internetsnelheid vanaf  150 Mbps
• Digitale Televisie

• Internetsnelheid vanaf  150 Mbps
• Telefoon 
• Digitale Televisie

vanaf €42,50 p.m. vanaf €45,00 p.m. vanaf €52,50 p.m. vanaf €55,00 p.m.

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (€0,00189 naar vast &  

€ 0,00832 naar mobiel)

• Internetsnelheid (250, 500 of 800 Mbps)
• Telefoon
• Interactieve TV & TV App
• inclusief Eredivisie Live 1, 3 & 5

vanaf €44,95 p.m. vanaf €54,95 p.m.

•  Internetsnelheid (250/250 Mbps)
•  Telefoon (Onbeperkt bellen mogelijk)
•  Televisie (Digitaal 50 zenders)
•  Radio (80 zenders)

vanaf €56,50 p.m.

• Internetsnelheid  
500 of 1000 Mbps 

• Internetsnelheid 500 of 1000 Mbps
• Televisie via de SNLR App €9,50

vanaf €40,00 p.m. vanaf €49,50 p.m. Aanbod en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
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