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DELTA Fiber Netwerk start de aanleg van glasvezel in de Beemster
Eind oktober 2019 kondigde DELTA Fiber Netwerk aan glasvezel aan te leggen in de gemeente
Beemster. De Beemster is een waterrijk gebied en er zijn veel partijen die de grond beheren. Dit
maakt de aanleg van glasvezel uitdagend. De afgelopen maanden heeft DELTA Fiber Netwerk niet
stil gezeten. Achter de schermen is zij samen met de aannemer druk bezig geweest met de
voorbereidingen. Op 18 juni zetten burgermeester Karen Heerschop, Frank van Boven van
Breedband Beemster en Michiel Admiraal van DELTA Fiber Netwerk de eerste schop in de grond.
Burgerinitiatief Breedband Beemster en DELTA Fiber Netwerk zijn verheugd dat de aanleg start
Frank van Boven van Breedband Beemster is verheugd dat DELTA Fiber Netwerk het netwerk gaat
aanleggen. “Gestart in 2014 heeft het burgerinitiatief Breedband Beemster veel uitdagingen moeten
oplossen. In de periode vanaf 2014 is de glasvezelmarkt sterk veranderd. Door uitdagingen in de
samenwerking met marktpartijen was het voor Breedband Beemster belangrijk om een stabiele,
zelfstandige partner te vinden die bestand is tegen deze uitdagingen.”
Michiel Admiraal namens DELTA Fiber Netwerk; “We zijn heel bij dat we kunnen starten met de
aanleg van het glasvezelnetwerk in de Beemster en daarmee Breedband Beemster te helpen met het
realiseren van hun missie voor de gemeenschap. Het is een uitdagend traject geweest, maar het
buitengebied van Beemster en de kernen Westbeemster en Noordbeemster krijgen een
glasvezelnetwerk. Tijdens de Coronacrisis is nog duidelijker geworden hoe essentieel het is om thuis
een snelle en stabiele internetverbinding te hebben. Glasvezel is daarmee aantrekkelijker dan ooit.”
Eerste graafwerkzaamheden
Aannemer VolkerWessels Telecom is samen met Selecta Infratechniek gestart met de voorbereiding
van de aanleg. Allereerst zijn bewoners met een abonnement bezocht om te bepalen waar de
glasvezelaansluiting in het huis aangelegd gaat worden. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond.
Daarna starten de graafwerkzaamheden. De verwachting is dat de eerste bewoners begin oktober
gebruik kunnen maken van het glasvezelnetwerk. Bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden voor
een glasvezelabonnement. Doen ze dit vóór 20 juli 2020, dan betalen ze niet de extra aansluitkosten
van minimaal €995,00. Meer informatie is te vinden via www.glasvezelbuitenaf.nl.
Glasvezel buitenaf gaat verder als DELTA Fiber Netwerk
Glasvezel buitenaf heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op het aanleggen van glasvezel in de
buitengebieden en is inmiddels actief in 11 provincies. Omdat de focus de komende jaren ook komt
te liggen op de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken in kleinere steden en dorpen, gaat Glasvezel
buitenaf verder onder de naam DELTA Fiber Netwerk. DELTA Fiber Netwerk richt zich daarnaast ook
op de zakelijke markt, met de aanleg van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. De
naamsverandering heeft geen invloed op de dienstverlening aan bestaande klanten van Glasvezel
buitenaf. Vanaf 1 juli vindt u alle informatie op www.gavoorglasvezel.nl.

