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In 2012 werd het moment bereikt waarop meer dan 50% van de Nijmeegse woningen van glasvezel
was voorzien dan wel de definitieve investeringsbeslissing was genomen om ze op korte termijn van
glasvezel te voorzien. Die mijlpaal werd bereikt toen de campagnes voor vraagbundeling van weer
drie wijkinitiatieven geslaagd konden worden afgesloten. De 50% grens werd bereikt door de som
van de woningen in Hazenkamp (Glazenkamp), Galgenveld en Groenewoud (G-3), Brakkenstein
(Glazenstein), Nijmegen Oost (GlasinOost), Lindenholt (Glazenholt) en St.Anna, Heideven en
Emanciepatiebuurt (St.Annaglas), samen met de al eerder verglaasde woningen van Portaal en de
woningcomplexen van Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen.
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. Eind 2012 telde Fiber
Overal tien wijkinitiatieven. In vijf wijken met een wijkinitiatief was aan het begin van het jaar al een
glasvezelnetwerk operationeel . Drie wijkinitiatieven maakten in 2012 een succesvolle
vraagbundelingscampagne door. Er kwamen twee wijkinitiatieven bij die zich gingen voorbereiden op
een campagne: GlasinHengstdal (Hengstdal) en Grootglas (Grootstal). Aan het eind van het jaar
meldde zich nog een kandidaat deelnemer: Waalglas (Oosterhout Nijmegen). 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 2012 begon met de vraagbundelingcampagnes St.Annaglas, GlasinOost en Glazenholt. Aan
die campagnes lag een overeenkomst ten grondslag die Fiber Overal eind 2010 was aangegaan met
Reggefiber als investeerder en XMS als dienstverlener, eind 2012 aangevuld met een overeenkomst
met KPN als dienstverlener. De campagnes bouwden voort op de ervaring die in eerdere campagnes
is opgedaan. Twee campagnes verliepen zeer succesvol en de gestelde 40% ondergrens voor de
deelname werd ruim overschreden (xx% in St.Annaglas en yy% in GlasinOost). Deze resultaten
vormden een zodanige compensatie voor de wat achterblijvende score voor Glazenholt (30%)dat
besloten werd alle drie wijken van glasvezel te gaan voorzien. Tevens werd besloten zoveel mogelijk
ook de woningen waarvoor nog geen abonnement was aangegaan, al voor te bereiden op een
toekomstige aansluiting. Door problemen met het vinden van geschikte plaatsen voor de vestiging
van wijkcentrales duurde het echter nog tot de late herfst voordat de aanleg daadwerkelijk kon
beginnen.
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, een middelbare school en Glazenkamp, dat een eigen
ontwikkelnetwerk heeft, werden aangesloten op het demonetwerk van Fiber Overal. De basisscholen
maken ook gebruik van het demonstratienetwerk voor hun internetverkeer. In Glazenkamp zijn via
het ontwikkelnetwerk een viertal woningen aangesloten met 1 Gbit/s. Om ook in de toekomst
verzekerd te zijn van een ontwikkelnetwerk met een eigen glasvezelring door de stad, sloot Fiber

Overal zich aan als deelnemer in TeleMANN, een samenwerkingsverband op glasvezelgebied van 28
non-profit organisaties in de regio.
Het landschap in de markt van partijen die zich met glasvezeldiensten naar de woning bezighouden,
veranderde drastisch in 2012. In het voorjaar nam KPN het bedrijf Reggefiber Wholesale over.
Daardoor werd KPN in feite monopolist bij de wholesalediensten op het gebied van fiber-to-thehome. Na de zomer kreeg KPN opnieuw groen licht van OPTA/NMA om ook een viertal providers van
end-user diensten over te nemen, waaronder XMS. Daarmee werd de monopoliepositie van KPN nog
verder versterkt. Stichting Fiber Overal betreurt deze verschraling van het marktaanbod die ook nog
eens gepaard ging met ernstige migratieproblemen bij XMS toen KPN in november overging tot het
inlijven van XMS. Fiber Overal heeft zich daarom expliciet tot doel gesteld te bevorderen dat het
monopolie op de wholesalediensten en op de end-userdiensten zal worden doorbroken.
In 2012 overleed Jansiem Schoorl. Hij vertegenwoordigde St.Annaglas in het Algemeen Bestuur en
was ook een drijvende kracht achter CWnetwerk. Hij werd opgevolgd door Paul Tjallinks die later het
stokje overdroeg aan Frans van Helvoirt. Penningmeester Friso Jorritsma (G-3) trad terug en werd
opgevolgd door Marien de Clercq. Alex Kengen nam het penningmeesterschap over.
Aan het eind van 2012 bestond het Algemeen Bestuur uit:
Boudewijn Nederkoorn, voorzitter
Jean Popma, secretaris (namens Glazenkamp)
Alex Kengen, penningmeester (namens Glazenstein)
Marien de Clercq (namens G-3)
Frans van Helvoirt (namens St.Annaglas)
Tom Weterings (namens Glas-in-Oost)
Peter Cornelissen (namens Glasvezel Wijchen)
Marc Fokker (namens CWnetwerk)
Pieter van der Kaaij (namens GlasinHengstdal)
Bart van Dort (namens Grootglas)
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.
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