
“Ondernemers blij 
met komst glasvezel”

De in januari 2014 opgerichte Coöperatie 
is er één voor en door ondernemers en 
had eind mei van dit jaar voldoende deel-
nemers om het groene licht voor de aan-
leg van het netwerk te geven. Sindsdien 
is er veel gebeurd en hebben steeds meer 
bedrijven zich aangemeld voor een aan-
sluiting op dit hoogwaardige open glasve-
zel netwerk. Het open en transparante 
karakter van dit project maakt dat veel 
ondernemers met een gerust hart instap-
pen en meeprofiteren van dit voor de 
Achterhoek unieke collectief. 

Een zakelijk glasvezelaansluiting is in de 
huidige tijd voor veel bedrijven bijna nog 
belangrijker dan de wateraansluiting en 
daarmee eigenlijk een NUTS voorziening 
geworden. De lokale overheden onder-
strepen dit belang en zien de nog beschik-
bare bouwkavels op de betrokken indus-
trieterreinen met de aanleg van dit 
netwerk in waarde stijgen. Ook de pro-
vincie zet in op het belang van open glas-
vezelnetwerken en heeft eind 2014 in een 
vergadering van de Gedeputeerde Staten 
besloten om mee te helpen bij de finan-

ciering van het IBOIJFiber project. Om 
de financiering sluitend te krijgen zijn er 
naast de provincie nog een aantal betrok-
ken ondernemers gevonden die de schou-
ders financieel onder dit project wilden 
zetten.

Het IBOIJFiber glasvezelnetwerk wordt 
aangesloten op Nederlands-Duitse 
Internet Exchange, de zogenaamde 
NDIX. De NDIX is een marktplaats waar 
diverse partijen diensten aanbieden zoals 
internet, telefonie, Cloud-computing, 
back-up online, etc. Voor ondernemers 
betekent dit dat ze vrij kunnen kiezen uit 
diverse aanbieders van diverse diensten . 
Binnenkort wordt een voorlichtingsbij-
eenkomst georganiseerd om de deelne-
mers te ondersteunen bij het kiezen uit de 
verschillende diensten  hun aanbieders. 

Geïnteresseerde ondernemers op de betrokken 
bedrijventerreinen kunnen zich voor tarieven, 
beschikbaarheid en meer informatie melden via 
info@iboijfiber.nl.

Na enkele jaren van voorbereiding is de laatste fase van het 
IBOIJFiber glasvezelproject met de start van de graafwerkzaam-
heden eindelijk begonnen. Op de bedrijventerreinen De Rieze, 
de IJsselweide, Akkermansweide Gaanderen en het stationsge-
bied Terborg zal vanaf 1 januari 2015 vanuit de IBOIJFiber 
Coöperatie collectief glasvezel beschikbaar zijn zonder winst-
oogmerk. Het bedrijventerrein Akkermansweide Terborg volgt in 
2015 omdat de aanleg van het glasvezel daar parallel loopt met 
de geplande revitalisering door de gemeente. 
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Glasvezel


