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Goed nieuws, de gemeente Hoeksche Waard krijgt een
glasvezelnetwerk. De komende tijd zal E-Fiber, in nauwe
samenwerking met de gemeente en aannemers BAM en
Spitters, de gehele gemeente voorzien van een toekomstbestendig netwerk. In dit speciale Glasvezel Magazine
vertellen we hier graag meer over.
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Kiezen voor glasvezel

Hierdoor bespaar je minimaal
€450,-.

afgesloten, ontvangt kosteloos
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We leggen het buurt voor buurt

op glasvezel.
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Wij zijn E-Fiber en wij vinden dat iedereen in Nederland
recht heeft op supersnel internet. Daarom werken wij
er al 10 jaar hard aan om dit mogelijk te maken en
investeren wij in infrastructuur, innovatie, techniek én
mensen. De aanpak en missie van E-Fiber is uniek. Wij
sluiten namelijk niet alleen de kernen van gemeenten
aan, maar ook de buitengebieden, kleine dorpen en
bedrijventerreinen.
In de gemeente Hoeksche Waard leggen aannemers
BAM en Spitters, in opdracht van E-Fiber het glasvezelnetwerk aan. BAM en Spitters hebben samen al meer
dan 200 jaar ervaring en zijn inmiddels ook grote
spelers op het gebied van het realiseren van
glasvezelnetwerken. Bij beide partijen staat kwaliteit
voorop waardoor ze jaar in jaar uit op een hoge
klanttevredenheid kunnen rekenen.
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INTERVIEW

De Hoeksche Waard is een uitgestrekt plattelandsgebied. Groene polders,
gezellige dorpen en fraaie vergezichten kenmerken de gemeente. Alleen ook
typisch voor een gebied als de Hoeksche Waard is dat het internet nog wel
eens traag en instabiel kan zijn. Zeker in de buitengebieden. Dat willen we
graag met glasvezel van E-Fiber oplossen. Want de maatschappij verandert
in hoog tempo. Snel internet is anno 2021 geen luxe, maar pure noodzaak.
Voor heel veel Hoeksche Waarders.
Goed voor heel de Hoeksche Waard

ook voor Hoeksche Waarders die minder intensief

“Een snelle internetverbinding is een voorziening

gebruik maken van de digitale snelweg, willen we

die we breder zien dan alleen de downloadsnel-

een internetverbinding zonder beperkingen. Als

heid bij de mensen thuis. We proberen jonge

gemeente maken we ons hard voor deze

huishoudens te behouden en aan te trekken om

voorzieningen. En als straks zelfs buitengebieden

hun leven in de Hoeksche Waard op te bouwen.

toegang hebben tot snel internet, lopen we als

Dat is hard nodig voor het voortbestaan van

Hoeksche Waard echt voorop!”

winkels, verenigingen en bedrijven, voor werkgelegenheid en zorgtaken. Deze generatie is zich bij
uitstek bewust van de meerwaarde van snel
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Modern ondernemerschap

“Bedrijven in heel de Hoeksche Waard maken

internet. Online gamen, streamen en mobiel

stappen als het gaat om digitalisering en het

werken zijn voor hen vaak een tweede natuur. Maar

toepassen van ‘big data’. Ook die ondernemers zijn
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“Snel, zeer stabiel en
toekomstbestendig.
Dat moet iedere
Hoeksche Waarder
toch aanspreken? ”

De voordelen
van glasvezel
We gebruiken steeds meer data. Daarom
is het belangrijk dat we gebruik maken
van een betrouwbaar netwerk met
een enorme capaciteit. Overstappen
op glasvezel heeft vele voordelen, we
hebben de vijf grootste voordelen op
een rijtje gezet.

 aul Boogaard
P
Wethouder Gemeente Hoeksche Waard

Toekomstbestendig wonen

Glasvezel vergroot je woonplezier,
maakt het allersnelste wifi mogelijk
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Ze kunnen zich richten op dat waar zij goed
in zijn: ondernemen! De komst van snel
internet is goed voor het ondernemers- en
vestigingsklimaat in de Hoeksche Waard.”

We gaan het waarmaken!

“Ik vind de stappen die we nu zetten mooi.
Met de aanleg van glasvezel heeft iedereen
de mogelijkheid een internetverbinding te
krijgen die past in de huidige tijd. Snel, zeer

PROVIDEROVERZICHT
KIES NU!

KIES NU!

Keuzevrijheid

Bepaal zelf welke internetprovider bij
je past. Alle aanbieders zijn welkom
op ons netwerk. Zodat jij kunt kiezen:
wie past het beste bij jou, bij je familie
of je bedrijf?

Supersnel, betrouwbaar
internet

Met glasvezel geniet je van internet

stabiel en toekomstbestendig. Dat moet

dat tot wel 20 keer zo snel is als andere

iedere Hoeksche Waarder toch aanspreken?

verbindingen. Zonder haperingen of

Ik ben er in ieder geval van overtuigd en kijk

storingen. Je deelt de kabel alleen met

uit naar het moment dat ik mijn internetver-

je huisgenoten en niet met de rest van

sterkers de deur uit kan doen!”

de buurt.
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HOE VERLOOPT
DE AANLEG?

Het aanleggen van het glasvezelnetwerk is een grote klus. Dit doen
we buurt voor buurt en straat voor straat. We doen dit in goed
overleg met de gemeente en proberen waar mogelijk, om de

overlast zoveel mogelijk te beperken, de werkzaamheden op elkaar
af te stemmen. Vaak is b
 innen een dag de straat weer dicht.

Huisaansluiting gratis
bij abonnement

Aanleggebieden
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AANLEGGEBIEDEN
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Lees meer over de overstap en de

aanleg van het glasvezelnetwerk op
e-fiber.nl/hoekschewaard
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INTERVIEW

“Ik denk dat we
juist nu heel blij
mogen zijn met
glasvezel”
 an de Jong (48)
J
geniet volop van glasvezel

Veel laden,
bufferen en puffen

dat geldt natuurlijk niet alleen voor

en ik ben maar een bescheiden

het onderwijs. Ook voor bijvoor-

gebruiker. Ik denk dat we juist nu

“Bij ons thuis ervoeren we wel

beeld agrariërs is een goede en

heel blij mogen zijn met glasvezel.

eens wat vertragingen. Wanneer

stabiele verbinding super

Iedereen zit thuis. Iedereen is

een van de kinderen aan het

belangrijk.”

online. De kinderen studeren thuis,

Netflixen was en de ander aan
het YouTuben kon ik naar WiFi
fluiten. Aan het einde van de dag
was iedereen in de buurt tegelijk

Vooral interesse 
vanuit ouderen

“Met een groepje enthousiastelingen

men werkt vanuit huis en dat gaat
allemaal goed. Met een koperkabel was dit nooit gelukt.”

Een echte aanrader

online. Oftewel iedereen in de

hebben wij ons hard gemaakt

buurt zat te laden, te bufferen en

voor de komst van glasvezel.

te puffen. Ik heb een vriend die als

We staken de koppen bij elkaar

Geen twijfel over mogelijk. Ik kan

hij écht belangrijke werkzaam

en we zijn aan de bak gegaan.

letterlijk geen argument bedenken

heden had om vier uur in de

En gelukkig waren veel mensen

waarom niet. Misschien heb jij (nu

ochtend zijn laptop opende, dan

meteen voor. Wat mij opviel is dat

nog) geen last, maar anderen

was hij tenminste zeker van een

vooral ouderen de noodzaak

wel! Het gaat ook om loyaliteit.

beetje internet.”

meteen inzagen, dat had ik niet

Bovendien kan ik nu mijn

verwacht. Internet is de toekomst

stofzuiger op het werk via een

en ze willen met de tijd mee gaan.”

app alvast aanzetten. De

Het onderwijs
was de druppel

“Toen ik hoorde dat het onderwijs

Blij met glasvezel, juist nu!

“Ik raad glasvezel absoluut aan!

grasmaaier idem dito. Zonder
dollen, dat kon ik voorheen ook,

“Sinds november zijn wij ook

maar je weet nooit wat de

wist ik dat er iets moest veranderen.

daadwerkelijk aangesloten en

toekomst brengt en wat er dan

De laptops op school waren veel

ik merk een groot verschil. Alle

allemaal mogelijk is in huis. Laat

te veel tijd kwijt met laden. Maar

snelheden zijn een stuk hoger

maar komen, ik ben voorbereid!”

ook kampte met veel vertraging
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OVERSTAPPEN
OP GLASVEZEL
Hoe kies ik voor
glasvezel?

Hulp nodig
bij het kiezen?

nieuwe glasvezelnetwerk is een

je de handige online vergelijker.

abonnement bij één van de

Hier staan alle verschillende

deelnemende providers

opties, van de abonnementen en

noodzakelijk. De meeste providers

van de providers, overzichtelijk

kunnen je helpen bij de overstap.

naast elkaar. Doe de postcode-

Het nieuwe a
 bonnement gaat

check en vergelijk het zelf.

Om gebruik te maken van het

Op onze website (e-fiber.nl) vind

uiteraard pas in na afloop van je
huidige abonnement, zo zit je
nooit met dubbele kosten.

De keuze is reuze

Wil je meer weten over de

E-Fiber is initiatiefnemer en

providers en de abonnementen,

beheerder van het glasvezel

maak dan een afspraak voor een

netwerk. Verschillende providers

gratis adviesgesprek. Dit kan

bieden verschillende diensten

telefonisch of via videobellen.

aan over dit netwerk. Ons

Onze glasvezel-experts adviseren

glasvezelnetwerk is een ‘open’

je dan geheel vrijblijvend, eerlijk

netwerk waarop alle aanbieders

en onafhankelijk over welke

welkom zijn. Kies je voor een

provider het beste bij je past.

Internet Only abonnement of wil je
een Alles-in-1 pakket met extra
zenderpakketten, alles is mogelijk.
En er is genoeg keuze!

PROVIDERS
IN GEMEENTE
HOEKSCHE WAARD
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Liever persoonlijk
advies

GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

Op e-fiber.nl/persoonlijk-advies
kun je eenvoudig een afspraak
maken!

Goed nieuws
voor de bijen!

Tijdens de aanleg van glasvezel in de buiten
gebieden worden de bermen ingezaaid met
klaverzaad.

E-Fiber is officieel trots partner geworden van
Bijenlandschap West-Brabant. In 2021 zal er
ongeveer 500 kilometer berm worden ingezaaid
met klaverzaad in projecten door heel Nederland
(o.a. in Moerdijk, Zundert, Hoeksche Waard en Oss).
In 2022 is de doelstelling om nog eens 500 kilometer
in te zaaien. E-Fiber draagt op deze manier bij aan
een verbetering van de leefomgeving van bijen en
bestuivers bij de aanleg van glasvezelnetwerken.

GEMEENTE HOEKSCHE WAARD
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Buurtverbinders gezocht!

in de buurt. Door het beantwoorden van vragen en

E-Fiber is op zoek naar enthousiaste mensen met

het uitleggen van het belang van glasvezel aan je

een groot hart voor glasvezel en de buurt. Met

buurtgenoten help je mee aan een betere toekomst

glasvezel kan de gemeente Hoeksche Waard straks

voor de gemeente Hoeksche Waard. Buurtverbinder

genieten van supersnel en betrouwbaar internet. Een

zijn, is een vrijwilligersfunctie die je kunt doen tussen

online v
 erbinding als nooit tevoren, maar dit is niet

de 1 en 5 uur per week.

voor iedereen zo helder als glas. Daarom zoeken we
buurtverbinders. Mensen die een verbindende rol
willen spelen tussen E-Fiber en de inwoners. Buurt
verbinders zetten zich actief en enthousiast in voor

Ga naar e-fiber.nl/hoekschewaard en
meld je aan!

glasvezel in hun buurt.
Buurtverbinders zijn er in alle soorten en maten.
Bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn en iets
willen betekenen voor de buurt. Mensen die nieuwe
vaardigheden willen opdoen. ZZP-ers die een paar
uur in de week iets voor hun buurt willen doen en
tegelijkertijd hun netwerk in de buurt willen vergroten.
Of gewoon mensen die houden van alle voordelen
van glasvezel.

Hoe kan ik helpen?
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Glasvezel training

Om je goed voor te bereiden, hebben we speciaal
voor Buurtverbinders een unieke training ontwikkeld.
We brengen graag al onze kennis over aan deze

Je draagt niet alleen bij aan een betere online

hulpvaardige mensen. Dus wacht niet langer en

verbinding, maar ook aan een sociale verbinding

meld je aan!

GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

Klein gebaar met grote betekenis

Samen met de buurtverbinders en gemeente
gaan we op zoek naar betekenisvolle initiatieven
voor het dorp. Lokale goede doelen waar niet direct
geld voor beschikbaar is vanuit het dorp en waar
we de bewoners wel heel blij mee kunnen maken.
Bijvoorbeeld een grote picknicktafel voor op het
plein, een nieuw speeltoestel voor op het schoolplein, nieuwe bankjes in het wandelgebied, een

Een snelle en betrouwbare verbinding is
in deze tijd een must. Dat E-Fiber glasvezel
komt brengen naar Hoeksche Waard is
dan ook super goed nieuws. Maar dat is
niet alles. E-Fiber gaat zich inzetten voor
lokale initiatieven die wat steun kunnen
gebruiken. Win-win noemen we dat!

gemeenschappelijke moestuin, een mini arena
voor de muziekvereniging of nieuwe attributen voor
de sportvereniging. Het initiatief met de meeste
stemmen gaan we helpen realiseren.

Weet jij zo’n initiatief bij jou in de buurt?

Dan horen wij dit heel graag. Stuur een beschrijving
van het initiatief en financiële richting van de wens
naar hallo@e-fiber.nl

GEMEENTE HOEKSCHE WAARD
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“Ik ben blij
dat mijn helse
buurt strak
glasvezel
heeft!”
r
Natasha, 47 jaa

