
Nieuwsbrief nr 7.  
18 november 2021 
 

Glasvezelnetwerk voor Nieuw-Loosdrecht – fase 1 
Aan: De bewoners van de Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen de rotonde en Sijpekerk. 

 

Glasvezel komt 
Er komt glasvezel in Nieuw Loosdrecht maar 
niet via Breedband Loosdrecht. KPN heeft 
besloten dat begin volgend jaar de schop de 
grond in gaat.  

 

Beter voor iedereen 
Ja Breedband Loosdrecht heeft met spijt in het hart moeten besluiten om niet zelf glasvezel langs 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk aan te leggen. Deze zomer hoorden we al dat een partij met een zeer 
goed gevulde buidel in Nieuw Loosdrecht glasvezel wilde aanleggen. We wilden weten of dat 
serieus was. Nu is het serieus. Wij hebben het informeel gehoord en ook zijn al enkele bedrijven in 
Loosdrecht benaderd. Dat betekent dat het voor ons als een kleine partij onverantwoord is om 
ook te investeren. 

Voor de inwoners betekent het dat niet alleen de bewoners / bedrijven langs de Nieuw 
Loosdrechtsedijk maar ook die in andere wijken glasvezel krijgen. KPN kan dat sneller realiseren 
dan wij dat kunnen. Zo komt Nieuw Loosdrecht voor de andere dorpen in Wijdemeren aan de 
beurt. 

Ook Breedband Loosdrecht is tevreden. Wij zijn opgericht om snel internet te realiseren waar de 
markt het liet afweten. Dat gaat in ieder geval nu ook in Nieuw Loosdrecht gebeuren. Voor zover 
wij hebben begrepen wordt het in Nieuw Loosdrecht een netwerk waar meerdere providers hun 
diensten op kunnen aanbieden (een ‘open’ netwerk). Ons doel wordt daarmee bereikt. Het is zeer 
de vraag of ook zonder onze inspanningen en zichtbaarheid door een grote partij gekozen was om 
Wijdemeren met voorrang te verglazen. 
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Dank aan alle inwoners 
Twee jaar geleden begonnen we met de vraagbundeling langs de Nieuw 
Loosdrechtsedijk. Meer dan 50% van de bewoners gaf aan dat ze een 
abonnement wilden nemen. Een percentage dat maar zelden wordt 
gehaald. We zijn jullie ontzettend dankbaar voor die steun. 

Dank ook aan het team dat hier de afgelopen periode enorm veel tijd in 
heeft gestoken: Wim Steman, Jan van Reenen en Bas Peeters. 

Dank ook aan de mensen die klaar stonden om 60% van het benodigde kapitaal op tafel te leggen. 

 

Hoe verder met abonnementen en contracten 
Omdat we niet zelf glasvezel aanleggen zijn de door u getekende akkoordverklaringen en/of 
getekende offertes niet meer geldig. Wij rekenen er op dat u straks bij een door u te kiezen provider 
een nieuw contract kunt afsluiten. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen zal ook de nieuwe 
partij een netwerk aanleggen waar meerdere providers diensten kunnen leveren. 
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