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In vijf jaar van
zandpad naar

digitale snelweg
De eerste snelle glasvezelverbinding in het

buitengebied van Midden-Drenthe is donderdag
een feit. Met dank aan de coöperatie Sterk Midden-

Drenthe. Directeur Peter de Vries blikt terug.

P
LEONIE SINNEMA

Peter de Vries, inwoner van
Zwiggelte, hoort meer dan
vijf jaar geleden dat er plan-
nen zijn voor glasvezelin-

ternet in de kernen Beilen, Smilde
en Westerbork. Voor provider Reg-
gefiber, die het snelle internet gaat
leveren, is het buitengebied niet
aantrekkelijk. ,,In de kernen was
toen al relatief snel internet, terwijl
het buitengebied het met een koper-
draadje moest doen”, verwondert de
Vries zich. Hij verdiept zich in de ma-
terie en start een website om de
noodzaak van snel internet duide-
lijk te maken en de interesse te me-
ten. ,,Al snel trok die website ieder
weekend zo’n duizend tot vijftien-
honderd bezoekers. Dat gaf nogal
een shot adrenaline.”

Gemeente en verenigingen van
dorpsbelangen zien de urgentie en
in 2012 wordt de werkgroep glasve-
zel opgericht. Deze moet de moge-
lijkheden en kosten inventariseren.
Peter de Vries is erbij. Vijf jaar later is
hij, samen met Roel Seele, directeur
van coöperatie Sterk Midden-Dren-

the en is de eerste aansluiting bijna
een feit. ,,Ik heb nooit gedacht: ik
stop ermee, maar er zijn wel mo-
menten geweest dat ik het gevoel
had een dood paard leven in te moe-
ten blazen.” Zijn lessen.

1. Werk samen en leer van ande-
ren
Vanaf het begin wordt er in Midden-
Drenthe samengewerkt door ver-
scheidene instanties. ,,Bundel je
krachten aan de voorkant”, is dan
ook de Vries’ voornaamste tip. ,,Ik
wist in het begin helemaal niks,
maar kwam tijdens mijn zoektocht
steeds mensen tegen die mij kennis
konden bijbrengen.” Ook contact
zoeken met bedrijven die actief zijn
in de diverse onderdelen van het
proces, is aan te raden. ,,Zo hebben
we veel contact gehad met providers
en bedrijven die glasvezel aanleg-
gen. Je krijg inzicht in de werkwijze
en kan zo een veel betere haalbaar-
heidsstudie opstellen.”

De provincie Drenthe telt nu meer
dan twintig glasvezelinitiatieven.
,,Bundel je krachten”, vindt de Vries.
,,Iedereen probeert het wiel op-

nieuw uit te vinden, maar samen
kan je vaak veel meer.” Ook de pro-
vincie ziet meer in werken op grote
schaal en wil daarom minimaal
tweeduizend aansluitingen per ini-
tiatief.

2. Zoek mensen van diverse plui-
mage die de tijd hebben om zich
op het project te storten
De Vries is afkomstig uit de parame-
dische wereld. ,,Ik was veel bezig met
de toekomst van de gezondheids-
zorg. Daar is snel internet onlosma-
kelijk mee verbonden. Bovendien
had ik tijd genoeg om me er volledig
op te storten.” Hetzelfde gold voor
Roel Seele, die zich in oktober 2014
aansloot bij de -toen nog- Stichting
Marktverkenning Sterk Midden-
Drenthe. ,,Dat is onderdeel van het
succes. Een project als dit kost veel
tijd en inspanning.” De twee man-
nen verdienden de eerste jaren niets
aan hun werk, maar waren al hun
tijd kwijt aan marktonderzoek en
netwerken. ,,Dan moet je wel en-
thousiast zijn”, zegt de Vries. Seele
werkte lang in de verpakkingsindus-
trie. ,,Dat vult elkaar goed aan. Bij
zo’n groot project komt veel kennis
kijken. Zorg dat je mensen van diver-
se pluimage om je heen verzamelt.
Rechten, financiële en technische
kennis, je hebt het allemaal nodig.”

3. Denk verder dan de inventarisa-
tiefase en zorg voor een haalbaar
plan
,,Mensen gaan pas nadenken als de
beurs moet worden getrokken”,
stelt de Vries. Daarom is het noodza-
kelijk dat je al bij het inventariseren
weet wat er daarna gaat komen. ,,Wij

hebben goed nagedacht over de juis-
te structuur om de werkzaamheden
in te passen. In april 2014 hebben we
een stichting opgericht, met het
plan voor de coöperatie in het voor-
uitzicht. De stichting had drie doel-
stellingen: de interesse in kaart
brengen, onderzoeken wat de kos-
ten zijn en de financiering rond krij-
gen.” Het idee erachter: mocht het
allemaal niet lukken, dan is er geen
man overboord. ,,Een coöperatie is
veel lastiger af te breken.” In mei
2016 ziet de coöperatie het levens-
licht. De financiering is dan nog niet
helemaal rond. ,,Dat was nog even
spannend.”

4. Creëer draagvlak
,,Het college van burgemeester en

wethouders stond niet echt te sprin-
gen toen wij kwamen aankloppen
voor geld. Ook logisch, veel mensen
hebben geen kennis van zaken en
dan lijkt het snel een risicovol pro-
ject.” Daarom benaderde de Vries
verschillende raadsleden in de ge-
meente, die hij uitgebreid vertelde
over het project. ,,Zodat genoeg
mensen de urgentie begrijpen.” Uit-
eindelijk is het project helemaal ge-
financierd door de gemeente en de
provincie. ,,Daarmee zijn we een uit-
zondering, de enige gemeente in Ne-
derland met deze constructie.” Ook
voor het afsluiten van abonnemen-
ten is draagvlak noodzakelijk. ,,Wij
wilden direct abonnementen afslui-
ten. Het scheelt als je financiers met-
een harde abonnementscijfers kan

voorleggen.” De financiers eisen be-
paalde deelnamepercentages om er
zeker van te zijn dat het plan haal-
baar is. Om die percentages te halen
zijn in alle dorpen ambassadeurs ac-
tief, die hun dorpsgenoten precies
kunnen vertellen wat het project in-
houdt. ,,Dat zijn de voelhoorns in de
dorpen. Als percentages achterblij-
ven weten zij vaak precies waar dat
aan ligt.”

5. Zorg voor structuur
,,Een duidelijke taakverdeling en een
helder plan van aanpak helpt. Er zijn
zoveel verschillende werkzaamhe-
den, daar moet je echt structuur in
zien te krijgen.” Ook communiceren
met verschillende partijen is daar
onderdeel van. ,,Iedereen moet we-
ten hoe het proces verloopt.” Daar-
om verstuurden ze regelmatig
nieuwsbrieven of organiseerden ze
informatie-avonden.

6. Kan ‘t niet linksom, dan wel
rechtsom
Spannende momenten waren er re-
gelmatig. Als de financiering uit-
blijft. Of in februari 2017, wanneer
providers Netvisit en Plinq de sa-
menwerking plotseling beëindigen.
,,Dat was dramatisch. Ineens was on-
ze luxepositie weg”, zegt de Vries.
Als andere providers lucht krijgen
van de benarde positie van de co-
operatie kunnen ze gemakkelijk een
wurgcontract aanbieden. Maar het
lukt. Met drie nieuwe providers wor-
den contracten afgesloten. ,,Daar
hebben we wel een biertje op ge-
dronken. Of twee”, lacht de Vries. ,,Je
moet je koers duidelijk voor ogen
blijven houden.”

‘Wij zijn in een gat
gesprongen waar
de marktpartijen
hebben gefaald’

Toekomst
In de hele gemeente wordt hard ge-
werkt. Zestien ploegen zijn tot janu-
ari bezig om 450 kilometer (van Bei-
len naar Frankfurt) aan geulen te
graven en 1880 kilometer (tot iets
voor Napels) glasvezel in de grond te
krijgen. Dan moeten zesduizend
adressen zijn aangesloten. ,,We slui-
ten iedereen aan. Op alle adressen in
het gebied worden kastjes in de me-
terkast geïnstalleerd. Voor het werk
van de coöperatie is het belangrijk
dat mensen kiezen voor een abon-
nement. Het geld dat de coöperatie
verdient, vloeit in de toekomst terug
in het verhogen van de leefbaarheid
in het gebied. Peter de Vries en Roel
Seele gaan niet op hun lauweren rus-
ten. ,,In de gemeente Borger-Odoorn
helpen we nu met advisering. Het
idee is om een nauwe samenwer-
king tussen beide coöperaties te rea-
liseren. Dat zou voor allebei een win-
winsituatie zijn.”

De Vries is trots op het werk dat in
de afgelopen jaren door de coöpera-
tie en alle vrijwilligers is verzet. ,,Wij
zijn in een gat gesprongen waar de
marktpartijen hebben gefaald. Daar
staan we nog steeds voor. Je gaat het
toekomstbeeld van een gebied ver-
anderen.”

In heel Midden-Drenthe worden geulen gegraven voor de glasvezelkabels, hier gebeurt dat in Smilde. FOTO COÖPERATIE STERK

MIDDEN-DRENTHE

Directeur Peter de Vries van glasvezelcoöperatie Sterk Midden-Drenthe FOTO GERRIT BOER
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