UW GLASVEZELAANSLUITING KOMT ERAAN!
Als alle werkzaamheden bij u in de regio zijn afgerond, activeren we het glasvezelnetwerk. U
krijgt van ons een bevestiging zodra de aansluiting is opgeleverd. Vanaf dat moment kunt u een
provider benaderen voor het afsluiten van een abonnement. Zodra u een glasvezelabonnement
heeft afgesloten bij een serviceprovider naar keuze, leveren zij diensten via het glasvezelnetwerk van Digitale Stad. De monteur van uw provider activeert de glasvezelaansluiting in uw
woning. Daarna kunt u gebruikmaken van de supersnelle glasvezeldiensten. Houd onze website
in de gaten voor onze opleverplanning.

DE ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VRAGEN
KOMT ER IEMAND BIJ MIJN WONING
KIJKEN VOOR DE AANLEG?

RAKEN DE GRAAFPLOEGEN GEEN
BESTAANDE LEIDINGEN EN KABELS?

Ja, er komt vooraf een monteur/schouwer bij
u langs. Aan de hand van uw opmerkingen
en gewenste plek van afmonteren wordt een
schouwdocument opgesteld. U ontvangt per
e-mail dit schouwdocument. Op basis van dit
document en de Klic bepaalt de aannemer het
tracé. Bijgaand vindt u informatie over onze
maatregelen vanwege het coronavirus.

We maken gebruik van Klic, een overzicht
waar alle kabels en leidingen in zijn geregistreerd. Zo kunnen we precies zien of de
werkzaamheden niet plaatsvinden in de
buurt van andere leidingen of kabels. Liggen
er op uw erf kabels of leidingen die niet geregistreerd staan bij Klic, geef dit dan vooraf
door aan de schouwer.

WAAR WORDT DE GLASVEZELKABEL
AFGEMONTEERD?

WAT GEBEURT ER ALS IK NIET THUIS
BEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN?

Het uitgangspunt is in de meterkast, maar in
overleg kan dit ook op een andere plek in de
woning zijn.

Als u niet thuis bent, vindt u een ‘niet thuiskaart’ in de brievenbus met het verzoek om
een nieuwe afspraak in te plannen.

HOE HERKEN IK DE MENSEN DIE DE
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN?
U herkent ze aan de oranje hesjes van Digitale
Stad of Selecta Infratechniek.
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WAT MOET ER ALLEMAAL GEBEUREN?

DIGITALE STAD START MET DE AANLEG VAN
GLASVEZEL BIJ U IN DE REGIO
Digitale Stad verzorgt de aanleg van glasvezelaansluitingen in het buitengebied en in diverse kernen.
Binnenkort starten we ook met de aanleg van het netwerk in uw regio, zodat wij u van een snelle glasvezelverbinding kunnen voorzien. In deze folder leest u hier meer over.

EEN GLASVEZELNETWERK AANLEGGEN, HOE GAAT DAT IN Z’N WERK?
Verschillende stappen, gebied voor gebied

De aanleg van het netwerk gebeurt in 3 stappen en we doen het gebied voor gebied. Daarbij werken we
in ieder gebied vanuit het centrale verdeelstation (POP-kast), waar het netwerk wordt verdeeld, naar de
woningen toe.

GLOBALE PLANNING GRAAFWERK (Stap 1 en 2):
Regio Rivierenland is voor onze werkzaamheden in 9 kleinere regio’s verdeeld; 6 regio’s boven en
3 regio’s onder de Waal. We gaan het glasvezelnetwerk aanleggen van oost naar west; tegelijkertijd boven en onder de Waal. Op het kaartje ziet u in welke weken wij in uw regio het graafwerk
doen dat nodig is voor de aanleg van het (hoofd-)netwerk.
Het graafwerk is verdeeld in 2 stappen:
Stap 1. Aanleg van het hoofdnetwerk.
Stap 2. Tuinaanleg tot aan uw woning.

HUISAANSLUITING (Stap 3):
Enige tijd na afronding van bovenstaande graafwerk worden de woningen aangesloten.
Stap 3. Aansluiting in uw woning. Dit gebeurt later. Daar kan een aantal maanden tussen zitten.
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VERSCHILLENDE
AANLEGWERKZAAMHEDEN
De aanleg van een glasvezelnetwerk is een hele
onderneming. De glasvezelkabel gaat ondergronds en dat vraagt om verschillende aanlegwerkzaamheden:
Graafwerk
De basis van onze werkzaamheden is het graven van een geul van de regionale POP-kasten
naar de woningen. Dit vindt plaats op de openbare grond en op uw erf/eigen grond. Voordat
we op uw erf/eigen grond starten met graven,
bekijken we samen met u hoe de kabel de woning inkomt en waar we allemaal rekening mee
moeten houden.
Boomboringen
Als er langs de openbare weg geen ruimte is
om de kabel langs een boom te leggen, boren
we een gat onder de kern van een boom door.
De kabel wordt vervolgens onder de boom
doorgetrokken. Bomen hoeven niet verwijderd
te worden en de schade aan de boom blijft
beperkt.
Kabels schieten
Grootschalig graafwerk is niet altijd nodig. Vaak
kunnen we een glasvezelkabel over een korte
afstand ‘schieten’, bijvoorbeeld van de rand
van de weg tot de woning onder een voetpad
of een tuin. Dit is niet altijd mogelijk en hangt
af van de afstand, de kwaliteit van de grond en
mogelijke blokkades in de grond.

STAP 1 – STAP 2 – STAP 3
Wij hebben eerder reeds aangegeven dat de
aanleg in 3 stappen plaatsvindt. Wat houden de
stappen precies in?
STAP 1: AANLEG VAN HET HOOFDNETWERK
De aannemer bepaalt hoe er het best gegraven kan worden voor de aanleg van het gehele
glasvezelnetwerk. U begrijpt dat onze werkzaamheden enige overlast kunnen veroorzaken, maar
dat proberen we tot een minimum te beperken.
Zodra we beginnen in uw straat, ontvangt u hiervan bericht in de vorm van een ‘graafkaart’.
STAP 2: TUINAANLEG TOT AAN UW WONING
Om in kaart te brengen wat er precies nodig is
om uw glasvezelaansluiting te realiseren, komt
er vooraf een monteur/schouwer bij u langs.
Samen bepaalt u waar de glasvezelmodem gemonteerd moet worden en waar de kabel, over
uw erf, de woning binnenkomt. Als u niet thuis
bent, vindt u een ‘niet thuis-kaart’ in de brievenbus met het verzoek om een nieuwe afspraak in
te plannen. Na stap 1 of 2 is alleen nog een klein
stukje oranje glasvezelkabel in de grond zichtbaar. Belangrijk: verwijder dit niet, want we hebben het nodig voor de aansluiting in uw woning.
STAP 3: AANSLUITING IN UW WONING
Na de tuinaanleg tot uw woning brengt een
monteur de kabel uw woning binnen en plaatst
hij de glasvezelmodem. Wij noemen dit de huisaansluiting. Voor deze aansluiting wordt altijd 1
à 2 weken van tevoren telefonisch een afspraak
gemaakt. Tussen de tuinaanleg tot uw woning
en de aansluiting in uw woning kunnen enkele
maanden verstrijken. Houd ook onze website
in de gaten (www.digitale-stad.nl/rivierenland).
Daar vindt u altijd de laatste informatie over de
planning van de aanleg.

