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Glasvezel graafwerkzaamheden en aansluitingen 
in Salland Noord, maart 2018 
Vorige maand had ik u bericht  over eindelijk positieve 
berichten! was de streefdatum dat alles in Noord 
aangesloten moet zijn eind maart 2018. 

 

Zover het zich nu laat aanzien wordt in ieder geval deze datum niet 
gehaald en is er nog geen zicht op wanneer nu eindelijk dit traject klaar 
moet zijn. 

Op dit moment zijn er nog diverse graafwerkzaamheden o.a. rond de 
Elshof nodig en zijn meerdere personen nog steeds niet aangesloten 
evenals  de percelen waar maatwerk voor nodig is. 

Wel is het zo dat de werkzaamheden behoorlijk veel vertraging of  nog 
niet zijn uitgevoerd, dit is ook deels te wijten aan de ‘werkwijze van de 
uitvoerders (VWT) o.a. geen structuur, controle op wat reeds is 
uitgevoerd.  

Ik heb wekelijks contact met VWT en Glasvezel-buiten-af en die kunnen 
hierover ook geen uitsluitsel doen. 

Wat wel een feit is, wij krijgen wel glasvezel! 

 

Volgens de planning van VolkerWessels Telecom (VWT), zou Salland 
Noord tussen 25 sept en 3 november 2017 aangesloten moeten zijn. 
Echter door de vertragingen en  wordt dit naar alle waarschijnlijkheid 
tussen maart en eind april/mei 2018 gerealiseerd.  

 

Kwaliteit check. 

Zelfs in gebieden zoals Marienheem en 
Lemelerberg die al in juni 2017 aangesloten 
moeten zijn. Vinden nu pas de eind-
aansluitingen plaats. Verder zoals de 
‘kwaliteits testen’  hierbij wordt bekeken of 
de aansluitingen correct zijn aangelegd. Van 
de 3200 aansluitingen in Salland Noord. 
Moeten alle aansluitingen (opnieuw) 
gecontroleerd worden gezien dat er nu al 
meer dan 30% niet in orde zijn.  

 
 
 

 



Goed bericht voor diegene die Solcon gekozen hebben als Provider en die een abonnement bij  de KPN 
hebben. 

Gratis behoud KPN e-mailadressen 

Solcon is onderdeel van de KPN groep. Dit brengt voor gebruikers die van KPN naar Solcon willen overstappen 
voordelen met zich mee! 

Bij de overstap van KPN naar Solcon kunt u uw KPN e-mailadres gratis behouden. U kunt dit e-mailadres 12 
maanden gratis behouden. Indien u dit e-mailadres na 12 maanden nog steeds wilt behouden, dan betaalt u € 
7,50 per maand. 

Geschikte e-mailadressen 

Er zijn verschillende e-mailadressen die onder KPN e-mailadressen vallen. U kunt de volgende e-mailadressen 
behouden indien u overstapt naar Solcon:@kpnmail.nl 

• @kpnplanet.nl 
• @planet.nl 
• @wxs.nl 
• @hetnet.nl 
• @freeler.nl 

Hoe werkt het?  
 

• Bel naar de klantenservice van KPN en zeg uw abonnement telefonisch op. Geef aan dat u uw huidige 
e-mailadressen wilt behouden, omdat u overstapt naar Solcon glasvezel.  

• De klantenservice van KPN zorgt dat uw e-mailadressen een jaar lang gratis behouden blijven. 
• Na een jaar nog steeds gebruiken? Dan betaalt u hier €7,50 per maand voor. 

 

 

fotografie: HBCS 

 
Wilt meer weten over hoe de verdere aanleg in zijn werk gaat? Kijk u dan op de website van Glasvezel 
Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zodra er meer bekend 
is, vindt u deze op deze Website of op Website van www.buurtschapelshof.nl   Ook zal er in de komende 
Elshofnieuws aandacht aan besteed worden.  

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.buurtschapelshof.nl/


 

Mochten er nog vragen bij u zijn, dan hoor ik dat graag van u.  

Ook de problemen met de dubbele aansluitingen en aansluitproblemen van de installatie binnenshuis , ik help 
u daar graag verder mee. 
 

HBCS,  
 
Hans de Bruyne 
 
Elshof  25 C 
Tel 0570-524517  
Email: hans@hbcs.nl 
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