
Het is zover! De uitrol van het glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe gaat van 
start. Vanaf 8 maart gaan de werkzaamheden officieel beginnen. De BAM plaatst 
op die dag de eerste POP’s (de elektriciteitshuisjes) en in de weken erna zal de 
cityring tussen de POP’s gegraven worden. U moet het glasvezelnetwerk als een 
soort spinnenweb zien. De POP’s staan op logistiek logische plekken en worden 
met elkaar verbonden in een zogenaamde ‘cityring’. Vanaf de POP’s worden ver-
volgens de huizen aangesloten. Dit gebeurt vanaf 1 mei. U wordt hier uitgebreid 
over geïnformeerd als het zover is. De providers komen aansluitend met hun 
planning om de huisaansluitingen te activeren en hun diensten aan te bieden. 

Vanaf 8 maart kunt u de graafploegen dus eindelijk in uw buurt of straat tegen 
gaan komen. En vanaf 1 mei kunt u ze zelfs aan de deur verwachten. In de 
onderstaande globale planning van de BAM kunt u zien wanneer uw dorp aan 
de beurt is. Ja, glasvezel in het buitengebied komt voor ons steeds dichterbij!

Gebied 3 
Hijken/ Beilen
Graafwerkzaamheden: maart/ april
Huisaansluitingen: mei/ juni

Gebied 6 
Wijster/ Spier
Graafwerkzaamheden: april/ mei
Huisaansluitingen: mei/ juni

Gebied 4 
Hooghalen
Graafwerkzaamheden: mei/ juni
Huisaansluitingen: juli/ aug

Gebied 1 
Bovensmilde
Graafwerkzaamheden: mei/ juni
Huisaansluitingen: aug/sep

Gebied 2 
Hoogersmilde/ Smilde
Graafwerkzaamheden: juni/ juli
Huisaansluitingen: sep/ okt

Gebied 5 
Zuidveld/ Elp/ Zwiggelte/ Westerbork
Graafwerkzaamheden: juli/ aug/ sep
Huisaansluitingen: okt/ nov

Gebied 8 
Witteveen/ Orvelte/ Nieuw-Balinge
Graafwerkzaamheden: sep/ okt
Huisaansluitingen: okt/ nov

Gebied 7 
Bruntinge/ Drijber
Graafwerkzaamheden: okt
Huisaansluitingen: nov/ dec
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* Let op: deze planning is onder voorbehoud. De planning van de providers om de huishoudens aan te sluiten volgt nog.

“U moet het glasvezelnetwerk 
als een soort spinnenweb zien. 
De POP’s staan op logistiek lo-
gische plekken en worden met 
elkaar verbonden in een zoge-

naamde ‘cityring’.”


