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Aanleg glasvezel Achterhoek duurt langer 

Om te kunnen voldoen aan alle regels die Europa voorschrijft, is er minimaal een jaar extra 

tijd nodig. Europa heeft aangegeven alle medewerking te willen geven, maar geeft ook aan 

dat het provinciale project wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo vindt Europa 

dat adressen die in de toekomst 30 MB snelheid internet kunnen krijgen niet  

meegenomen mogen worden. 30 MB is voor de korte termijn een goede oplossing, maar 

niet toekomstgericht. Voor de Achterhoek is het streven een snelle internetverbinding van 

minimaal 100 MB. Ook vindt Europa het goed dat de BV van gemeenten en provincie 

meedoet in de aanbesteding, maar ook andere bedrijven moeten mee kunnen doen. We 

hopen dat er daadwerkelijk marktpartijen geïnteresseerd zijn. Alle extra stappen die we nu 

moeten nemen voor deze aanbesteding kosten extra tijd. We schatten nu in dat het 

doorlopen van deze stappen en de daarbij horende (reactie)tijd ongeveer een jaar vraagt.  

 

 

 

Was dit van tevoren te overzien? Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk steekt de hand in 

eigen boezem. "We wilden kennelijk sneller dan mogelijk was, moet ik concluderen". 

Natuurlijk betreurt de gemeente Berkelland de vertraging. Wethouder Han Boer ziet dat de 

vraag naar snel internet met de dag groeit en dat de nood hoog is. Voor zowel bedrijven 

als particulieren.  

http://us10.campaign-archive1.com/?u=36b60c4fef0921167a9cc6f75&id=f85330ac39&e=a8a91d26b2


 

 

Inwoners vertellen.....over hun behoefte aan een snelle internetverbinding 

In de komende nieuwsbrieven laten we inwoners van het woord over hun behoefte aan 

een snelle internetverbinding. Arnold en Yvonne Marsman van Erve Brooks doen de aftrap 

in deze nieuwsbrief.  

 

 

Glasvezel als basisvoorziening. Arnold Marsman van Erve Brooks in 

Gelselaar ervaart dagelijks hoe belangrijk snel internet is voor zowel zijn 

bedrijf als privé  

In het prachtige buitengebied van Gelselaar ligt de historische boerderij Erve Brooks. Een 

familiebedrijf dat wordt gerund door Arnold Marsman en zijn vrouw. In de regio vooral 

bekend als pannenkoekenboerderij. Maar inmiddels is het erf uitgebreid met een 

museumboerderij, een scharrelzolder, een buitenspeeltuin, het blotevoetenpad, het 

avonturenpad en diverse oud Hollandse spelen. Kortom een florerend bedrijf waar de 

historie wordt geëerd, maar dat in de afgelopen jaren zeker niet stil heeft gestaan.  

 

 

 

Arnold en Yvonne Marsman met hun 2 dochters  



 

Snel internet onmisbaar 

Arnold Marsman: “In de 35 jaar dat het bedrijf bestaat, is er veel veranderd. Niet alleen qua 

aanbod van Erve Brooks, maar ook qua bedrijfsvoering. Internet speelt hier een steeds 

grotere rol. Hoewel Erve Brooks veel trouwe bezoekers kent, merk je toch vaak dat nieuwe 

bezoekers je via internet zoeken en vinden. Snel internet op het bedrijf zelf is erg 

belangrijk niet alleen voor de boekhouding die online wordt gedaan, maar ook voor onze 

gasten. Mensen kunnen tegenwoordig overal werken. Als ze gebruik kunnen maken van 

wifi is dat een voordeel voor ons  bedrijf. We zien dat er in de vakantieperiode ook veel 

gebruik van wordt gemaakt. Ouders gaan aan het werk en de kinderen vermaken zich met 

de diverse activiteiten die we hier aanbieden. Maar ook voor bedrijven die vergaderen op 

Erve Brooks is snel internet een must. En niet te vergeten onze bestellingen-app, waar je 

bij ons vanaf het terras via de app op je telefoon bestellingen door kunt geven. Dit werkt – 

bij een goede internetverbinding- heel goed en efficiënt voor zowel onze gasten als de 

bediening.” 

Behoefte privé 

Maar ook privé zien Arnold en zijn vrouw Yvonne een groeiende vraag naar snel internet. 

Met 2 opgroeiende dochters ervaren zij dagelijks dat een snelle internetverbinding 

onmisbaar is. Voor het huiswerk, voor contact met vriendjes en vriendinnetjes en voor het 

kijken van films enz.  Arnold: “Voor mijn dochters is internet niet meer weg te denken in het 

dagelijks leven.” 

Glasvezel in het buitengebied hoe eerder hoe beter 

De ontwikkelingen gaan snel. Internet is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven en 

de behoefte groeit. Arnold Marsman: “Ik zie internet als een “nieuwe” basisvoorziening 

voor de toekomst. We kunnen niet meer zonder. Hoe eerder we glasvezel in het 

buitengebied krijgen hoe beter het is.” 
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