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1. BELANGRIJKE STAP VOORUIT VOOR GLASVEZEL 
COÖPERATIES MIDDEN-BRABANT. 

 

Principeovereenkomst met aQuestora is rond 
U heeft er waarschijnlijk nooit bij 
stilgestaan, maar voor de meer ingewijden 
klinkt het doodgewoon. Het is namelijk zo 
dat het toekomstige glasvezelnetwerk in 
zekere zin uit drie lagen bestaat.  
Laag 1 
Laag 1, daarmee bedoelt men de kabels die 
in de grond worden gelegd, de 
verdeelstations op 9 plaatsen in Midden-Brabant en uiteindelijk ook de kabel van de straat naar uw meterkast. 
Dit hele netwerk noemt men  'Dark Fiber' en dat leggen wij met ons allen aan, zo horen we Jos vertellen.. 
Laag 2 
Laag 2 is van geheel andere orde. Dat is namelijk het licht dat door de glasvezels vanuit de landelijke 
internetknooppunten naar de huisaansluiting het transport verzorgt van de signalen van het internet, de 
televisiebeelden en telefoongesprekken. 
Laag 3  
Laag 3 zo noemt men de signalen zelf, die men via de toekomstige providers inkoopt, dus internet-, tv- en 
telefoondiensten. 
 
Principeovereenkomst voor laag 2 
"Voor laag 2 is er inmiddels een principeovereenkomst met aQuestora uit Eindhoven, een onafhankelijke 
leverancier voor de 'belichting' van onze dark fiber. Wij huren van aQuestora het gebruik van de technische 
apparatuur die de lichtsignalen onze glasvezels in stuurt en deze in de meterkast weer terug vertaalt naar 
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signalen waar een computer, televisie en telefoon mee uit de voeten kan. De apparatuur voldoet aan de 
modernste eisen en kan een snelheid van 1 gigabyte per seconde per aansluiting aan', aldus de voorzitter van 
de coöperatie Baarle-Nassau. 
Lees verder> 

2. MEEST	GESTELDE	VRAGEN	
We kunnen ons voorstellen dat er bij u nog vragen leven. Op onze website: www.midden-brabantglas.nl/vraag-en-
antwoord/ vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Een voorbeeld: 
 
Waar komt de glasvezelaansluiting in mijn woning? 
Voordat er met de graafwerkzaamheden in uw buurtschap begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te 
‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat 
is voor veel woningen het zelfde punt als waar ook de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur de meterkast 
waar ook al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezel apparatuur bij u in huis in te kunnen steken. 

3. HOEVEEL	LEDEN	HEBBEN	WE	OP	DIT	MOMENT	
In de afgelopen periode zijn er ondanks de vakantietijd nog bijna 30 leden bijgekomen. Op dit moment telt 
Coöperatie LangstraatGlas U.A. 276 leden, die samen een bedrag van € 502.000,00 aan ledenkapitaal inbrengen.  
Alle vier de coöperaties samen (Midden-BrabantGlas) hebben in totaal ruim 2.200 leden met een ledenkapitaal van 
bijna € 3,7 miljoen. We zijn dus op de goede weg. Wanneer alle vier de coöperaties samen 3.000 leden hebben, kunnen 
we tot aanleg gaan. Voor Coöperatie LangstraatGlas betekent dit nog zo’n 190 nieuwe leden. Dus vraag uw buurman 
of buurvrouw of zij ook meedoen. Samen komen we zeker tot het gewenste aantal leden. 

4. WANNEER	START	DE	AANLEG?	
Een veel gestelde vraag van onze leden is: ‘Wanneer wordt gestart met de aanleg van glasvezel?’. Deze planning is 
afhankelijk van enkele belangrijke zaken: 

- Het verkrijgen van een financiering bij de Rabobank. Dit is een 
ingewikkeld en tijdrovend proces, omdat de bank vele eisen stelt en ook 
de AFM (Autoriteit Financiële Markten) meekijkt. Gelukkig gaat het 
goed maar traag.  

- Het bereiken van het door de bank vereiste ledenaantal van 3.000 leden 
voor alle vier de coöperaties tezamen. Hiermee zijn we in staat om op 
eigen kracht (zonder samenwerking met MABIB) tot aanleg over te gaan. Het kost nog wel wat extra tijd om dit 
ledenaantal te bereiken. 

- We zijn nog volop in onderhandeling om goede afspraken te maken met MABIB voor het samen aanleggen van 
glasvezel. Dit levert niet alleen voordeel op qua aanlegkosten, maar resulteert ook in een korting op het 
maandabonnement. Bovendien kunnen we dan al met de aanleg beginnen bij een ledenaantal van 2.500. Helaas 
merken we bij de onderhandelingen dat wij het proces sneller willen doorlopen dan MABIB. 

Afhankelijk van wanneer we aan al deze voorwaarden kunnen voldoen, doen wij er alles aan om eind dit jaar de eerste 
schop in de grond. Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.  
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