
 

 

Bedrijventerrein Loven krijgt glasvezelnetwerk 

Een eigen netwerk voor de toekomst is hiermee een feit. 
 
Officieel  
Voorzitter de heer R.L.P.M. Verbraak van Vitaal Loven en voorzitter Joost Bol van Midden-
BrabantGlas hebben op 5 juni jl. de overeenkomst getekend voor het aanleggen van een 
glasvezelnetwerk op het bedrijven terrein Loven in Tilburg. De bedrijventerreinvereniging 
Vitaal Loven had al enkele jaren de behoefte aan een eigen voor iedereen betaalbaar, state-
of-the-art glasvezelnetwerk. Vele ondernemingen hebben behoefte aan deze technologie 
om vooral toekomstbestendig te blijven. Na onderzoek is besloten om aan te haken bij het 
initiatief van de coöperatie Midden-BrabantGlas.   
 

 
 

Onderdeel van Glasvezelnetwerk Midden Brabant 

De coöperatie Midden-BrabantGlas realiseert op dit moment al een 750 km lang 
glasvezelnetwerk met nu al meer dan 4.200 aansluitingen in de buitengebieden van Den 
Bosch tot aan de A27 bij Geertruidenberg, en van de Maas tot aan de Belgische grens. Maar 
ook grote bedrijventerreinen zoals onder andere Vossenberg 1 en 2 in Tilburg en Tijvoort in 
Goirle hebben de voordelen van de betaalbare coöperatieve aanpak ontdekt en hebben 
massaal hun bedrijven op dit netwerk aangesloten. Sommigen laten hun bedrijf zelfs vanuit 
2 kanten aansluiten om een 99,9%  bedrijfszekere verbinding te krijgen. Ook op het 
bedrijventerrein Loven zal deze extra optie worden aangeboden. 

 



 

 

De aanleg start op korte termijn 

Het komende halfjaar wordt het netwerk door de coöperatie Midden-BrabantGlas in 3 fases 
aangelegd. Op hele korte termijn wordt al met de Jules Verneweg en de  aanliggende straten 
gestart. Daarna volgt de rest van het gebied. Aanmelden kan vanaf nu en voor de Jules 
Verneweg en omgeving is het zelfs zaak om er snel bij te zijn, want wanneer de glasvezels 
een keer gelegd zijn wordt het op een later moment nog aansluiten een stuk kostbaarder. 

Betaalbaar en super snel 

Door de samenwerking van Vitaal Loven en Midden-BrabantGlas kunnen de ondernemers op 
Loven profiteren van de voordelen van een grootschalig netwerk en zijn snelheden van 1 
Gbps up en down al vanaf € 48,76 excl. BTW per maand beschikbaar. Ook voor bedrijven die 
al voorzien zijn, kan dit netwerk een betaalbaar back-up systeem zijn of een alternatief als 
hun huidige contract afloopt. Voor extra informatie of direct aanmelden kan gevonden 
worden via www.midden-brabantglas.nl/Loven 

http://www.midden-brabantglas.nl/Loven

