
 

Nieuwsbrief Juni 2019 
Het netwerk van Midden-BrabantGlas nadert zijn voltooiing 
 
Dachten wij een jaar geleden nog dat wij eind 2018 het hele netwerk gereed zouden 
hebben, nu zullen we blij zijn wanneer wij in het derde kwartaal 2019 op enkele korte 
trajecten na de aanleg van het netwerk kunnen afsluiten met 4.000 aansluitingen live, nog 
eens ruim 4.000 lusjes in berm of stoep voor toekomstige leden en is er zeker 250Km meer 
gegraven dan gepland. 
 
Van Bokhoven onder Den Bosch en Vught in het Oosten tot de A 27 in het Westen en van 
de Maas in het Noorden tot aan de Belgische Grens tussen Goirle en Galder in het Zuiden 
kunnen de leden van GilzeEnRijenGlas, LangstraatGlas, Baarle-NassauGlas en 
GroenewoudGlas’ dan gebruik maken van supersnel internet tot 1 Gigabyte per seconde 
(Gbps), tv- en telefoniediensten. Er zijn zelfs al meerdere zakelijke verbindingen met een 
snelheid van 10 Gbps opgeleverd en voor een tweede bedrijf is die nu in aanvraag.  
 
Hoe kwam het dat we in de tijd zover zijn uitgelopen? Er zijn daar grofweg drie oorzaken 
voor te melden. Op de eerste plaats bleken bij de aanleg van de noordoostelijke gebieden 
een aantal vergunningen moeilijk af te komen en moest de aannemer zijn graafploegen heel 
versnipperd inzetten en was een efficiënte gestroomlijnde aanleg niet meer mogelijk. Veel 
leden hebben dat helaas moeten ervaren dat kabels voor de deur gereedlagen, maar de 
eigenlijke aansluiting 'te' lang op zich liet wachten omdat we geen vergunning kregen voor 
een ontbrekend tussenstukje. Ook in de dijken die in het gebied van de Langstraat veel 
voorkomen mag in de winterperiode (van november tot april) niet gegraven worden zodat 
planningen doorgeschoven moesten worden. 
 
De tweede reden was het overspannen geraken van de markt voor het aanleggen van 
glasvezel. Hierdoor kon onze aannemer niet meer het gewenste aantal graafploegen 
inhuren, waarover hij in 2017 en begin 2018 nog wel kon beschikken. En met minder 
mensen meer kilometers graven gaat dan uiteindelijk fors langzamer.  
En wanneer er dan ten slotte ook nieuwe grote opdrachten bij komen moeten de 
beschikbare ploegen ook nog worden gedeeld of bleken nieuw ingehuurde onderaannemers 
niet de gewenste kwaliteit te leveren en zijn om die reden per omgaande weer naar huis 
gestuurd.  
 
Boos worden helpt dan niet, want wij hebben in de samenwerking met de aannemer wel 
heel veel flexibiliteit met tegelijkertijd ook scherpe tarieven kunnen inbouwen, waardoor wij 
veel leden ondanks hun late aanmeldingen toch nog hebben kunnen aansluiten gedurende 
de aanleg van het netwerk. 'Geven en nemen', dus. 
Maar het zorgen dat nu alle losse onderdelen keurig aan elkaar worden gelast en iedereen 
dan ook wordt aangesloten vergt nu wel een extra inspanning van onze projectmanager en 
onbedoeld vragen van geduld bij de laatst aan te sluiten leden. 
 
Een aantal kleinere trajecten moeten nog verder in de toekomst worden geschoven omdat 
geplande werkzaamheden aan de N65 en de A58 aanleg nu onmogelijk maken. Ook het 



resterende buitengebiedje ten Oosten van Esch wacht nog op een aanwas van potentiële 
leden om dit financieel verantwoord aan te kunnen leggen.   
 
Zijn we daarna dan echt klaar? Neen, want in de bermen en stoepen liggen nog een kleine 
vierduizend rolletjes klaar om in de komende jaren te worden gebruikt om nieuwe leden aan 
te sluiten. Vooralsnog gaan we uit van een groei tussen de 100 tot 150 aansluitingen per 
jaar.  

 
Van Project- naar Exploitatie-organisatie 
 
 In de afgelopen twee jaren zijn al de eerste stappen gezet om na afronding van de 
projectaanleg de administratieve en andere reguliere werkzaamheden structureel te gaan 
belegen. Om dat naar de toekomst toe ook goed te verankeren wordt thans onder 
deskundige begeleiding de hand gelegd aan een organisatiehandboek. Structuur, 
verantwoordelijkheden en procedures worden vastgelegd. Tegelijkertijd worden alle 
document- en andere bestanden in een eigen- Cloud omgeving in een Nederlands 
datacenter samengebracht (ook wel private Cloud genoemd).  
Zoals wij steeds hebben gezegd willen wij ons zo organiseren dat het bestuur van Midden-
BrabantGlas onder directe controle van de vier moedercoöperaties de extern belegde 
uitvoerende werkzaamheden coördineert, kort op de voet volgt, en desgewenst bijstuurt. 
Een eigen kantoor is niet voorzien en met alle documenten en data in de veilige Cloud en 
een back-up in een tweede datacenter is dat ook niet nodig. De bestuurders kunnen vanuit 
eigen huis bij alleen de centrale bestanden die zij voor hun werk (functie) nodig hebben. 
Dus geen dure overhead en onnodige kantoorkosten en vergaderen om te vergaderen is bij 
Midden-BrabantGlas uit den boze. 
 

Uitrol gratis brandalarmering 
De uitrol van het op 17 Januari 2019 aangekondigde gratis verstrekken van twee 
brandmelders en een App waarmee deze in verbinding staan heeft wat vertraging opgelopen, 
In verband met levering van goederen en een goed evenwicht vinden in de manier van 
uitdelen, wat in de Coöperatie GilzeEnRijenGlas als pilot wordt uitgeprobeerd, zal het zeker 
na de vakantie zijn eer wij in de Coöperatie Baarle-NassauGlas zover zullen zijn dat we 
kunnen overgaan tot uitlevering van de melders. 
 
Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas u. a. 
Voorzitter Jos Rijvers. 
 


