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Midden-BrabantGlas en de impact van het Corona virus  
 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief in goede 
gezondheid kunt lezen.  
 
Zoals velen van u hebben ook wij, in deze tijd 
van lockdown en thuiswerken, de voordelen 
van een snelle verbinding met veel data 
transportcapaciteit nog eens extra weten te 
waarderen. Besturen en werkgroepen hebben 
via video-conferencen hun werkzaamheden 
‘gewoon’ kunnen voortzetten. En het volgen 

van lessen of het werken vanaf huis zou zeker in de buitengebieden heel lastig zijn geworden 
wanneer ons aller glasvezelnetwerk er niet was geweest.  
 
<Lees verder> 
 

DE AANLEG VAN HET NETWERK IS AFGEROND 
 

Onze aannemer is klaar met de aanleg van het 
basisnetwerk van Midden-BrabantGlas. Het kaartje 
geeft een globale indruk waar hij de afgelopen 3 jaar 
overal is geweest om meer dan 800 km geul te graven, 
een paar duidend kilometer buizen en al die 
duizenden kilometers glasvezelkabel daarin aan te 
brengen. Er is nog wel een restje uit te voeren, maar 
daarvoor is het afwachten wanneer Rijkswaterstaat 
werkzaamheden aan de A58, de A59 en de N65 heeft 
afgerond of wanneer duidelijk is hoe de aangepaste 

tracés lopen, waarop dan vergunning kan worden afgegeven. Maar daarop kunnen we met 
de eindoplevering niet wachten.  
 
<Lees verder> 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 
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NETWERK INGESCHREVEN IN HET KADASTER 
 
Een sluitstuk van het project was de inschrijving van 
het netwerk als onroerend goed in het kadaster. Een 
communicatienetwerk als het onze is gelijkgesteld 
met een onroerende goed als uw eigen huis of 
bedrijfsgebouw. Gelukkig maar, want onze 
huisfinancier Rabobank wil toch graag wat zekerheid 
voor de miljoenen die ze aan ons geleend hebben. Nu 
het netwerk is aangelegd kon een notaris in 
Eindhoven er voor zorgen dat in het kadaster is 
vastgelegd waar onze glasvezels overal liggen. 

Hiermee kreeg het netwerk de status van ‘onroerend goed‘ en kon drie jaar, nadat wij van 
de bank de eerste leningen kregen, ook het bijbehorende hypotheekrecht worden gevestigd. 
Weer een dossier dat kan worden afgesloten. 
 

STATUTEN COÖPERATIE MIDDEN-BRABANTGLAS GEWIJZIGD 
 

Zoals u wellicht nog weet zijn er in het najaar van 
2019 aparte ledenvergaderingen van de lokale 
coöperaties geweest om te bespreken of het 
wellicht niet handiger zou zijn om het gehele 
netwerk bij vastlegging in het kadaster als 
onroerend goed in eigendom te beschrijven bij 
Midden-BrabantGlas. Dus niet vier aparte 
netwerkdelen bij de vier coöperaties, maar als een 
groot compleet netwerk.  
 

 
<Lees verder> 
 

WAT DOEN DE WERKGROEPEN VAN MIDDEN-BRABANTGLAS? 
Op dit moment zijn er binnen Midden-BrabantGlas 
drie werkgroepen actief, te weten de werkgroepen 
Communicatie, Leefbaarheid en het 
Secretarissenoverleg. In alle drie de werkgroepen 
zijn vertegenwoordigers van de vier 
moedercoöperaties van Midden-BrabantGlas 
vertegenwoordigd. Wat doen deze werkgroepen?  
 
 
 

<Lees verder> 
 

GLASZEVELDIENSTEN (2) 
We zullen in de komende nieuwsbrieven vanuit het projectbureau Midden-BrabantGlas 
meer inzage geven in alle mogelijke aanvullende diensten en andere mogelijkheden die zijn 
ontstaan door de aanleg van een geheel eigen glasvezelnetwerk. Het is ‘uw eigen’ 
glasvezelnetwerk met gratis gebruik van datatransport. U kunt bijvoorbeeld vanuit uw  

https://www.midden-brabantglas.nl/2020/05/02/statuten-cooperatie-midden-brabantglas-gewijzigd/
https://www.midden-brabantglas.nl/2020/05/02/wat-doen-de-werkgroepen-van-midden-brabantglas/


 
 
 
huisaansluiting een glasvezelverbinding (dark fiber) rechtstreeks naar een datacenter huren, 
een 10Gbps belichte verbindingen of een eigen 1 Gbps belichte aansluiting in een datacenter 
verkrijgen die door middel van een vaste VLAN met uw eigen aansluiting wordt verbonden 
waarbij u geen extra provider nodig heeft en ook geen maandbedrag voor het datatransport 
hoeft te betalen maar alleen de standaard vaste maandkosten aan de coöperatie. Voor 
relatief zeer lage kosten kunt u ook uw eigen ICT-apparatuur in een datacenter plaatsen en 
via het glasvezelnetwerk gebruiken als ware het dat de apparatuur bij u in huis staat. 

INTERNETDIENSTEN 
In alle gevallen, en zonder extra coöperatie kosten, 
kunt u (over the top) internet toegang krijgen tot 
een dienstverlener die zijn apparatuur in een 
datacenter gehuisvest heeft. Op dezelfde wijze dan 
wanneer u een internetsite bezoekt via uw 
webbrowser. U kunt bijvoorbeeld uw back-up 
gegevens opslaan bij een back-up dienstverlener die 
zijn apparatuur in zo’n veilig datacenter heeft 
ondergebracht, zodat u bij brand of diefstal bij uw 
thuis alle gegevens nog ter beschikking heeft. Denk 

voor de particulieren aan data zoals uw belastingaangifte en mailverkeer maar vooral ook 
voor al uw digitale foto’s. Een back-up schijf thuis is bij brand ook weg! Wat als u plotseling 
al uw persoonlijke digitale informatie kwijt zou raken?  
 
<Lees verder> 
 

INITIATIEFNEMER MIDDEN-BRABANTGLAS BENOEMD TOT LID VAN 
DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 
 

Op vrijdag 24 april werd de initiatiefnemer en 
projectmanager van Midden-BrabantGlas, de heer 
Jo van de Pas, door de koning benoemd tot lid van 
Orde van Oranje-Nassau.  
 
Al meer dan 25 jaar is hij in zijn geboortedorp 
Biest-Houtakker actief in het verenigingsleven, 
waarbij ook zijn dienstbaarheid richting 
dorpsgenoten en het in stand houden en 
versterken van de leefbaarheid van zijn dorp een 
grote rol speelt.  

 
<Lees verder> 
 

 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/2020/05/09/glaszeveldiensten/
https://www.midden-brabantglas.nl/2020/04/24/initiatiefnemer-midden-brabantglas-benoemd-tot-lid-van-de-orde-van-oranje-nassau/
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