
Pioniersproject gemeentelijke nutsbedrijven Gronau

“We hadden voor het eerst contact met 

NDIX in het kader van een gezamenlijke 

informatiebijeenkomst op bedrijventerreinen 

in Gronau “, vertelt Thomas Maanel, teamleider 

bij de Stadtwerke Gronau. Daarbij kregen 

bedrijven in Gronau en het stadsdeel Epe 

de mogelijkheid om zich te informeren over 

glasvezelaansluitingen. Het gezamenlijk 

ontwikkelde businessmodel bleek al snel 

een succes: na korte tijd besloten circa 25 

bedrijven uit Gronau om van het aanbod 

gebruik te maken. Vervolgens was het tijd voor 

stap twee: de uitbreiding van het netwerk.  

Toen de gemeentelijke nutsbedrijven Stadtwerke Gronau en NDIX op 31 maart 

2014 een eerste contract tekenden, kon nog niemand vermoeden hoe succesvol 

deze samenwerking zich zou ontwikkelen. Eerste glasvezelaansluitingen, 

uitbreiding van de infrastructuur en vervolgens de eerste GigabitCity 

van Duitsland: de energieleverancier en het open en onafhankelijke  

breedbandnetwerk intensiveerden hun samenwerking steeds verder. Samen 

helpen ze nu bedrijven bij de digitalisering: een win-winsituatie voor alle 

betrokken partijen.

Daarmee werd ook een van de persoonlijke 

doelstellingen van Thomas Maanel behaald: 

“Van meet af aan hoopten we door de 

samenwerking met NDIX op grote schaal 

de glasvezelmarkt voor industriële klanten 

te kunnen veroveren.” Maar waarom koos 

NDIX uitgerekend voor Gronau? “Wat ons 

betreft waren de pluspunten, naast de 

ligging vlakbij ons hoofdkantoor in Enschede, 

de vooruitziende blik van de Stadtwerke 

Gronau en de goede randvoorwaarden 

qua infrastructuur”, vertelt Ulrich Funke, 

projectmanager van NDIX.

Snel, sneller, Gronau: 
GigabitCity



Zeer goede basis
Ulrich Funke is vooral te spreken over

de strategische toekomstvisie van de

Stadtwerke Gronau: “Een paar jaar 

geleden legden zij al glasvezelkabels en

lege buizen in het oostelijke deel van

het netwerk aan, zodat de stad en 

daarmee ook de bedrijven heel goed 

op het netwerk van NDIX aangesloten 

konden worden. Natuurlijk is het 

voor ons een groot voordeel als de 

uitbouw van de glasvezelinfrastructuur 

al relatief ver gevorderd is. Zo 

beschikken we al over een zeer goede 

basis en duurt het voortraject, dat 

in andere gevallen vaak lang duurt, 

een stuk korter.” De aanwezigheid 

van glasvezelinfrastructuur is 

echter geen basisvoorwaarde. “NDIX 

werkt ook samen met partners die 

glasvezelinfrastructuur aanleggen en 

verbinden met een NDIX-verdeelstation”, 

vertelt Ulrich Funke. 

Niet alleen partner,
maar ook klant 
Van begin af aan gaf de Stadtwerke 

Gronau zelf het goede voorbeeld. Ook 

voor zichzelf beschouwde het bedrijf 

het aanbod van NDIX als belangrijke stap 

voor de toekomst. “We zijn niet alleen 

partner, maar ook klant van NDIX”, aldus 

Maanel. “Via het NDIX-netwerk zijn we 

verbonden met een internetprovider en 

maken gebruik van diverse diensten als 

het internet en IP-adressen.” Daarvan 

profiteert de Stadtwerke vooral bij 

het up- en downloaden van grotere 

bestanden, vertelt Maanel. Grote 

datavolumes kunnen veel sneller geüp- 

en download worden en dat scheelt tijd.

De eerste GigabitCity
van Duitsland
Over tijd gesproken: Gronau is deze, 

invergelijking met andere Duitse 

gemeenten, minstens een stap vooruit. 

Sinds maart 2017 is Gronau namelijk 

de eerste GigabitCity van Duitsland. 

Bedrijven kunnen, als ze een dergelijk 

pakket boeken, zowel bij het uploaden   

als bij het downloaden profiteren van 

een bandbreedte van een gigabit per 

seconde. Dit aanbod is het resultaat 

van de samenwerking tussen 

Gronau en NDIX. “We waren meteen 

enthousiast over het idee van een  

snelle  IT-infrastructuur voor alle  

bedrijven. Want een ding is zeker: 

voor IT-gebaseerde diensten is steeds  

meer capaciteit nodig”, licht Thomas 

Maanel toe.

Met de status van GigabitCity profiteren 

bedrijven in Gronau bovendien van 

een gunstige vestigingslocatie, want 

nergens anders in Duitsland kunnen 

bedrijven overal gebruik maken van 

een internetverbinding van een gigabit. 

Inmiddels hebben circa 100 bedrijven 

in Gronau gekozen voor de IT-diensten 

van NDIX en de Stadtwerke Gronau. 

“De tendens is duidelijk stijgend, de 

interesse bij klanten die nog geen  

aansluiting hebben, groeit,” vertellen 

Thomas Maanel en Ulrich Funke blij.

Over Stadtwerke Gronau

Energieleverancier Stadtwerke Gronau levert elektriciteit, gas, warmte en water, 

exploiteert zwembaden, zorgt voor straatverlichting, riolering en glasvezelnetwerken. Het

bedrijf wil Gronau als vestigingslocatie voor bedrijven beter op de kaart zetten en samen 

met partners innovatieve oplossingen ontwikkelen. Op deze manier moet nu en in de 

toekomst worden gezorgd voor een zekere, rendabele en betaalbare energievoorziening 

van het knooppunt Gronau.
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