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Snel, sneller, Gronau:
GigabitCity

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:
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en

het

open

en
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breedbandnetwerk intensiveerden hun samenwerking steeds verder. Samen
helpen ze nu bedrijven bij de digitalisering: een win-winsituatie voor alle
betrokken partijen.
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Over Stadtwerke Gronau

NDIX B.V.

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.

ndix.net
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