
 

Factsheet Halfweg-Molenwatering 
Het belang van een stabiele en snelle internetverbinding 

Digitalisering is de afgelopen jaren voor bijna elke ondernemer belangrijk geworden. Steeds 
meer bedrijven hebben bijvoorbeeld een eigen webshop, versturen digitale factureren, ge-
bruiken een HRM-pakket in de cloud of willen hun productiesystemen op afstand kunnen 
monitoren en bedienen. Een stabiele en snelle internetverbinding is door al deze ontwikke-
lingen onmisbaar geworden. Zakelijk glasvezel is hiervoor vaak de beste optie. Toch is het 
voor sommige ondernemers nog een zoektocht wat voor hun situatie de beste oplossing is. 
Om die reden heeft de BIZ Halfweg-Molenwatering, in samenwerking met de gemeente Nis-
sewaard en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, deze factsheet Zakelijk Glasvezel voor 
u opgesteld. Hierin beschrijven wij het aanbod van zakelijk glasvezel op uw bedrijventerrein. 
Zo krijgt u als ondernemer beter inzicht het aanbod op uw bedrijventerrein. Ook worden de 
verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende aanbieders duidelijk. Graag verne-
men we in hoeverre het bestaande aanbod aansluit bij uw behoeften en of u nog wensen 
heeft voor de toekomst. 

Huidige aanbod zakelijk glasvezel 

Volgens de inventarisatie van de MRDH, zijn er verschillende aanbieders van zakelijke glas-
vezel op of in de buurt van uw bedrijventerrein aanwezig. Er zijn duidelijke verschillen en 
overeenkomsten tussen de aanwezige zakelijke glasvezelaanbieders. Zo kunt u bij sommige 
partijen een volledig functionerende glasvezelinternetverbinding afnemen. Anderen leveren 
u alleen een glasvezelkabel (dit noemt men ook wel een dark fiber, of onbelichte/passieve 
kabel) tussen uw bedrijfslocaties of tussen uw pand en een datacenter, waarna u zelf alle 
diensten en leveranciers kunt inzetten. Ook zijn er verschillende tussenvormen mogelijk. Het 
hangt van uw wensen en eisen af welk aanbod het beste bij u past.  

Indien u interesse heeft in een zakelijke glasvezelaansluiting, dan kun u hiervoor onder-
staande partijen benaderen. Zij hebben tijdens onze inventarisatie aangegeven dat ze reeds 
op of dicht in de buurt van uw terrein aanwezig zijn (klik op de naam van de aanbieder voor 
meer informatie): 

• DELTA Fiber Nederland – DELTA is de eigenaar van (o.a.) de netwerken van het 
kabelnetwerk van het oude CAI Westland (destijds met Caiway als dienstenleveran-
cier). Via haar dochteronderneming CBIZZ levert deze aanbieder ook zakelijk 
glasvezelinternet. 
 

• Eurofiber– dit is de grootste aanbieder van open zakelijke dark fiber glasvezelaan-
sluitingen. Met name grootzakelijke klanten kunnen hier (o.a.) een onbelichte 
glasvezelaansluiting afnemen om hun (bedrijfs)panden onderling en met een data-
center te verbinden. De ligging van het netwerk van Eurofiber kunt op deze 
netwerkaart vinden: Eurofiber. 
 

• KPN – KPN bedient haar zakelijke klanten zowel via haar DSL-netwerk als via (indi-
viduele) glasvezelaansluitingen. Het aanbod is volledig afhankelijk van de wensen 
van de eindgebruiker. Voor kleine zakelijke afnemers kan wellicht het DSL-netwerk 
aantrekkelijk zijn, terwijl de grootzakelijke gebruikers om een volledige maatwerk-
oplossing via glasvezel vragen (hoge beschikbaarheid, redundantie, etc.). Op zowel 
Halfweg en Molenwatering heeft KPN al een groot aantal klanten aangesloten, 

https://www.deltafibernetwerk.nl/
https://www.eurofiber.nl/
https://www.eurofiber.nl/glasvezelnetwerk/
https://www.kpn.com/zakelijk/glasvezel.htm


waardoor nieuwe klanten nu ook eenvoudiger aangesloten kunnen worden; de kabel 
is immers vaak al ‘in de buurt’.  
 

• Networks4All – deze partij heeft een glasvezelring aangelegd op uw bedrijventerrein. 
U kunt op deze ring worden aangesloten, waarna u zelf de keuze heeft bij welke 
aanbieder u uw internetdiensten wilt afnemen. Meer informatie over dit netwerk kunt 
u terugvinden op deze pagina: BIZ - glasvezelring 
 

• Relined – de aanbieder levert haar (dark fiber) diensten via de glasvezelnetwerken 
van spoorbeheerder ProRail en netbeheerder TenneT. Door de ligging van deze net-
werken, namelijk langs het spoor en in hoogspanningsmasten, is dit vaak een 
aantrekkelijke partij voor lange-afstandsverbindingen tussen steden of grotere da-
tacenters. Het netwerk van Relined is op een datacenter op Halfweg II aangesloten, 
waardoor het glasvezelnetwerk ook erg goed bereikbaar is voor derden. De ligging 
van het netwerk van Relined kunt op deze netwerkaart vinden: Relined.  
 

• VodafoneZiggo – deze aanbieder is landelijk vooral bekend om hun coax/kabelnet-
werk, maar zij leveren ook zakelijke glasvezelaansluitingen. Dit glasvezelaanbod is 
vooral gericht op de groot zakelijke markt, waarbij veel ruimte is voor maatwerk qua 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en diensten. 
 

Eurofiber en Relined communiceren duidelijk de ligging van hun netwerk, zodat u zelf al een 
inschatting kunt maken hoe dit netwerk ten opzichte van uw bedrijfspand ligt. Zie hiervoor 
de netwerkkaarten van Eurofiber en Relined. Bij de andere aanbieders kunt u een offerte-
aanvraag doen om meer inzicht in te krijgen in de graafafstanden en aansluitkosten. 

Verschil tussen zakelijk en consumentenaanbod 

Voor u als zakelijke afnemer hanteren de leverancier vaak een ander (duurder) aanbod dan 
u vanuit uw thuissituatie gewend bent. Indien er nog geen aansluiting van de aanbieder in 
uw pand aanwezig is, dan betaalt u zelf de graaf- en afwerkkosten. Daarna kunt u alleen 
kiezen uit zakelijke abonnementen.  

Het voornaamste verschil zit in de prestatieafspraken tussen u en de aanbieder: naast de 
afgenomen snelheid, zijn dit zijn de afspraken over de oplostijd bij storingen, de kwaliteit 
van de klantenservice en de verwachting qua beschikbaarheid van de verbinding. Bij consu-
menten is dit vrijwel altijd een best effort afspraak (‘we komen zo snel mogelijk’). Bij 
zakelijke abonnementen kunt u afspraken maken over hoe snel men storingen oplost (bij-
voorbeeld binnen enkele uren) en in hoeverre er een alternatieve oplossing voor u wordt 
gezocht. Ook is het mogelijk om een redundante verbinding af te nemen: een fysiek geschei-
den tweede verbinding die u kunt gebruiken als de hoofdverbinding niet beschikbaar is. Dit 
kan via glasvezel (van aan andere aanbieder) of bijvoorbeeld met een zender op uw dak. 

https://www.networks4all.nl/
https://bizhm.nl/glasvezel-op-bedrijventerrein-halfweg-molenwatering-hoe-zit-dat-nu/
https://relined.eu/
https://relined.eu/netwerkkaart/
https://www.ziggo.nl/zakelijk/internet/glasvezel
https://www.eurofiber.nl/glasvezelnetwerk/
https://relined.eu/netwerkkaart/
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