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Een van de mensen die ik volg op Twitter is een lector Energietransitie. Dagelijks plaatst hij een 

grafiekje dat inzicht geeft in een bepaald gedeelte van de energiemarkt. Laatst ging dat 

grafiekje over de day ahead-stroomprijzen. Die stonden op die dag al op twee maal het niveau 

waarboven de EU ‘overwinst’ wil gaan afromen. De prijzen voor 2023 (de zogeheten ‘for-

ward’-prijzen) zien er ook al niet best uit: al meer dan 400 euro per MWh.

LANGE TERMIJN VERSIUS KORTE TERMIJN

Datacenter managers zijn net mensen, dus ook in deze branche zien we dat sommigen 

gekozen hebben voor wat langere termijn-afspraken met energieleveranciers en klanten, 

terwijl anderen juist hebben gegokt op de pluspunten van meer flexibele contracten. Of de 

ene aanpak uiteindelijk beter zal blijken te zijn dan de andere, laat ik graag aan historici over. 

Wel duidelijk is dat we uiteindelijk allemaal - zakelijk en privé - te maken gaan krijgen met de 

ongekende stijgingen van de energieprijzen.

FAKE NEWS-DISCUSSIES

Op datzelfde Twitter zie ik verhitte discussies die soms hout snijden en soms rechtstreeks uit 

de fake news-hoek lijken te komen. Wat echter opvalt is dat het aloude prijsmechanisme voor 

veel mensen en bedrijven niet meer werkt. Lang hebben we in Nederland de houding gehad 

van: laat de markt het maar regelen. Waarmee we eigenlijk zeiden: laat prijsstijgingen en 

-dalingen de richting van de ontwikkelingen maar bepalen. Dat dit met dit soort stijgingen niet 

meer ‘als vanouds’ werkt, mag duidelijk zijn.

AANDEELHOUDERS

Het zal duidelijk zijn dat we in deze situatie eigenlijk maar twee dingen kunnen doen. Dat is 

allereerst hopen dat de aandeelhouders van ons bedrijf snappen dat we hier met overmacht 

te maken hebben en dat we met z’n allen deze rit moeten zien uit te zingen, zonder al te 

rigoureuze ingrepen. 

DRASTISCH INNOVEREN

Het tweede punt is: innovatie. Het was natuurlijk al langer duidelijk dat vanuit maatschappij en 

politiek steeds meer geroepen wordt om verduurzaming. Dat deed de datacentersector in het 

begin hooguit enigszins schoorvoetend. Tot we het niveau bereikte waarop met vergroening 

geld te verdienen viel. Toen versnelden we plotsklaps. Met innovatie kunnen we ook nu 

wellicht stappen maken. Maar dan moeten we wel ambitieus zijn. Dus niet gokken om 

verbeteringen van 0,5% of 2%, maar bereid zijn echt rigoureus het roer om te gooien. Alleen 

als we bereid zijn echt alles in onze datacenters ter discussie te stellen, maken we kans op 

stevige energiebesparingen. 

Energieprijzen
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De hoge energietarieven doen 

steeds meer bedrijven pijn. 

Hoewel de overstap naar 

colocatie en de cloud kan 

bijdragen aan lagere 

energiekosten, leidt de 

onzekerheid vooral voor een pas 

op de plaats. Desalniettemin 

blijft de groei op ene heel 

behoorlijk niveau.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen 

Pb7 Research en DatacenterWorks de 

activiteiten binnen de Nederlandse datacen-

ters kort en krachtig in beeld. We meten 

iedere maand of de activiteit de afgelopen 

drie maanden is toegenomen dan wel is 

afgenomen en wat de verwachtingen zijn 

voor de komende drie en twaalf maanden. 

Het theoretische minimum van de Index is 

“0”, het maximum “100”. Tot zover zitten de 

scores ruim boven de 50, het punt waarbij 

groeiers en krimpers elkaar in evenwicht 

houden. 

verplaatsen van activiteiten naar colocatie en 

we zien ook dat er wat terughoudender wordt 

geïnvesteerd. Deze trend trekt zich door in de 

verwachtingen voor de komende 12 maan-

den. Meestal geven de datacenterbeslissers 

een duidelijk hoger score in de 12-maanden 

vooruitblik dan in de 3-maanden vooruitblik, 

doordat over een langere periode groei nu 

eenmaal waarschijnlijker is. Maar deze maand 

zien we dat de cijfers tussen beide vooruitblik-

ken vrijwel op één lijn zitten. Men verwacht 

dus nog altijd groei in de colocatiemarkt, maar 

beduidend minder dan enkele maanden 

geleden. En men verwacht nog altijd krimp in 

de enterprise markt, maar ook beduidend 

minder dan voorheen. 

Pb7 Research acht de kans groot dat de DDI 

de komende maanden verder gaat dalen door 

de aanhoudende onzekerheid in combinatie 

met de uitdagingen van hoge inflatie en 

terugvallende economische groei. Op de lange 

termijn zullen de huidige uitdagingen leiden 

tot nog meer colocatie en vooral nog meer 

cloud: het is immers logisch om de computer-

kracht daar te gaan plaatsen waar dat het 

meest energie-efficiënt is.

Energieprijzen remmen de 
activiteiten in de markt

auteur 

PETER VERMEULEN, 

DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH

WWW.PB7.NL

Over de Dutch Datacenter Index

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen DatacenterWorks en 

Pb7 Research de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort 

en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de 

afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en 

wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. 

Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”. 

Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers 

en krimpers elkaar in evenwicht houden. 

Zie ook: www.datacentersworks.nl/ddi

62/61
Oktober 2022

In oktober blikken de datacenterbeslissers 

terug op de periode van juli tot en met 

september. We zien dat de gerealiseerde groei 

net iets beneden de groei ligt die datacenter 

beslissers in juli lieten zien te verwachten voor 

de daaropvolgende drie maanden (Let op: er 

is geen juli-editie gepubliceerd, maar de 

gegevens zijn wel verzameld.) Het verschil 

lijkt op het eerste gezicht klein, maar we zien 

behoorlijke verschuivingen in de verhouding 

tussen enterprise datacenters en colocatie 

datacenters. Enterprise datacenters zijn nog 

altijd aan het krimpen, maar beduidend 

minder snel. Daar staat tegenover dat 

colocatie datacenters juist minder vaak 

aangaven met groei te maken hebben gehad. 

De onzekerheid rond de hoge energieprijzen 

lijkt beslissingsprocessen rond uitbesteding te 

hebben vertraagd.  

Tabel: Dutch Datacenter Index, Oktober 2022

Voor de maanden oktober tot en met 

december verwachten datacenters dat de 

groei, ondanks de traditionele kracht van het 

vierde kwartaal, wat zal vertragen. Daarbij 

blijven enterprise terughoudend in het 
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 jul - sep okt - dec + 12 mnd

Vierkante meters in gebruik 56 55 60

Vermogen 64 63 64

Investeringen 62 62 61

Totaal 62 61 62

Colocatie 73 72 74

Enterprise 46 46 45

Oktober 2022

Bron: Pb7 Research, Oktober 2022

Bron: Pb7 Research, Oktober 2022

Figuur: Dutch Datacenter Index, Oktober 2020 – Oktober 2022

62/61
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Netbeheerder Liander leidt de energiedistributie over netten 

in een deel van Nederland dagelijks in goede banen. Een 

uitdaging die de afgelopen tien jaar steeds complexer is 

geworden door het decentraal opwekken van duurzame 

energie gecombineerd met een sterk groeiende energievraag. 

Aangezien het voldoende verzwaren van het elektriciteitsnet 

voor de sterk toegenomen vraag in korte tijd onmogelijk 

is, zet Alliander in op slim netbeheer. IT speelt dan ook een 

belangrijke rol binnen de netbeheerder. Datacenterspecialist All 

IT Rooms realiseerde op twee kritieke locaties datacenters en 

Control Rooms voor Alliander.  

Alliander kiest All IT Rooms
ontwerp, bouw, beheer en 
kritieke IT-omgevingen

Alliander is een groep waarin verschillende 

bedrijven actief zijn. Naast netbeheerder 

Liander gaat het om Qirion, dat zich toelegt 

op de ontwikkeling van duurzame technolo-

gieën en intelligente energie-infrastructuren. 

Meetbedrijf Kenter levert innovatieve 

oplossingen voor energiemeting en 

-management. 

Transportcapaciteit

Door de snelgroeiende vraag van zonne- en 

windparken, datacenters, laadpalen en de 

energie-intensieve glastuinbouwsector is 

het stroomnet op steeds meer plekken in 

Nederland vol. Waar zonneparken in minder 

dan een jaar worden aangelegd, kost het vijf 

tot acht jaar voordat het net door Liander is 

uitgebreid. Het Nederlandse stroomnet is 

dan ook niet ingericht op deze snelle en 

impactvolle ontwikkelingen. 

Liander brengt schaarstegebieden in kaart. 

In deze gebieden en regio’s waarin de vraag 

in de toekomst naar verwachting toeneemt 

breidt Liander het net uit. Dit is een 

tijdrovende klus, onder meer door lange 

vergunningstrajecten- en procedures. Ook 

het grote tekort aan technisch personeel zet 

de uitvoering van het werk onder druk.  

Zonneparken worden met name in dunbe-

volkte buitengebieden gebouwd, onder 

meer met het oog op de lage grondprijs. 

Omdat de energievraag in deze gebieden 

van oudsher laag is, liggen hier relatief 

dunne stroomkabels. Hoewel Nederland 

over één van de betrouwbaarste stroomnet-

ten ter wereld beschikt, is het honderd jaar 

geleden niet ontworpen voor grootschalige 

teruglevering van stroom.

Vernieuwing van infrastructuur

Als netbeheerder heeft Liander een kritieke 

functie binnen de energievoorziening in 

Nederland. Het bedrijf kiest daarom bewust 

voor het geografisch spreiden van haar 

Control Rooms en datacenters voor het 

aansturen van de operationele technologie. 

Zo zijn in zowel Haarlem als bij het hoofd-

kantoor van Alliander in Arnhem vergelijk-

bare datacenters en Control Rooms gereali-

seerd. Beide locaties kunnen als 

uitwijkcentra voor elkaar dienen. 

Alliander kan zo een hoge beschikbaarheid 

garanderen, wat van cruciaal belang is 

gezien de taak die het bedrijf vervult. Ard de 

Lange, Technisch Consultant Datacenters bij 

Alliander, legt uit: “Stroomuitval kent een 

enorme maatschappelijke impact. Zo is twee 

jaar geleden een onderstation van TenneT in 

de regio Amsterdam defect geraakt. Het 

probleem ontstond om 08:00 uur en was 

om 09:00 uur al verholpen. Het openbaar 

AUTEUR WOUTER HOEFFNAGEL

WWW. ALLITROOMS.COM
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ooms voor 
eer en service 

vervoer reed echter pas aan het einde van 

de dag weer volgens de reguliere dienstre-

geling.”

Aanbesteding

Voor het omvangrijke project is een 

Europese gesloten onderhandse aanbeste-

ding uitgeschreven, met de restrictie dat de 

Nederlandse taal gesproken moest worden. 

De aanbesteding omvatte de realisatie van 

twee Controls Rooms en een aantal 

datazalen in Haarlem en Arnhem, evenals 

technische installaties voor deze locaties. 

Onderdeel was ook de integratie van 

IT-activiteiten vanuit een extern Amster-

dams datacenter in de nieuwe Arnhemse 

dataruimten. “De keuze is gevallen op All IT 

Rooms, die de meeste punten scoorde op 

prijs, kwaliteit, tijd en andere beoordelings-

criteria voor de technische installaties in het 

gebouw”, zegt Ard de Lange. 

Initieel maakte het renoveren van een 

RUBRIEK | PRAKTIJK 

ENKELE CIJFERS OP EEN RIJTJE: 

LOCATIES

• 900m2 datacenterruimtes

• 6 meet-me-rooms

• 62 technische ruimtes

• 5.500m2 kantoor

DATA

• 210 km databekabeling

• 24.000 dataconnectoren

• 140 serverracks

•  

ELEKTRA

• 2N redundante installaties voor stroomvoorziening

• 4 noodstroomgeneratoren

• 6 no-break systemen

• 50 elektra verdeelkasten

• 58 km voedingskabels

•  

WERKTUIGBOUWKUNDIG

• 2N redundante installaties voor klimaatbeheersing

• 6 koudwatermachines met vrije koeling

• 32 computerroom airconditioners
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bestaande locatie van Alliander aan de 

Hofmanweg in Haarlem onderdeel uit van 

de aanbesteding. “Gaandeweg liepen we 

tegen de uitdaging aan dat deze locatie 

sterk verouderd was. Het was een duur pand 

voor Alliander. Zo waren alleen nog 

datazalen aanwezig, maar geen personeel. 

Dit terwijl twee derde van dit pand oor-

spronkelijk beoogd was voor technisch 

personeel. Zij konden op de locatie echter 

niet meer terecht, aangezien het om een 

streng beveiligd pand gaat”, legt Ard de 

Lange uit. “We hebben daarom een nieuwe 

business case geschreven voor dit deel van 

de aanbesteding en hebben gekozen voor 

nieuwbouw van een extra datacenter aan 

de Oudeweg in Haarlem.”

Hans van Dijk, Interim Project Manager 

Vastgoed, Control Rooms en Data Centers bij 

Alliander, voegt toe: “Bij de presentaties 

voor de aanbesteding mochten geen 

commerciële mensen aanwezig zijn. De 

presentaties moesten worden verzorgd door 

de mensen die uiteindelijk ook het team 

zouden gaan leiden. Het onderscheid tussen 

de verschillende partijen kwam hierbij goed 

naar voren. Je merkt ook gelijk of er wat 

betreft competenties een klik is met ons 

team.” 

Vergoeding voor aanbesteding

Opvallend was ook de vergoeding die 

Alliander aanbood voor partijen die 

deelnamen aan de aanbesteding. “We 

wilden zekerstellen dat we kwalitatief 

goede inschrijvingen kregen”, licht Ard de 

Lange toe. Pieter Carlier, Senior Technical 

Consultant bij All IT Rooms: “Een goede 

inschrijving kost veel geld. Ter indicatie: aan 

deze aanbesteding hebben we bijna een jaar 

aan manuren besteed. Dat heeft deels te 

maken met de complexiteit doordat de 

aanbesteding drie locaties omvatte. 

Halverwege de aanbesteding is daarnaast 

een van de beoogde locaties geschrapt en 

vervangen door een andere locatie. Eerder 

uitgevoerd werk ging hierdoor verloren.” 

Door het extra werk wat dit besluit met zich 

meebracht is de vergoeding voor de 

aanbesteding door Alliander verhoogd.

Ard de Lange: “Prettig is dat All IT Rooms de 

regie volledig op zich neemt en alle 

betrokken partijen aanstuurt. Ze hebben 

bijvoorbeeld ook vanaf dag één onze 

bestaande voorzieningen in stand gehou-

den.”

‘Al onze processen zijn ingericht op 

kritische omgevingen’

Ronald Kok, directeur van All IT Rooms: “Het 

bouwen en beheren van kritische omgevin-

gen is waarin wij gespecialiseerd zijn; we 

doen niets anders. Wij kennen kritische 

omgevingen dan ook door en door, en 

begrijpen wat de consequenties kunnen zijn 

van verstoringen. Al onze processen zijn 

hierop ingericht.”

“Opvallend aan deze aanbesteding was 

onder andere dat er best veel ‘zachte 

criteria’ in verwerkt waren. Soft skills spelen 

binnen All IT Rooms een belangrijke rol in 

het contact met klanten. Door deze match 

‘Het project was direct 

vanaf de start veel meer 

dan gebruikelijk op de 

lange termijn geënt’
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gecombineerd met de harde technische 

criteria van de Control Room-locaties voelde 

deze aanbesteding dan ook direct aan als 

een project dat perfect bij All IT Rooms 

past.” 

Saenwerken als partners

Bij het project zijn veel partijen betrokken 

geweest. Naast All IT Rooms waren dat 

NSecure voor de beveiliging en Coare voor 

zowel de bouwkundige voorzieningen als 

het interieurontwerp van de kantoren en 

Control Rooms, evenals adviseurs van 

Alliander. “Deze partijen moesten nauw met 

elkaar samenwerken als partners, op elkaar 

inspelen en flexibiliteit tonen”, legt Ard de 

Lange uit. Hans van Dijk voegt toe: ”Als we 

tegen een probleem aanlopen beschouwen 

we dit als een gemeenschappelijk probleem 

en niet van een individuele (onder)

aannemer. Hierdoor zijn vraagstukken veelal 

snel beantwoord en wordt de oplossing 

breed gedragen.”

“Bijzonder was ook de nauwe betrokkenheid 

van Alliander zelf bij het project; in plaats 

van een traditionele klant-leverancierver-

houding werkten de partijen binnen het 

project als partners samen. Dat was erg leuk 

aan dit project”, zegt Kok. “Veel partijen 

willen op papier een samenwerking 

aangaan met leveranciers. In de praktijk 

werk je toch bijna altijd in een klant-leveran-

cierrelatie. Dat was hier anders; we werkten 

binnen dit project echt samen als partners.”

“Alliander ervaren wij dan ook als een klant 

die anders is dan gemiddeld. Ze zijn 

inhoudelijk kritisch, wat soms tot stevige 

discussies leidde. Dat komt onder meer 

doordat Hans van Dijk en Ard de Lange heel 

goed op de hoogte zijn van de materie. Zij 

waren dan ook gedurende de volledige 

realisatie nauw betrokken”, aldus Kok. “Veel 

klanten schakelen ons juist in omdat zij 

intern niet over de benodigde inhoudelijke 

kennis beschikken; het is immers niet hun 

vakgebied. Dit project was voor ons dan ook 

extra uitdagend en leuk.”

Gefaseerd uitgevoerd

Het project is gefaseerd uitgevoerd en van 

start gegaan in Haarlem. Het pand aan de 

Oudeweg in Haarlem is volledig gereno-

veerd. Alle technische installaties zijn geheel 

vernieuwd, er is een nieuwe Control Room 

gebouwd en het pand is voorzien van 

diverse dataruimten. “Op deze fase van het 

project stond de nodige tijdsdruk. Zo 

moesten alle bewoners van het pand, wat 

met name IT’ers zijn, tijdelijk ergens anders 

worden gehuisvest”, zegt Ard de Lange. “We 

hebben bewust ervoor gekozen beide 

locaties niet gelijktijdig aan te pakken, maar 

juist één voor één. Onder meer met het oog 

op het afbreukrisico dat je bij iedere 

verbouwing hebt. Door deze keuze konden 

we in Haarlem in feite een ‘greenfield’ 

creëren. Lessen die we hierbij trokken 

hebben we toegepast in Arnhem. De locatie 

in Haarlem is eind 2019 binnen budget, op 

tijd en met de gewenste kwaliteit gereali-

seerd.” 

In 2020 zijn Alliander, All IT Rooms en de 

overige betrokken partijen van start gegaan 

met de realisatie van vergelijkbare facilitei-

ten in Arnhem. Ard de Lange: “Extra 

uitdagend bij de renovatie van de Arnhemse 

locatie was het aanpassen van de energie-, 

werktuigbouwkundige- en bouwkundige 

installaties in een live-omgeving. Het ging 

onder meer om datazalen voor IT en OT, wat 

onze meest kritische omgevingen zijn. 

Daarnaast huurt Ziggo in Arnhem een 

datazaal. Alle datazalen zijn tijdens de 

verbouwing in de lucht gebleven. Dit vroeg 

om militaire precisie.” 

In 2021 is het laatste deel van het project 

uitgevoerd: de bouw van een geheel nieuw 

datacenter op de locatie Oudeweg in 

Haarlem. Samen met de bouwkundige 

partner van Alliander is hier het nieuwe 

pand gebouwd waarin het datacenter is 

gevestigd. In april 2022 is het datacenter 

opgeleverd en daarmee was de projectfase 

van deze aanbesteding afgesloten. Het 

ontwerp en de realisatie van de datacenters 

in zowel Arnhem als Haarlem is gebaseerd 

op Tier 4-eisen. De stroomvoorzieningen en 

installaties voor klimaatbeheersing zijn 2N 

redundant uitgevoerd.

Services en beheer

Naast de realisatie neemt All IT Rooms ook 

services voor en het beheer van de locaties 

voor rekening. “We willen volledig ontzorgd 

worden, aangezien dit kritieke omgevingen 

zijn. Vanwege deze functie stellen wij heel 

andere eisen aan facilitair beheer dan 

andere locaties van Alliander. Als IT-afdeling 

nemen wij daarom ook het facilitair beheer 

van onze kritieke omgevingen voor onze 

rekening”, legt Ard de Lange uit. Alliander is 

een full service contract aangegaan met All 

IT Rooms voor beide locaties, waar alles in 

zit tegen een vaste prijs. “Ongeacht of er 

één of tien lampjes kapotgaan, ik krijg er 

geen factuur van te zien.” Het contract kent 

een looptijd van vier jaar, waarna tweejaar-

lijks kan worden verlengd met een maxi-

mum van tien jaar. 

Kok: “Het project was direct vanaf de start 

veel meer dan gebruikelijk op de lange 

termijn geënt, iets waarin het afwijkt van de 

normaal. Zo gaan klanten na de realisatie 

van een datacenter vaak een onderhouds-

contract met een beperkte tijdsduur van 

circa drie jaar aan en zien daarna verder.  

Bij Alliander was het aangaan van een 

langdurige samenwerking altijd de in-

steek”. 
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Dat datacenters de schakels van de digitale infrastructuur van de 

wereld zijn, is inmiddels bekend. Toch worden de klant, de carrier, 

de elektro-installateur en de co-locatie provider vaak nog als losse 

onderdelen gezien. Gevolg: als het mis gaat is onduidelijk wie 

de verantwoordelijkheid heeft. TTNoord ziet kansen het aantal 

schijven te verminderen door turnkey oplossingen te bieden en 

daardoor een match te maken tussen alle betrokken partijen. 

Ook lanceert het bedrijf een portal om klanten te helpen van set 

management voor de whitespace.

Richard Kaak is partner bij TTNoord. “Met 20 

jaar ervaring in colo- en hyperscale 

datacenters mag TTNoord zichzelf inmiddels 

wel een oudgediende noemen. We zien op 

dit moment vooral dat onze klanten vragen 

om de garantie van een optimale installatie. 

Deze installatie is van zoveel verschillende 

partijen afhankelijk dat veel projecten niet 

worden gehaald door tekortkomingen van 

een van de leveranciers. Dit kost tijd en geld. 

Wij denken dat dit vraagt om een integraal 

geleid proces, waarbij wij graag de lead 

nemen in levering, installatie en communi-

catie met alle betrokken partijen.”

Deze aanpak wordt nog eens extra relevant 

nu steeds meer datacenters serieuze 

pogingen ondernemen om hun infrastruc-

tuur te verduurzamen. Kaak: “We zien 

tegenwoordig een duidelijk andere houding 

ten aanzien van vergroening van IT. 

Voorheen leefde het niet echt, maar 

tegenwoordig merken we dat meer en meer 

klanten zelfs bereid zijn om iets meer te 

betalen als daarmee een duidelijk positief 

resultaat ten aanzien van verduurzaming 

kan worden gerealiseerd. Het is sowieso 

interessant om te zien hoe de wereld aan 

het veranderen is. Wie had enkele jaren 

terug kunnen denken dat we op bouwplaat-

sen betonmolens zouden tegenkomen die 

draaien op batterijpakketten in plaats van 

een dieselgenerator?”

Groene Infrastructeur

“Samen met de klanten werken we aan 

standaardisatie van hun inrichting, die 

natuurlijk naar wens van de klant kan 

worden aangepast. Waarom in elk datacen-

ter het wiel uitvinden als je het ook 

repliceerbaar kunt maken? We maken het in 

onze industrie met elkaar te vaak ingewik-

kelder dan de werkelijkheid is, wat de 

betrouwbaarheid van de services niet ten 

goede komt.”

Daarnaast vragen dus steeds meer datacen-

ters om één partij die de regie op zich 

neemt. “Voorheen zag je dat wij bijvoor-

bepaald product veel beter in de planning 

verwerkt worden, zodat de klant er veel 

minder last van heeft.”

Infrastructure Portal

Als onderdeel van deze regievoering heeft 

TTNoord een eigen portal ontwikkeld waarin 

tal van gegevens over de infrastructuur van 

klanten wordt vastgelegd. Kaak: “In het 

verleden kwamen wij situaties tegen waarin 

een klant zei: we willen dezelfde bekabeling 

als in dat vorige project. Maar dan blijkt dat 

er geen goede administratie is van wat er 

nu precies in dat vorige project is gebruikt. 

Wij hebben nu Connectys ontwikkeld - wat 

staat voor TTNoord Infrastructure Portal. 
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beeld de bekabeling deden en een andere 

partij de racks. Nu zie je dat men zoekt naar 

een aanpak waarbij al dat soort zaken in één 

hand worden gelegd.  Daarom hebben we 

een aantal partners om ons heen verza-

meld, zodat we die regiefunctie voor onze 

klanten kunnen vervullen. De voordelen zijn 

zeker in de huidige tijd met zijn leverings-

problemen ook groot. Het levert voordelen 

op ten aanzien van kwaliteit, kosten, 

beschikbaarheid mensen en de snelheid 

waarmee kan worden gewerkt. Dat laatste 

punt heeft natuurlijk ook te maken met 

levertijdrisico’s. Iedereen heeft daar mee te 

maken, maar als één partij de regie heeft, 

kunnen eventuele vertragingen bij een 

Integrale turnkey- a
IT-infrastructuur lev
geld en tijd ruimschoo
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Hierin leggen wij als regiepartij alle 

relevante gegevens voor de klant vast. Dat 

gaat zover dat de klant zelfs zijn eigen 

PO-nummers in deze portal terug kan 

vinden. Hierdoor kan de klant direct zien wat 

er in dat vorige project is gebruikt en 

kunnen wij als partner veel makkelijker de 

klant helpen om snel en efficient zijn 

infrastructuur te beheren en bijvoorbeeld uit 

te breiden.”

TIP draait nu op proef bij een aantal klanten. 

Kaak: “Wij zien Connectys als een asset 

management tool voor de whitespace van 

een datacenter of server room. De resulta-

ten van de proeven die we nu met klanten 

doen, zijn erg positief. Daarom hebben we al 

besloten om de functionaliteit van Connec-

tys stap voor stap verder uit te breiden, 

onder andere richting patches voor bekabe-

ling.”

Nieuwe vestiging

In de 20 jaar dat TTNoord bestaat, is de 

organisatie, van origine specialist in 

databekabeling, qua geïnstalleerde meters 

al minstens acht keer rond de wereld 

gegaan. De afgelopen jaren is het product-

portfolio flink uitgebreid en de dienstverle-

ning aangepast om de veeleisende vragen 

vanuit de markt te blijven beantwoorden. 

Dit ging gepaard met een groei in medewer-

kers. Daarom kiest TTNoord voor een 

nieuwe vestiging in Amsterdam.

De keuze voor een nieuwe vestiging in 

Amsterdam is een logische, zegt Niels 

Nieland, Business Developer bij TTNoord. 

“We zitten als infrastructuurspecialist graag 

dicht op de plekken waar het in ons vak 

ertoe doet. Al jaren bestrijken we Nederland 

en grote delen van Duitsland. Dat deden we 

vanuit Groningen, maar ons team in 

Amsterdam had behoefte aan een vaste 

plek. Met de AMS-IX in de achtertuin en de 

grootste datacenters en bedrijven van 

Europa in onze voortuin hebben we nu een 

landelijke dekking”.

ey- aanpak van de 
uur levert kwaliteit, 

imschoots op

RUBRIEK | INFRASTRUCTUUR

V.l.n.r. Niels Nieland, Richard Kaak en Jacob Weidgraaf van de nieuwe Amsterdamse vestiging van TTNoord. (Foto: Karel Klok)
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CommScope brengt regelmatig de belangrijkste trends in de 

datacentermarkt in kaart. Alastair Waite is een van de auteurs van 

de meeste recente editie van dit trendrapport. Hij signaleert in een 

gesprek met DatacenterWorks vier belangrijke ontwikkelingen: de 

migratie van 100 Gb naar 400 Gb zet door, de samenwerking tussen 

IT en infra gaat beter, maar kan nog verder verbeterd worden, single 

mode heeft de toekomst in datacenters, terwijl buiten de bekende vier 

locaties in Europa ook andere locaties opkomen, mits zij maar over een 

gunstige latency en over volgende kennis beschikken.

Alastair Waite van 
CommScope over  
4 belangrijke trends 
in datacenters

basis Praten over datacenters doet Alastair 

Waite graag. Want al snel in het gesprek 

benoemt hij nog een vijfde trend die hij wil 

noemen: sustainability. “Vergroening en eco-

nomie versterken elkaar inmiddels. In 

tegenstelling tot enkele jaren terug zien we 

dat kiezen voor duurzame(re) producten nu 

ook financieel gunstig uitpakt.”

Papieren verleden

“Door de huidige economische situatie met 

alle problemen die we zien in supply chains, 

zijn de kosten van het transporteren van 

producten enorm gestegen. Dan zoek je 

natuurlijk naar goedkopere transportvoor-

zieningen, maar je kijkt ook naar mogelijk-

heden om simpelweg minder te verschepen. 

Als een klant tien panelen nodig heeft, is het 

dan werkelijk nodig om bij ieder individueel 

paneel een handleiding te stoppen? Of 

kunnen we die net zo goed vervangen door 

een qr-code die de weg wijst naar een 

webpagina waar een pdf van die manual 

staat? Dat soort maatregelen scheelt enorm: 

in aantallen handleidingen die we moeten 

drukken, in het aantal items dat we in een 

zending stoppen, in het aantal manuals dat 

de klant - waarschijnlijk - in het ‘papieren’ 

verleden al snel zou weggooien, noem maar 

op.”

Verpakkingsmateriaal is ook een punt dat 

veel aandacht krijgt van datacenter 

managers. “Daar wordt heel duidelijk om 

gevraagd. Het moet kleiner, lichter, zo min 

mogelijk plastic. En het restmateriaal dat we 

dan hebben, moet makkelijk zijn te 

hergebruiken.”Het is echt een belangrijke eis 

van datacenters geworden. Interessant 

genoeg scheelt dat voor veel fabrikanten 

natuurlijk ook vaak in de kosten. Bijvoor-

beeld voor transport.”  

Van 100 naar 400 Gb

Betekent sustainability ook dat CommScope 

steeds dichter bij klanten gaat produceren? 
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‘Ook opgenomen in het nieuwe 

trendrapport is de opkomst van nieuwe 

datacenterlocaties’

RUBRIEK | BEKABELING

Dat ziet Waite niet zo snel gebeuren. “We 

hebben nu grote en ten opzichte van de 

belangrijkste markten goed gekozen 

productiefaciliteiten waar de technische 

installaties volledig zijn geoptimaliseerd. 

Daardoor kunnen we daar vaak ook de 

investeringen doen die positief uitpakken 

voor het milieu. Zouden we meer maar 

kleinere productiefaciliteiten hebben, dan 

zou het zomaar kunnen zijn dat we daarmee 

onbedoeld een wat grotere milieu-footprint 

zouden krijgen.”

Een andere trend die Waite wil benoemen is 

het feit dan de migratie van 100 naar 400 

Gb flink aan het doorzetten is. “De prijs per 

GB komen snel omlaag door een betere 

integratie in switches. Die worden meer 

dense, waardoor je meer datatransmissie 
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kunt realiseren met minder apparatuur

Daardoor kan ik meerdere switching layers 

in elkaar schuiven. De vraag is dan alleen 

wel: hoe krijg ik al die data aan de andere 

kant ook weer uit die switch? Daar is nieuwe 

technologie voor nodig, zoals de 16 fibre 

NPO connector die we als CommScope laatst 

met onze Propel-portfolio hebben gelan-

ceerd.” 

IT en infra

De scheiding tussen IT-afdelingen en 

infrastructuurmedewerkers die we lange tijd 

in het datacenter hebben gezien, lijkt kleiner 

te worden. “Het valt mij inderdaad op dat de 

kennis van veel IT-afdelingen op het gebied 

van bekabeling en connectiviteit flink is 

toegenomen. Men is zich erg bewust van 

wat zij nodig hebben. De vertaalslag blijft 

echter soms nog lastig. Dan zien we 

bijvoorbeeld dat een IT-architect een aantal 

lijntjes trekt tussen wat servers en een reeks 

switches. De bekabelingsmensen hebben 

dan vaak nog heel wat vragen en opmerkin-

gen waar die IT-architect niet altijd rekening 

mee heeft gehouden. Daarmee wordt die 

eenvoudige tekening met een handvol 

lijntjes tussen servers en switches al snel 

toch weer complex. Dus begrijpen ze elkaar 

MEER WETEN?

Het trendrapport van CommScope kunt u 

downloaden met deze QR-code:

al volledig? Nee, dat niet. Er is nog best wel 

wat werk te verzetten op dat gebied.”

OM5 en nieuwe locaties

Ook opgenomen in het nieuwe trendrapport 

is de opkomst van nieuwe datacenterloca-

ties. “Naast de traditionele steden - Londen, 

Amsterdam, Frankfurt en Parijs - zien we dat 

er gezocht wordt naar andere locaties waar 

bijvoorbeeld nog wel voldoende stroom is. 

Of waar minder problemen met de water-

voorziening zijn. Die wens voor nieuwe 

locaties is er, maar in de praktijk blijkt dit 

toch niet zo eenvoudig. Punt is namelijk dat 

die nieuwe locaties aan tal van eisen 

moeten voldoen. Zoals low latency. Maar 

minstens zo belangrijk: er dient voldoende 

kennis aanwezig te zijn. We noemen dat in 

ons rapport een ‘knowledge chain’. Op tal 

van gebieden moet voldoende kennis en 

moeten voldoende goed opgeleide mensen 

aanwezig zijn om daadwerkelijk tot een 

bloeiende datacentersector te kunnen 

komen.”

“Single mode is the way to go in data 

centers”, zegt Waite tenslotte. “Dan kunnen 

we veel data over lange afstanden sturen. 

Multimode/OM5 kan ook. Dat is wat 

goedkoper, maar kent afstandsbeperkingen. 

OM5 is vrij nieuw en biedt fiber dat extra 

bandbreedte biedt (meerdere wave 

lengths). Hierdoor is meer density mogelijk 

en dus meer capaciteit in datacenters.”

Interessant daarbij is, zegt Waite, dat je 

soms die maximale lengte wat kunt 

oprekken, zodat het toch binnen de gekozen 

architectuur past, terwijl je toch ‘standards 

compliant’. “Daarbij moet je echter wel goed 

opletten met welke leverancier je werkt, 

want niet allemaal bieden ze de mogelijkhe-

den van een dergelijke ‘superset’”.
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De marktintroductie van het koelingsconcept van iXora komt 

steeds dichterbij. De pionier op het gebied van immersive koeling 

van racks in afgesloten cassettes begint in het vierde kwartaal 

met de eerste twintig field tests in Nederland. Vanaf Q2 volgend 

jaar breiden ze dat uit naar een global field test. Het komt op een 

moment dat stroomprijzen een dringende factor wordt.

Het is voor commercieel directeur en 

medeoprichter Vincent Beek van iXora 

duidelijk dat in geen enkele branche zoveel 

aandacht wordt besteed aan duurzaamheid 

als de datacenterbranche. Beek heeft zelf 20 

jaar ervaring in onder meer broadcasting en 

Live Entertainment, en nergens wordt er een 

woord over gerept. “Bij een broadcaster op 

locatie, of OB-Van, hoor je al snel dat ze de 

stroom toch niet zelf betalen”, zegt hij. “Bij 

datacenters is de knop om, en dat is mooi 

om te zien. Immersiekoeling wordt heel 

enthousiast ontvangen.” De actualiteit is 

daar debet aan. Sommige datacenters 

hebben hun stroomprijzen zelfs verviervou-

digd. “Men was er voorheen niet bij gebaat 

om stroom te besparen. Nu is dat wel het 

geval”, zegt Beek. 

Een oplossing als die van iXora komt dan op 

een goed moment. Immersive koeling is 

passief, maakt compacter bouwen mogelijk, 

en het biedt mogelijkheden om restwarmte 

te delen. “De komende jaren gaan we een 

stroomtekort zien”, zegt Vincent. “Dat gaat 

de komende vijf, zes of misschien zelfs 

zeven jaar aanhouden.” Met alle vergunnin-
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‘ Immersive 
koeling komt 
op uit 
noodzaak’

gen duurt het ook een tijd voordat datacen-

ters hierop zijn aangepast.

Overheid

Het is geen wonder dat er vanuit de 

overheid op wordt gepusht. Er is nog werk 

te doen, vindt Vincent, maar iXora voelt 

zich in ieder geval gesteund. “Vanuit de 

RVO krijgen we subsidie voor ons onder-

zoek en experience center, en daar zijn ze 

ook echt enthousiast over het project”, zegt 

hij. Maar naast de overheid is er volgens 

hem een duidelijk rol weggelegd voor de 

grote spelers op de colocatiemarkt. Hun 

taak is het om eindklanten te overtuigen 

van het nut van de koelingsvorm. Tenants, 

zo zegt Beek, moeten goed worden 

begeleid in hun duurzaamheidspad. 

“Vrijwel alle bedrijven weten dat duur-

zaamheid belangrijk is”, zegt Beek.  

“Maar er wordt nog te weinig nagedacht 

over de duurzaamheid van de data zelf. 

Vaak kiest men daarom voor de cloud. 

Maar die data staat evengoed in een 

datacenter, zonder dat je weet hoe 

duurzaam het eigenlijk is.” 

‘Vanaf 2023 kijkt iXora 

ook over de grens’
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RUBRIEK | INTERVIEW 

‘Tenants moeten goed 

worden begeleid in hun 

duurzaamheidspad’

Push vanuit C-level

C-level, zo vindt Beek, moet weten dat 

immersiekoeling bestaat, en dat het 

geschikt is voor hun situatie. “Ze weten dat 

datacenters voor uitdagingen staan, maar 

met deze oplossing zijn ze nog niet bekend.” 

De reputatie van deze vorm van koeling is 

dat het vooral geschikt is voor supercompu-

ting en kleinschalige implementaties. Maar 

wat minder voor racks omdat het niet is in 

te passen in de infrastructuur.” De oplossing 

van iXora is ontwikkeld precies met dat in 

het achterhoofd. De lekvrije cassettes zijn 

helemaal afgestemd op datacentervloeren. 

De 19-inch racks blijven staan. Voorlopig zit 

iXora nog in de testfase, maar dat is 

onderhand wel in een stroomversnelling 

gekomen.  “Ik vermoed dat klanten 

beginnen met maximaal 6 kilowatt. In 

principe kan het tot 16 kilowatt, vier in een 

rack. In het begin zal het om één of twee 

systemen gaan.” Tijdens de field tests zal 

iXora scherp letten op de feedback van de 

datacenterengineers. “De systemen worden 

geleverd met een kraan, zodat je de servers 

kunt onderhouden”, zegt Vincent. “De 

cassette is een verticale server met 

vloeistof. Het mag niet lekken, en het moet 

zo eenvoudig mogelijk zijn voor de technici.” 

Een ander belangrijk onderdeel van de field 

tests is dat grote datacenterklanten 

betrokken worden in de gesprekken. “Daar 

gaan we hopelijk mooie marketingcases uit 

halen”, zegt Vincent. “De grote partijen 

moeten de behoefte generen. We willen dan 

ook dat zij ernaar gaan vragen.” 

Van lokaal naar internationaal

De tests zijn niet alleen belangrijk voor de 

hardware, maar ook voor de service die 

iXora optuigt. “Wij willen uitlezen hoe de 

cassette zich gedraagt, naast natuurlijk het 

onderhoud”, zegt Vincent. “We zijn uiteinde-

lijk een one-stop shop.” En na de field tests 

dan? Het tweede kwartaal 2023 is het 

eerste moment dat iXora ook over de grens 

gaat kijken. “We krijgen internationaal al 

heel veel vragen. Nederland is een ideale 

testmarkt. Alle grote spelers hebben hier 

faciliteiten.” De competitieve markt zorgt 

ervoor dat partijen open staan voor nieuwe 

concepten. De global field test zal uiteinde-

Info:
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lijk bestaan uit 250 systemen die wereldwijd 

in het veld worden gezet. 

Innovaties en vernieuwing worden sneller 

geadopteerd als er problemen ontstaan, 

weet Vincent. Meerdere projecten zijn de 

afgelopen jaren niet van de grond gekomen, 

en datacenters liggen onder de loep van de 

publieke opinie. “Daarom zitten we nu in 

een stroomversnelling.” De markt voor 

immersive koeling zal klein beginnen. “De 

early adopters voor immersive koeling zitten 

eraan te komen. Het is een no-brainer”.
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De wereldwijde markt voor structured cabling was volgens 

onderzoeksbureau Grand View Research in 2021 goed voor een 

omzet van 9,7 miljard dollar. Naar verwachting groeit deze markt 

tot 2030 met gemiddeld 10% per jaar. Denk bij structured cabling 

aan zowel de bekabeling als de hardware die deel uitmaakt van de 

netwerkinfrastructuur. 

Onderzoek: gezonde 
groei voor markt voor 
structured cabling

Deze netwerkinfrastructuur zorgt voor het 

overbrengen van spraak-, video- en 

datasignalen van het ene punt in het 

netwerk naar het andere via een communi-

catienetwerk. Voor een vlotte netwerkver-

binding zijn verschillende soorten aansluit-

apparatuur en kabels nodig.

De toename van het aantal internetgebrui-

kers en de snelle adoptie van digitale 

diensten heeft geleid tot een exponentiële 

toename van het volume van gevoelige 

gegevens die door organisaties worden 

verzameld, schrijven de onderzoekers van 

Grand View Research . Een structured 

cabling system vergemakkelijkt de gege-

vensoverdracht met een hogere snelheid, 

wat heeft geleid tot flinke marktgroei. Meer 

nadruk op kosten- en tijdbeheer, groeiende 

hoeveelheden IoT-gegevens, de behoefte 

aan automatisering van bedrijven en 

toenemende concurrentie hebben de vraag 

naar structured cabling aanzienlijk doen 

toenemen.

Snellere gegevensoverdracht

Bovendien helpen deze systemen bij een 

snellere gegevensoverdracht, wat onderne-

mingen in staat stelt de effectiviteit van hun 

besluitvormingsproces te verbeteren en hun 

winstgevendheid te vergroten. De hoge 

kosten van glasvezelkabels, de lage 

compatibiliteit met oude communicatie-

infrastructuren en de fluctuerende koperprij-

zen dreigen de marktgroei echter te 

belemmeren, stelt Grand View Research 

vast.

Op de Noord-Amerikaanse markt is in alle 

sectoren van de economie meer gebruik 

gemaakt van structured cabling. De regio is 

een early adopter van nieuwe innovatieve 

technologieën dankzij de aanwezigheid van 

grote technologiespelers. Bovendien heeft 

de beschikbaarheid van een betere 

technologische infrastructuur en betrouw-

bare netwerkconnectiviteit in de hele regio 

de groei van de markt gestimuleerd.

Producttypes

Het segment koperkabels domineerde in 

2021 de markt met een aandeel van ruim 

45,0%, stelt Grand View. Koperkabels zijn 

geschikt voor transmissiedoeleinden op 

korte en middellange afstand. Vanwege 

technologische vooruitgang wordt verwacht 

dat koperkabels de voorkeur zullen krijgen 

bij datacenters en desktopverbindingen en 

dat ze naar verwachting lucratieve kansen 

zullen bieden. De leveranciers van deze 

oplossingen worden voornamelijk gedreven 

door factoren zoals de stijgende vraag naar 

elektriciteit en sterke investeringen in de 

ontwikkeling van gebouwen. Bovendien 

stimuleren de groei van slimme netwerken 

en een toename van investeringen in 

upgrades van slimme stroomtransmissie- en 

distributiesystemen de vraag naar koperka-

bels.

Het segment glasvezelkabels registreert 

naar schatting de hoogste gemiddelde 

jaarlijkse groei tijdens de prognoseperiode 

tot 2030, menen de onderzoekers. Glasvezel 

vormt de ruggengraat van het internet en 

glasvezelkabels dienen als medium om 

gegevens van de ene naar de andere locatie 

te transporteren. Deze kabels worden 

gebruikt in verschillende branches, waaron-

der telecommunicatie, woningen en 

bedrijven, overheid, nutsbedrijven, ruimte-

vaart en particuliere datanetwerken. De 

toenemende vraag naar snelle internetdien-

sten zal naar verwachting de belangrijkste 

groeifactor zijn voor het segment van 

glasvezelkabels. Het groeiende gebruik van 

nieuwe telecommunicatietechnologieën 

zoals 5G mobiele en FTTX-toepassingen 

(Fiber-to-the-X) zal naar verwachting ook 

het segment stimuleren.
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‘Het datacentersegment zal naar verwachting een 

lucratieve gemiddelde groei van 11,0% per jaar vertonen 

van 2022 tot 2030’

RUBRIEK | BEKABELING



22  | DATACENTERWORKS  | NUMMER 4 | 2022

Marktsegmenten

Het LAN-segment domineerde de markt in 

2021 met een omzetaandeel van meer dan 

80,0%, aldus Grand View. Deze trend zal 

naar verwachting aanhouden gedurende de 

prognoseperiode. Vanwege de toenemende 

behoefte aan hogesnelheidsnetwerken, is 

het netwerksysteem gefragmenteerd in 

kleinere delen met kortere kabellengtes om 

een   hoge datasnelheid mogelijk te maken. 

LAN maakt een hoge gegevensoverdracht-

snelheid mogelijk omdat de gegevens in 

kleinere brokken worden opgesplitst. 

Vanwege de prestaties van verschillende 

marktsectoren zal de markt voor LAN-kabels 

naar verwachting aanzienlijk toenemen. De 

Cat6-categorie zal vooralsnog het snelst 

groeiende segment zijn en meer bijdragen 

aan de groei van de LAN-kabelmarkt.

Het datacentersegment zal naar verwach-

ting een lucratieve gemiddelde groei van 

11,0% per jaar vertonen van 2022 tot 2030. 

De groei van gestructureerde bekabeling in 

datacenters is te danken aan het toenemen-

de gebruik van IoT-apparaten, mobiele data 

en slimme applicaties. Een aanzienlijke 

hoeveelheid gegevens wordt gegenereerd 

via digitale apparaten, waardoor meer 

opslagruimte nodig is, waardoor de vraag 

naar datacenters toeneemt. Dit verhoogt op 

zijn beurt de vraag naar hoge datatransmis-

siesnelheden. Concurrenten op de datacen-

termarkt vergroten hun positie op voorheen 

onaangeboorde locaties. Bijgevolg wordt 

verwacht dat de vraag naar gestructureerde 

bekabelingssystemen tijdens de prognose-

periode verder zal groeien.

Volgens Grand View domineerde het IT- en 

telecommunicatiesegment in 2021 de markt 

met een aandeel van ruim 30%. Technologi-

sche innovaties in de telecommunicatiesec-

tor, zoals 5G, vereisen een hoge bandbreed-

te en lage latency, die wordt geleverd door 

structured cabling systems. Dit zal naar 

verwachting van het bureau de markt 

gedurende de prognoseperiode stimuleren.

Het industriële segment zal naar verwach-

ting de komende jaren aanzienlijk groeien 

als gevolg van de toenemende ontwikkeling 

en het gebruik van automatiseringstechnie-

ken in alle sectoren. Het segment omvat 

kleine en grote ondernemingen die 

structured cabling systems gebruiken voor 

het aansluiten van machines en voor andere 

automatiseringsdoeleinden. Bovendien zijn 

de toenemende behoefte aan snelle 

machine-naar-machine communicatie en 

betrouwbaarheid enkele van de factoren die 

naar verwachting de markt zullen aandrij-

ven.

De Noord-Amerikaanse regio was goed voor 

het leidende omzetaandeel van meer dan 

30,0% in 2021 en zal naar verwachting zijn 

voorsprong behouden tijdens de prognose-

periode. De regio heeft veel toonaangeven-

de spelers zoals Belden, Corning, Furukawa 

Electric, Legrand, Nexans en Schneider 

Electric. De hoge groei in de regio kan 

worden toegeschreven aan de hoge 

concentratie van productie- en telecommu-

nicatie-industrieën die voornamelijk 

gestructureerde bekabelingssystemen 

gebruiken. Bovendien hebben technologi-

sche proliferatie, toegenomen acceptatie 

van glasvezelkabels, hoge penetratie van 

digitale diensten en vroege acceptatie van 

geavanceerde technologieën in verschil-

lende branches, zoals de overheid, wonin-

gen en bedrijven, en transport en logistiek, 

geleid tot marktgroei.

De Europese markt vertoont een stabiele 

groei, die voor een belangrijk deel voorkomt 
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uit de bekende datacenter hotspots en voor 

een ander deel uit opkomende Oost-Europe-

se economieën. Asia Pacific zal daarentegen 

naar verwachting van Grand View naar 

voren komen als de snelstgroeiende 

regionale markt met een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 12,5% gedurende de 

prognoseperiode. Belangrijke factoren zoals 

overheidsinitiatieven om digitalisering, 

geavanceerde infrastructuur, groeiende 

bevolkingen, versnelde adoptie van slimme 

apparaten en investeringen in cloud- en 

IoT-technologieën te bevorderen, zullen naar 

verwachting bijdragen aan de groei van de 

regionale markt. Economieën zoals China en 

Japan leiden de APAC-regio. Het toenemen-

de gebruik van internet in deze landen leidt 

tot een toenemend aantal bouwactiviteiten. 

Dit zal op zijn beurt naar verwachting de 

regionale markt gedurende de prognose-

periode aanjagen.

Het toenemende gebruik van internet in deze landen  

leidt tot een toenemend aantal bouwactiviteiten. Dit zal op zijn 

beurt naar verwachting de regionale markt gedurende de 

prognoseperiode aanjagen.



Bij cybersecurity ligt de aandacht op ICT-systemen en 

netwerken. Maar datacenters zijn veel meer dan dat. Om te 

functioneren heb je te maken met koeling, stroom en fysieke 

beveiliging. Ook deze onderdelen worden steeds kwetsbaarder 

voor aanvallen, en in de praktijk zijn er al faciliteiten op deze 

manier onder vuur genomen. Een direct gevaar voor de kritieke 

infrastructuur in Nederland. De nieuwe Nederlandse partij 

Secior richt zich specifiek op deze uitdaging.

Secior: 3D-security voor da 
Om te kunnen functioneren, zijn datacenters 

erg afhankelijk van hun OT- en IoT-systemen. 

Koeling, stroomdistributie, IoT-sensoren, 

toegangscontrole en brandblussystemen 

maken allemaal deel uit van het ‘slimme 

gebouw’ dat een modern datacenter is. Het 

is apart dat over de security van deze 

systemen weinig wordt gesproken. “Je moet 

security echt vanuit drie dimensies bekij-

ken”, zegt Fred Streefland, CEO van Secior. 

“De Operationele Technologie (OT), Internet 

of Things (IoT) en de IT. De huidige Security 

Operations Centers, SOCs, in de cybersecuri-

tyindustrie hebben zich altijd heel erg op dat 

laatste gericht, maar met aanvallen op of via 

OT en IoT systemen kun je een heel 

datacenter lamleggen.” Tijdens de Oekraïne-

oorlog zijn dergelijke aanvallen op datacen-

ters al waargenomen. “Er is zelfs malware 

ontplooit die specifiek de OT-systemen 

aanvalt”, noemt Fred. “Daarnaast hebben wij 

in Oekraïne aanvallen op OT-systemen 

gezien, welke gecoördineerd plaatsvonden 

met traditionele IT-aanvallen, waarschijnlijk 

om de kans van slagen te vergroten.”

Urgent

Dat inzicht is op zichzelf niet nieuw. 

Cyberveiligheid - bescherming van kritieke 

‘De fysieke 

toegangscontrole in 

datacenters is meestal goed 

zichtbaar. Maar het 

complete aanvalsoppervlak, 

vooral het OT- en  

IoT-gedeelte, wordt vaak 

onderschat’

nutsfaciliteiten tegen door vijandige 

overheden aangestuurde hackers - houdt 

zich al jaren met dit soort vraagstukken 

bezig. Vooral in landen die aan Rusland gren-

zen is het geruime tijd actueel. Er zijn, naast 

de oorlog in Oekraïne, nog meer redenen 

waarom de aandacht op security van deze 

domeinen moet worden verbreed. “We 

hebben ook te maken met de nieuwe 

Europese NIS2-richtlijnen”, zegt Fred. 

Ervaring en inzicht

“In de nieuwe versie van het EU NIS2-docu-

ment, welke de EU-landen dit jaar nog 

bekrachtigen, is bepaald dat datacenters 

kritieke infrastructuur zijn. Dat betekent dat 

datacenters aan bepaalde cyberveilig-

heidseisen moeten voldoen, boetes kunnen 

krijgen als de security niet op orde is, en 

zelfs bestuurders hoofdelijk aansprakelijk 

kunnen worden gesteld.” Een derde reden is 

dat verzekeringsmaatschappijen terughou-

dender worden bij het verzekeren van grote 

cyberaanvallen door statelijke actoren. “Het 

Britse Lloyds stopt daar al mee vanaf 2023”, 

noemt hij.

Secior is opgericht door brancheveteranen 

om aan deze securitybehoefte te voldoen. 

Naast Fred, die sinds afgelopen juli de rol 

van CEO vervult, maakt Sander Nieuwmeijer 

ook deel uit van het managementteam. 

Beiden hebben door de jaren heen een 

schat aan kennis opgedaan. “Het was 

Sander die twee jaar geleden opmerkte hoe 

een datacenter engineer de koeling van zijn 

datacenter regelde met zijn smartphone”, 

zegt Fred. “Dat riep vragen bij hem op.” Het 

idee achter Secior is om de digitale weer-

baarheid van datacenters te vergroten. Dat 

begint met het inzichtelijk maken van de 

gehele OT, IoT en IT-infrastructuur van een 

datacenter. “We brengen alles in kaart, 

inclusief de risico’s, en gaan vervolgens in op 

hoe de risico’s het kunnen worden gemiti-

geerd”, legt Fred uit. “Heel vaak weten 

organisaties niet hoe groot hun werkelijke 

aanvalsoppervlak is. Veel van de OT-syste-

men zijn ontworpen om een functie uit te 

voeren, zonder dat security een overweging 

was. Nu er vaak een DCIM, DataCenter 

Infrastructure Management, dashboard aan 

is toegevoegd, staan ze echter indirect in 

verbinding met het internet.” In veel 

gevallen weten datacenters helemaal niet 

wat ze in huis hebben. “Om een idee te 

geven: tijdens een scan in een groot 

datacenter kwamen wij zelfs meer dan 

100.000 IoT-sensoren tegen, aanzienlijk 
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r da tacenters

SECURITY

meer dan de datacentereigenaar vermoed-

de.” De fysieke toegangscontrole in 

datacenters is meestal goed zichtbaar. Maar 

het complete aanvalsoppervlak, vooral het 

OT- en IoT-gedeelte, wordt vaak onderschat.

Onafhankelijk

De scan die Secior uitvoert is niet afhankelijk 

van één leverancier of partij. “We gebruiken 

een Secior INSITE-platform, waarbinnen 

verschillende ‘scan tools’ passen. Het is echt 

best-of-breed.” Mede door alle legacy 

systemen, de hoeveelheid systemen en de 

onderlinge complexiteit van de systemen in 

een datacenter, is het helaas onmogelijk om 

echt alle systemen dicht te timmeren, 

zo waarschuwt Fred. “Maar je moet 

wel weten welke risico’s er bestaan, 

want alleen dan kun je ervoor zorgen 

dat je een goed verhaal hebt als er een 

cyberincident plaatsvindt en je er alles 

aan hebt gedaan om dit te voorkomen.”

Go-to-partij

Uiteindelijk, zo zegt Fred, is het de ambitie 

dat Secior een rol op zich neemt die 

bijvoorbeeld Fox-IT in de bankenwereld 

vervult: de go-to partij voor security-moni-

toring, audits, certificeringen en eventueel 

incident response. Hij is een warm voorstan-

der van verplichte jaarlijkse assessments. 

“Wat wij voor datacenters doen, zou je in 

de toekomst ook voor ziekenhuizen en 

nutsbedrijven kunnen uitvoeren”, zegt 

Fred. 

“Maar vergis je niet: datacenters 

zijn kritieke infrastructuur,en niet 

alleen op ‘papier’. Want als een 

datacenter uit de lucht gaat, dan 

berokkent dat extreem veel 

schade. Zonder datacenters 

geen internet”.



26  | DATACENTERWORKS  | NUMMER 4 | 2022

Elektro Internationaal uit 

Woerden is een bekende naam 

in de datacentersector. De 

onafhankelijke specialist voor 

energiedistributiesystemen is 

in de afgelopen twintig jaar 

uitgegroeid tot een leverancier 

van formaat, in Nederland én in 

Europa. John Mooij, commercieel 

directeur en Vincent Bogaard, 

projectleider datacenters, 

spraken met Datacenterworks 

over de veranderingen in de 

markt.

Meer dan twintig jaar ervaring met 

datacenters

Elektro Internationaal, door vaste klanten 

vaak EI genoemd, bestaat ruim veertig 

jaar en levert een breed pakket aan 

producten en diensten op het gebied van 

energiedistributie producten. Energiever-

deelinrichtingen van 6300 ampère tot 

volledig onder spanning uitbreidbare en 

bemeterde PDU’s en railkokeroplossingen.               

De datacentersector wordt al ruim twee 

decennia bediend. Het bedrijf heeft 

daardoor de opkomst van de sector van 

zeer dichtbij meegemaakt. John geeft aan 

dat - hoewel EI projecten uitvoert in de 

utiliteit, industrie, gezondheidszorg en op 

luchthavens – de datacenter sector inmid-

dels een voorname groep vertegenwoor-

digt binnen het klantportfolio. 

Vincent legt uit dat de veertig jaar 

ervaring in de energiedistributie EI 

gemaakt heeft tot een waardevolle partij 

voor de datacenterbranche. Een sector 

waar uninterupted power de ruggengraat 

van elk systeem is. “Daarom zitten we bij 

de installateurs aan tafel én – wat vaak 

het geval is bij grotere projecten - direct 

bij de opdrachtgever. Beide partijen 

stellen hoge eisen aan ons product, zoals 

je van een professionele sector mag 

verwachten. Voor ons hoort daar vanzelf-

sprekend een hoge mate van discretie bij. 

Wij zullen zelden communiceren welke 

datacenters onze producten in huis 

hebben. Maar de lezers van Datacenter-

works zullen ons logo echter direct 

herkennen vanuit de datacenters die ze 

hebben bezocht.”

Datacenters zijn internationaal georiën-

teerd. EI is dat ook. Maar was dat twintig 

jaar geleden ook de koers die men voor 

ogen had? “Al heel snel zijn in Nederland 

internationale datacenterbedrijven 

gestart,” zegt John. “Naarmate ons 

bedrijf groeide, waren we steeds meer in 

staat om in de slipstream van onze 

internationaal opererende klanten mee 

naar het buitenland te gaan. We hebben 

een hele ontwikkeling doorgemaakt, die 

ons inmiddels in staat stelt om ook buiten 

onze eigen landsgrenzen de mate van 

kennis, kwaliteit en service aan de dag te 

leggen die men van ons mag verwachten. 

Dat proces lijkt soms vanzelf gegaan, 

maar we hebben er met elkaar hard voor 

gewerkt. Toen we veertig jaar geleden 

met EI begonnen hadden we dit, ondanks 

de toevoeging Internationaal in onze 

naam, nooit kunnen voorspellen.”

Vincent voegt daaraan toe: “We merken 

dat de opdrachtgevers uit de datacenter-

branche de toegevoegde waarde inzien 

van de producten en diensten die we 

leveren. Daarin worden we ondersteund 

door onze expertise met de energiever-

Elektro 
Internationaal 
leverancier voor 
datacentersector
en keyplayer  
in de 
energietransitie
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Uitbreiden onder spanning 

Elektro Internationaal ontwikkelde speciaal 

voor kritische energiegebruikers de Ei•pdu: 

de Economische en Intelligente Power 

Distribution Unit. Het modulaire en 

bemeterde systeem, dat onder spanning 

kan worden uitgebreid, draait inmiddels in 

grote en medium datacenters in Europa, 

het Verenigd Koninkrijk en Afrika.
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deelsystemen van Schneider Electric, 

wereldleider in systemen en componen-

ten op het gebied van energiedistributie. 

Onze kracht ligt met deze kennis én vier 

decennia paneelbouwervaring duidelijk in 

het bedienen van de energiekritische 

eindgebruiker. We zijn er ook trots op dat 

de klanten die we in de afgelopen jaren 

hebben mogen beleveren, ons steeds 

weer weten te vinden.” De visie op de 

plaats van het product in het geheel is 

wel aan verandering onderhevig. John 

verklaart: “Wat we leveren is wezenlijk 

anders dan de regulier computer hard-

ware in een datacenter. Ik denk dat je dat 

wel in het achterhoofd moet houden. Een 

server is hardware met een levensduur 

van misschien vijf tot tien jaar. Wat wij 

leveren werd tot voor kort vooral gezien 

als een vaste constructie die voor een 

veel langere periode moest functioneren. 

Hier zien we een verandering in komen. 

Systemen moeten steeds eenvoudiger 

uitbreidbaar of aanpasbaar zijn. We zien 

hierdoor een toenemende vraag naar 

modulariteit van de verdeelsystemen. En 

daarin lopen wij met onze techniek al 

jaren voorop, omdat onze systemen op 

een later moment kunnen worden 

aangepast of worden uitgebreid, zelfs 

onder spanning.“

Kijken naar de toekomst

De veranderingen in de markt brengen de 

nodige uitdagingen met zich mee, waar 

Elektro Internationaal graag zijn tanden 

in zet. Vincent: “Er wordt meer ingezet op 

gefaseerde uitbreidingen. Voorheen 

betrof dat vooral de racks met de 

hardware die steeds in aantal toenamen. 

Terwijl de verdeelinrichting en railkoker in 

één keer voor  het hele gebouw moest 

worden aangeleverd en aangelegd. En 

hoewel we al een modulair systeem 

aanbieden, voorzien we dat in de 

toekomst ook om andere oplossingen 

gevraagd gaat worden. Bijvoorbeeld in de 

vorm van, E-houses of skids. Technisch is 

dat voor ons geen probleem, maar het 

vergt wel een andere aanpak van 

projecten.” Als je het over de toekomst 

hebt, dan kom je ook al snel op circulari-

teit. Daarin maakt ook de paneelbouw 

een slag. “We hebben het wel vaak over 

een installatie die een zeer lange levens-

duur heeft, maar er worden in de branche 

programma’s opgezet voor refurbishment 

van onderdelen. Waar we vooral op 

inzetten is het hergebruik van de 

materialen aan het einde van hun 

levenscyclus in andere markten.”

Energietransitie

Niet alleen de visie op de toekomst, ook de 

huidige omstandigheden in de markt leiden 

tot veranderingen in de organisatie.  John: 

“De energietransitie is echt verschrikkelijk 

ingrijpend. Al onze klanten hebben ermee te 

maken. We gaan van het gas af en energie 

moet uit andere bronnen komen. Dat leidt 

tot andere vormen van distributie, opslag en 

gebruik. Voor al die fasen zijn verdeelinrich-

tingen, railkokersystemen, noem maar op 

nodig. De opdrachten komen echt van alle 

kanten op ons af. De gesprekken die wij 

voeren met klanten zijn dan ook wezenlijk 

anders dan twee jaar terug. We praten nu 

over aanpassingen en uitbreidingen van 

bestaande installaties, inkoppelingen van 

alternatieve energiebronnen en oplossingen 

bij netwerkcongestie. Omdat de verdeelin-

richting het hart van elke installatie is, zijn 

wij key in het samenbrengen van alle 

onderdelen voor een goede oplossing.”

Just-in-time werkt niet meer

“Een extra uitdaging in de huidige ontre-

gelde markt is de levering van materialen,” 

zegt Vincent. “De supplychain staat overal 

onder druk. Doordat levertijden lastig te 

voorspellen zijn, moeten we anders plannen. 

Concreet komt het erop neer dat wij ons voor-

raadbeheer hebben aangepast. Dit is voor 

iedereen zichtbaar doordat we onze opslagca-

paciteit meer dan verdubbeld hebben. We 

starten in een eerdere fase dan voorheen met 

het bestellen van de onderdelen, want 

just-in-time werkt niet meer. Dat weet de 

klant ook, die klopt daarom eerder aan. 

Voorheen waren opdrachten met een levering 

van drie tot vier maanden gebruikelijk. Nu 

vraagt men ons steeds vaker al acht tot tien 

maanden van tevoren of we projecten willen 

bestellen en inplannen. 

Steeds intelligenter

EI heeft de nodige ijzers in het vuur en 

natuurlijk de ervaring met modulaire 

bouwen. John: “Ik ben ervan overtuigd dat 

de combinatie van standaardisatie en 

modulair bouwen de enige manier is om de 

energietransitie te realiseren. Dat scheelt 

opstartkosten, doorlooptijd en vloeropper-

vlak. Daarnaast is er steeds meer intelli-

gentie nodig. Meten is weten. Als we beter 

in staat zijn stroombehoefte en -verbruik 

te voorspellen, dan kan dat ook in effici-
ency schelen. En dat is iets dat steeds 

belangrijker wordt. EI kan hierin een 

bijdrage leveren. Alle systemen die wij 

bouwen bevatten namelijk smart compo-

nenten, inmiddels een vast bestanddeel 

van het portfolio. Het is technologie die 

zich bewezen heeft. De vraag daarnaar 

zien we ook toenemen. Aandachtspunt is 

wel dat nog niet alle mogelijkheden van de 

nieuwste generatie producten bij gebrui-

kers en beheerders bekend zijn. Daar ligt 

voor EI nog een uitdaging. Achter het rode 

logo dat in zoveel datacenters en andere 

gebouwen zichtbaar is, gaat een bedrijf 

schuilt dat nog zó veel meer doet en een 

keyplayer is voor veel zaken met betrek-

king tot de energietransitie.

John en Vincent leggen graag in een 

persoonlijk gesprek uit wat er nu al 

mogelijk is en wat er voor de komende 

periode op de rol staat.
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In de afgelopen jaren heeft de economische volatiliteit nauwelijks vertragende invloed gehad 

op de toenemende vraag naar ondersteuning van de digitale infrastructuur. Waar tijdens de 

pandemie nog een vertraging in de bouw van nieuwe datacenters zichtbaar was, gaven 2021 

en het begin van 2022 een beeld van een stevig toenemende behoefte aan uitbreidingen.

Netwerkontwerp voor  Gre en
Vanaf het moment dat datacenter 

operators beginnen met het definiëren van 

de ontwerpen van deze nieuwe netwer-

ken, zijn er enkele belangrijke praktische 

ontwerpvragen die zullen moeten worden 

beantwoord. De vooraanstaande overwe-

gingen zijn algemene architectuur, 

afstandsbehoeften, vereisten voor 

gegevens overdrachts snelheden, glasvezel 

vezeltypen en kosten.

Bij een “greenfield” datacenter kunnen 

netwerkontwerpers met een schoon 

canvas beginnen met slechts een lege 

fysieke ruimte of zelfs alleen een betonnen 

fundering. Een greenfield-project verschilt 

van brownfield-datacenter upgrades, die te 

maken hebben met extra beperkingen van 

de bestaande netwerkinfrastructuur, zoals 

het bestaande kabel-type en/of ontwerp. 

Brownfield-upgrades worden daarnaast 

ook vaak beperkt door de factor tijd, 

omdat updates binnen operationele 

datacenters netwerkonderbrekingen en 

downtime met zich mee kunnen brengen. 

Een compleet nieuw data center project zal 

een aanzienlijk hogere aanvangs-investe-

ring vragen in vergelijking met het updaten 

van een bestaande netwerk infrastructuur. 

Het brengt echter de ontwerp vrijheid om 

vanaf de start de juiste netwerkarchitec-

tuur te creëren, als gevolg van het feit dat 

er minder bestaande belemmeringen zijn 

bij het maken van technologie- en 

ontwerpkeuzes. De belangrijkste beperkin-

gen in deze nieuwe projecten zijn omvang, 

stroombehoefte en geld.

Ontwerp overwegingen

Het eerste besluit voor een nieuw datacen-

ter netwerk is het kiezen van de juiste 

architectuur. Dit komt neer op het stellen 

van vragen zoals “Wat zijn de zakelijke 

behoeften van het datacenter?”, “Wat wordt 

de belasting van, en worden de processen 

die in het datacenter worden uitgevoerd?” Al 

overstijgen deze de fysieke laag alleen, ze 

leiden tot omvang- en netwerk snelheids-

overdracht beslissingen die input geven aan 

het ontwerp van de verschillende bekabelin-

gssystemen binnen het data center.

Het type datacenter architectuur is van 

invloed op de data overdrachtssnelheid 

vereisten van het netwerk en de transceiver-

typen die het meest van toepassing zijn op 

het ontwerp. In de afgelopen 10 jaar is er 

een splitsing ontstaan tussen datacenters 

van “Enterprise” en “Cloud” diensten 

leveranciers als het gaat om netwerkmigra-

tiepatronen. Als voorbeeld, in voorgaande 

jaren werkten cloudprovider netwerken 

bijvoorbeeld met 40 Gb/s uplinks naar de 

switch en 10 Gb/s van switch naar server. 

Deze netwerken gaan nu naar 100 Gb/s 

uplinks en 25 Gb/s downlinks naar de server, 

waarbij sommigen zich zelfs voorbereiden 

op een migratie naar 200 en  400 Gb/s 

uplinks en 50 en 100 Gb/s op de server.

Vervolgens moeten data center beheerders 

bepalen welk vezeltype geschikt is voor elke 

hiërarchische netwerk laag. Binnen de 

datacenterarchitectuur zijn verschillende 

ontwerpen denkbaar op de fysieke netwerk 

laag, met elk zijn of haar eigen vereisten. 

Bijvoorbeeld de transceiver en glasvezel 

bekabeling keuzes voor een Top-of-Rack 

(ToR) ontwerp - dat meestal 2- tot 3-meter 

aansluit lengten kent - kan totaal verschillen 
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  Gre enfield Data Centers

van de verbindingen voor een End-of-Row- 

of Spine-ontwerp. Een groter bereik 

(extended reach) is mogelijk, bij het overwe-

gen van toepassingen met een extended 

reach is het echter verstandig om vooraf 

inzicht te verkrijgen de huidige- en toekom-

stige datatoepassingen, specificaties voor 

transceivers en een zorgvuldige analyse van 

de te verwachten performantie mogelijkhe-

den van de passieve bekabelingsinfrastruc-

tuur.

De duplex connector is gemakkelijk te 

beheren vanuit een polariteits perspectief 

en de grote populariteit met daaraan 

gekoppeld het veelvuldige gebruik zorgt 

RUBRIEK | BEKABELING

voor een goede beschikbaarheid in de 

markt. Een veel gestelde vraag die we horen 

is “Zullen LC duplex verbindingen nog 

toereikend zijn bij het upgraden naar 

datatransmissie snelheden van meer dan 25 

Gb/s?” Ondanks dat LC-oplossingen voor het 

verbinden van netwerken met 40 Gb/s en 

100 Gb/s beschikbaar zijn zullen de duplex 

oplossingen die LC-verbindingen gebruiken, 

vereisen meestal multiplexing technolo-

gieën vereisen zoals CWDM, deze technolo-

gieën kunnen de prijs van transceivers 

echter wel verhogen. Bij toepassing van 

overdrachtssnelheden van meer dan 10 Gb/s 

bieden “parallel optics” op basis van MPO 

connectiviteit 

break-out opties 

om eenvoudig 

verbindingen te 

creëren tussen poorten met een hogere 

snelheid en meerdere poorten met een 

lagere snelheid.

Selecteren van de juiste trunk bekabeling is 

de volgende belangrijke beslissing bij de 

bouw van een nieuw datacenter. Vandaag 

de dag zijn LC- en MPO connectoren de 

meest toegepaste in het datacenter. LC 

duplex connectoren zijn momenteel het 

meest populaire glasvezel koppelvlak.

DUURZAAM ONTWERPEN

Verduurzaming van data centers is een belangrijk onderwerp in tijden van energie schaarste en kosten beheersing. Leviton 

levert een duurzame bijdrage bij datacenter ontwerpen. Zo worden alle koper en glasvezel kabel assemblies vervaardigd in 

onze, volgens PAS2060 geaccrediteerde,CO2 neutrale productie faciliteit in Schotland waar onze Europese Make-to-Order 

faciliteit onderdeel van uitmaakt. Deze faciliteit was als eerste in onze industrie in 2011 al carbon neutral. Daarnaast maakt 

Leviton een ultradunne Cat6A shielded kabel oplossing wat de omvang van de koper trunks reduceert wat bijdraagt aan 

betere lucht distributie in het data center en of de kasten terwijl het de gootvulling met meer dan 25% reduceert. 

Ons duurzaamheids commitment is hoog. Wij geloven in een koolstofvrije toekomst en ons doel is volledig Carbon Neutral 

te zijn in onze bedrijfsactiviteiten in 2030. Onze ambitie is een Net-zero status te realiseren in 2050. 

Lees meer over ons duurzame commitment op: https://www.leviton.com/sustainability
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MEER WETEN?

Deze overwegingen zijn nog maar het 

begin als het gaat om het ontwerpen van 

een greenfield datacenter. Als u nog meer 

wilt weten over specifieke gegevensover-

dracht snelheden en transceiver keuzes, 

bekabeling topologie en overwegingen 

met betrekking tot data-link kosten, vindt 

u meer informatie in ons whitepaper.

Info via qr-code:
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Het bedrijfsleven is een van 

de grootste veroorzakers van 

de wereldwijde CO2-uitstoot. 

Om de uitstoot sneller terug 

te dringen, publiceerde 

adviesbureau Normative een 

nieuwe gids waarin de essentie 

van CO2-boekhouding voor 

bedrijven wordt uitgelegd, van 

theorie tot best practices.

Gids biedt bedrijven 
richtlijnen  
voor CO2-reductie

“Ondernemingen staan voor de grote 

uitdaging om met succes hun weg te vinden 

in de snel veranderende wereld van 

CO2-boekhouding. Degenen die het goed 

aanpakken zullen minder risico’s lopen, 

kansen benutten en hun bedrijven toe-

komstbestendig maken”, aldus Neil Ryland, 

CCO van Normative.

Slechts 20%

Volgens het New Climate Institute, dat 25 

grote multinationals met klimaatdoelstellin-

gen heeft onderzocht, vertegenwoordigen 

de reducties waartoe deze bedrijven zich 

hebben verbonden slechts 20% van hun 

totale emissies, waardoor 80% ongemoeid 

wordt gelaten. Deze onvolledigheid kan 

aanzienlijke gevolgen hebben, zoals 

beschuldigingen van greenwashing, 

niet-naleving van de regelgeving en minder 

toegang tot financiering.

De gids van Normative deelt praktische tips 

voor het gebruik van op wetenschap 

gebaseerde CO2-boekhouding om bedrijven 

aan te zetten tot effectieve actie. Met de 

nadruk op praktische oplossingen helpt de 

gids grote ondernemingen stapsgewijs hun 

volledige CO2-uitstoot te meten. Dit helpt 

hen om de daaruit voortvloeiende zakelijke 

kansen te benutten en tegelijkertijd de 

risico’s te beperken.

Geen succes

In een studie uit 2021 stelde de Boston 

Consulting Group vast dat 91% van de 

ondernemingen er niet in slaagt hun 

volledige CO2-uitstoot te meten. De 

rekentool voor CO2-boekhouding van 

Normative stelt bedrijven in staat om 

uitgebreid hun gehele CO2-voetafdruk te 

meten, inclusief de uitstoot van de waarde-

keten. Volgens de door het Greenhouse Gas 

Protocol aanbevolen hybride methode 

maakt Normative gebruik van een weten-

schappelijk onderbouwde database van 30 

miljoen datapunten om een eerste bereke-

ning te maken van de uitstoot van de 

waardeketen op basis van uitgaven, die 

vervolgens kan worden verfijnd met 

gegevens op basis van activiteiten. Norma-

tive past intelligente automatisering toe 

waardoor het rekenproces wordt versneld 

en menselijke fouten tot een minimum 

worden beperkt. De metingen kunnen 

worden gebruikt voor audits, compliance, 

duurzaamheidscertificaten zoals SBTi, en 

andere bedrijfsrapportage. Ze vormen de 

basis voor het tot stand brengen van 

impactvolle CO2-reducties.

“CO2-boekhouding maakt effectieve actie 

mogelijk. Door deze gids te volgen, kunnen 

ondernemingen de CO2-reductie realiseren 

die nodig is om klimaatverandering tegen te 

gaan en tegelijkertijd concurrerend te blijven 

en te voldoen aan de wetgeving”, besluit 

Neil Ryland.

RUBRIEK | DUURZAAMHEID
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Hogere kosten voor colocatie-datacenters (colo’s) als gevolg 

van marktonzekerheid hebben volgens nieuw rapport van FTI 

Consulting duidelijk onderstreept dat alle stakeholders er goed aan 

doen om flexibele energiemodellen te overwegen.

Flexibiliteit is sleutel tot 
aanpak van stijgende 
energiekosten van 
colocatie-datacenters

Deze conclusie volgt uit een nieuw rapport 

van FTI Consulting, dat is opgesteld in 

opdracht van Aggreko. Uit het onderzoek 

blijkt dat de energieprijzen in datacenters in 

het Verenigd Koninkrijk sinds januari 2021 

met meer dan 600% zijn gestegen. Deze 

toename is aanzienlijk groter dan in 

Duitsland (270%), Frankrijk (400%) en 

Nederland, volgens FTI nog altijd goed voor 

maar liefst een plus van 360%. De impact 

van dit soort kostenstijgingen op datacenter 

providers die all-in klantmodellen hanteren, 

kan aanzienlijk zijn.

Stapen ondernemen

Als gevolg van deze marktturbulentie 

moedigt Aggreko leveranciers van colo-

diensten aan om stappen te ondernemen 

om te voorkomen dat het aflopen van 

energiecontracten met een vaste prijs tot 

een crisis leiden. Billy Durie, Global Sector 

Head for Data Centers bij Aggreko, legt uit: 

“Hoewel de Britse datacentermarkt eerder 

deze contracten met vaste prijzen kon 

gebruiken om zich grotendeels te 

beschermen tegen stijgende energiekos-

ten, kan deze situatie niet eeuwig blijven 

voortduren.”

“Aanbieders in de colo-markt die werken 

met all-in prijsafspraken zijn bijzonder 

kwetsbaar voor dit probleem. Energiepro-

fessionals in de sector dienen zich af te 

vragen: hoe kunnen we ons beschermen 

tegen deze stijgende kosten? Geconfron-

teerd met deze vraag, anticiperen we op 

bewegingen in de richting van gedecen-

traliseerde energiemodellen om de 
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kwetsbaarheid van het nationale elektrici-

teitsnet te verzachten, met name omdat de 

huidige prijsstijgingen geen tekenen van 

versoepeling vertonen.”

Ontkennen

De aan de ontwikkelingen rond energie 

gerelateerde marktturbulentie die in het 

rapport van FTI Consulting wordt geanaly-

seerd, zou voor forse druk op de als gevolg 

van exponentiële vraag naar datacenter-

diensten toch al sterk in beweging zijnde 

colo-markt kunnen leggen. Volgens Aggreko 

kan de huidige volatiliteit niet worden 

vertaald in een race-to-the-bottom 

kostenmentaliteit, met het uit- of afstellen 

van duurzaamheidsmaatregelen dat daaruit 

kan voortvloeien. 

Delicate positie

“Het valt niet te ontkennen dat de datacen-

termarkt zich momenteel in een delicate 

positie bevindt. Deze dringende zorgen 

mogen echter niet worden aangepakt ten 

koste van duurzaamheidsstrategieën op de 

lange termijn”, besluit Billy. “In plaats 

daarvan doen belanghebbenden er goed 

aan op zoek te gaan naar oplossingen die de 

energiekloof overbruggen en tegelijkertijd 

de uitstoot verlagen. Groene technologieën 

zoals Stage V-generatoren en hybride 

batterijsystemen, geleverd via innovatieve 

verhuurstrategieën, bieden een effectieve 

manier om beide doelstellingen te berei-

ken”.

RUBRIEK | TECHNOLOGIE

‘Groene technologieën zoals Stage V-generatoren  

en hybride batterijsystemen kunnen een oplossing bieden in de 

huidige marktturbulentie’
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Honeywell’s nieuwe pakket 

aan oplossingen om datacenter-

productiviteit te optimaliseren 

geeft onder meer inzicht in 

belangrijke duurzaamheids-

KPI’s.

Honeywell lanceert 
Data Center Suite

Honeywell lanceert een Data Center Suite. 

Dit nieuwe portfolio software-oplossingen 

helpt beheerders en eigenaren van 

datacenters bij het optimaliseren van 

uptime, productiviteit van werknemers, 

onderhoud van belangrijke activa en 

operationele kosten. Ook zorgen de 

oplossingen voor een beter inzicht in KPI’s 

op het gebied van duurzaamheid.

Datacenters spelen een steeds belangrij-

kere rol binnen de wereldwijde economi-

sche productiviteit. Op kleinere schaal 

ondersteunen ze de gemakken van het 

dagelijks leven, van werken op afstand tot 

online winkelen. Door het digitaliseren, 

samenvoegen en analyseren van aparte 

systemen biedt Honeywell Data Center 

Suite beheerders op locatie meer 

informatie om de bedrijfsefficiëntie te 

verhogen en de kosten te verlagen. Op 

basis van de open software-architectuur 

Niagara Framework combineert de Suite 

gegevens van zowel operationele 

technologie (OT) als informatietechnologie 

(IT). Hierdoor wordt de kennis van de 

bedrijfssituatie op zowel lokaal niveau, als 

op groepsniveau van de globale datacen-

tergroep verbeterd. Daarnaast wordt 

onderhoud op basis van actuele omstan-

digheden mogelijk gemaakt om het risico 

van downtime en operationele kosten te 

verminderen.

Exponenteel

De vraag naar datacenters neemt expo-

nentieel toe: in april van dit jaar stond de 

teller al op 314 plannen¹ voor nieuwe 

faciliteiten van hyperscale operators. Door 

de toenemende vraag zien beheerders van 

datacenters zich gedwongen om steeds 

méér te realiseren met mínder middelen. 

Dit terwijl de druk om de uptime te 

verbeteren, de kosten te verlagen en het 

energieverbruik te minimaliseren, toe-

neemt. Gebruiksvriendelijke tools die de 

processen automatiseren, verkleinen de 

kans op menselijke fouten. Deze fouten 

veroorzaakten de afgelopen drie jaar bij 40 

procent² van de door het Uptime Institute 

onderzochte organisaties grote uitval, vaak 

als gevolg van het niet navolgen of 

ontoereikend zijn van procedures. Naast 

het voorkomen van menselijke fouten, kan 
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‘Op basis van de open software-architectuur 

Niagara Framework combineert  

de Suite gegevens van zowel  

operationele technologie (OT) als 

informatietechnologie (IT)’

de Suite ook de algehele efficiëntie van het 

datacenter helpen verbeteren.

Data Center Manager

De tools van Honeywell Data Center Suite 

omvat onder andere Data Center Manager, 

waardoor beheerders tot op locatieniveau in 

een overzichtelijk dashboard inzicht 

verkrijgen in zowel OT-gegevens (belang-

rijke stroom- en koelvoorzieningen) als 

belangrijke IT-gegevens. De Data Center 

Manager maakt proactieve bescherming en 

beheer van belangrijke infrastructuur 

mogelijk aan de hand van deze OT- en 

IT-gegevens. De gegevens moesten 

voorheen handmatig worden verzameld uit 

losse systemen en vervolgens worden 

samengevoegd. Deze oplossing helpt 

operators bij het herkennen van de 

hoofdoorzaken van problemen, het beter 

managen van workflows, het verbeteren 

van reactietijden en het verminderen van 

het risico op menselijke fouten. Met een 

geoptimaliseerde gebruikerservaring 

waarmee de belasting van technici vermin-

derd wordt, genereert de Data Center 

Manager proactief aanbevelingen die 

RUBRIEK | PRODUCTNIEUWS

toegespitst zijn op de situatie ter plekke om 

zo de uptime beter te handhaven en de 

naleving van de SLA (Service Level Agree-

ment) te verzekeren. Het geeft ook inzicht in 

het stroomverbruik en CO2 uitstoot.

Portfolio View

Daarnaast beschikt het pakket over Portfolio 

View. Dit stelt beheerders van datacenters in 

staat om via één tool toezicht te houden op 

zowel individuele locaties, als op het 

volledige, wereldwijde netwerk. Dit helpt 

hen datagestuurde beslissingen te nemen 

om hun doelstellingen op het gebied van 

uptime en duurzaamheid beter te realiseren. 

Zo wordt voor elke locatie een KPI-geba-

seerde score gegenereerd met statistieken 

zoals uptime, belangrijke duurzaamheids-

KPI’s zoals effectiviteit van stroomverbruik 

(PUE), van koolstofverbruik (CUE) en van 

waterverbruik (WUE), maar ook van 

ruimte- en capaciteitsgebruik, en energie-

verbruik. Portfolio View genereert ook 

logboeken en rapportages om bijvoorbeeld 

het management op de hoogte te houden 

van de prestaties en trends die voor de hele 

datacentergroep gelden, maar ook van 

bijzonderheden op individuele locaties.

Forge Digitized Maintenance

Honeywell Forge Digitized Maintenance tot 

slot, een SaaS-oplossing, introduceert een 

op actuele omstandigheden gebaseerde 

onderhoudsstrategie om de eerste signalen 

van afwijkingen te detecteren, voordat deze 

resulteren in systeemuitval. Denk hierbij aan 

vroegtijdige probleemsignalering bij 

stroomvoorziening en koelsystemen. Het 

pakket kan facilitair managers helpen de 

uptime en veerkracht te verbeteren, de 

levensduur van activa te verlengen en de 

onderhouds- en energiekosten te verlagen. 

Geavanceerde analysemethoden voor 

probleemdetectie bieden gebruikers 

real-time informatie over de prestaties van 

activa, waarschuwingen vóór storingen en 

benchmarks voor zonetemperatuurregeling, 

beschikbaarheid, energieverbruik en 

prestaties van servicegevallen. Bovendien 

kan de op de cloud gebaseerde Maintenan-

ce-olossing worden gekoppeld aan hulpmid-

delen voor gebouwbeheer op afstand, om 

zo nog meer resultaatgerichte SLA-prestaties 

te leveren.

Chris McLaughlin, Vice President of Offering 

Management bij Honeywell Building 

Technologies: “De vraag naar gegevensop-

slag, -overdracht en -verwerking groeit 

wereldwijd enorm. Hierdoor is het meer dan 

ooit een uitdaging om datacenterfaciliteiten 

effectief te exploiteren en op te schalen 

vanuit het oogpunt van ontwerp, bouw en 

beheer. Honeywell breidt zijn aanbod voor 

datacenters uit om zo beheerders de 

mogelijkheid te bieden op een veilige 

manier bruikbare inzichten uit hun eigen 

gegevens te halen en hiermee de uptime 

hoog te houden, het onderhoud te beheren, 

het energieverbruik te verminderen en de 

schaalbaarheid flexibeler te maken”.
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De afgelopen twee jaar heeft 

processorfabrikant AMD flink 

wat bedrijven overgenomen. 

Het idee hierachter? Een 

chip ontwikkelen die een 

hoofdrol kan gaan spelen in 

datacenterinfrastructuren.

Tot de overnames die AMD heeft gedaan 

behoren onder andere Xilinx en Pensando. 

Onlangs lichtte AMD een tipje van de sluier 

op over de strategie waaraan men met deze 

acquisities werkt. Het bedrijf wil de hierdoor 

in handen gekregen technologieën namelijk 

combineren om een   betere infrastructuur-

processor te bouwen voor de cloud, het 

enterprise datacenter en telecom-netwer-

ken.

Het enorme aantal virtual machines en 

container workloads in combinatie met 

snellere netwerken en behoefte aan almaar 

meer security hebben een enorme belasting 

opgeleverd voor de CPU’s in servers . Dit 

soort chips zijn nooit ontworpen met het 

idee dat zij dit soort taken zouden uitvoeren. 

Serverprocessoren zijn eigenlijk bedoeld 

voor het verwerken van applicatiesosftware. 

In jargon: ‘tenant workloads’.

Naast het ‘draaien’ van virtual machines en 

containers zelf, hebben CPU’s ook te maken 

met verkeer van de ene VM naar de andere 

VM, met virtualisatie van storage en met 

encryptie. Dit soort werkzaamheden eisen 

een steeds groter deel van de capaciteit van 

serverprocessoren. Terwijl dit dus nooit de 

bedoeling was. 

Eerder al werden voor dit probleem 

oplossingen bedacht als smartNIC’s 

(netwerkkaarten met eigen verwerkingsca-

paciteit aan boord) en DPU’s (ofwel digital 

processing units voor het ontlasten van 

CPU’s door het delegeren van sommige 

verwerkingsactiviteiten naar deze DPU’s).

Veel van dit soort oplossingen kennen 

echter ook weer nadelen. Vaak zijn deze 

chips bedoeld voor slechts één specifieke 

taak. In andere gevallen kon bijvoorbeeld 

wel een standaard ASIC met een program-

meerbare floating point processor worden 

gecombineerd, maar die combi leverde dan 

toch weer compromissen op ten aanzien 

van verwerkingssnelheid of flexibiliteit.

Met Xilinx in huis, denkt AMD nu meerdere 

van dit soort technologieën te kunnen 

combineren in één chip zonder dat hierbij 

wordt ingeleverd op snelheid of flexibiliteit. 

Sterker nog, AMD denkt dit te kunnen bij 

een minimaal energieverbruik per chip. 

AMD blijft deze nieuwe chiparchitectuur een 

smartNIC noemen. De processor is in staat 

tal van non-tenant workloads van de 

serverprocessor over te nemen. Dit gebeurt 

door dit soort taken naar deze chip te 

sturen, waarbij een virtualisatielaag in de 

chip bepaald om wat voor soort werk het 

gaat. De chip kent tal van technologieën 

voor zeer gespecialiseerde taken. De 

virtualisatielaag stuurt de binnenkomende 

taken iedere keer naar die ‘accelerator’ die 

hiervoor het meest geschikt is. In feite gaat 

het dus om een chip waarop tal van 
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Datacenters 
hebben eigen 
processor nodig

gespecialiseerde rekenhardware aanwezig is 

voor bijvoorbeeld encryptie of switching 

tussen virtual machines. 

Slaagt AMD er in deze smartNIC in de 

serverarchitectuur van bekende spelers 

geaccepteerd te krijgen, dan zou dit voor de 

datacenterinfrastructuur belangrijke 

gevolgen kunnen hebben. Allereerst zal het 

netwerkverkeer nog verder kunnen 

toenemen, wat aan de kant van routers en 

switches tot andere koelingspatronen kan 

leiden. De server hardware zelf kan 

eveneens een andere architectuur krijgen 

waarbij server processoren zwaarder belast 

kunnen worden met applicatiesoftware, 

terwijl de server een extra chip aan boord 

krijgt die gespecialiseerde taken gaat 

overnemen. Hoe dit het koelen van servers 

gaat beïnvloeden is nog niet duidelijk. De 

eerste prototypes van dit nieuwe soort 

servers worden op niet al te lange tijd 

verwacht.
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OKTOBER

13 OKTOBER

GREEN DATA CENTER CONFERENCE
Locatie: Amsterdam Arena

https://www.greendatacenters.nl 

17-18 OKTOBER 2022

DCD>CONNECT
Londen

https://www.datacenterdynamics.com/en/dcd-connect-live/

connect-london/2022/

18-20 OKTOBER 2022

CAPACITY EUROPE
Locatie: Londen

https://events.capacitymedia.com/event/52ca0e09-111a-428d-

a1a5-0355a9660b35/summary

18-22 OKTOBER

2022 OCP GLOBAL SUMMIT
Locatie: San Jose, Californië

https://www.opencompute.org/summit/global-summit 

NOVEMBER 

16-17 NOVEMBER

DATA CENTRE PARIS
Locatie: Parijs

https://www.datacentreworld.fr 

DECEMBER

IT INFRA/TELECOM INFRA
Locatie: Den Bosch

https://fhi.nl/itinfra/

Events uitgelicht

16 NOVEMBER 2022

CIRCULAIRE-IT CONGRES
Op 16 november 2022 zal het eerste Circulaire-IT congres 

plaatsvinden. Op deze fysieke eendaagse internationale 

conferentie worden de nieuwste Circulaire IT- en 

refurbishment-producten en -diensten en -bedrijven onder de 

aandacht gebracht, en worden wet- en regelgeving en trends 

besproken.

Het Circulaire-IT Congres is het enige internationale congres 

in Nederland over terugdringen van IT-Waste en een business 

platform voor aanbieders van Circulaire producten en diensten. 

Het Circulaire-IT Congres vindt plaats op in het SDG House 

Utrechtse Heuvelrug, Landgoed Zonheuvel, Doorn.

Kijk voor meer info op:

https://circulaire-it.nl/event/circulaire-it-congres/

HEEFT U AANVULLINGEN 

VOOR DEZE AGENDA? 

LAAT HET ONS WETEN VIA 

ROBBERT@LUTEIJNMEDIA.NL
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Alarmsystemen zijn essentieel voor tal van economische sectoren, datacenters 

niet uitgezonderd. Een van die uitdagingen is de cyberveiligheid van gekoppelde 

alarmsystemen. Reden voor brancheorganisatie Euralarm om hier extra aandacht 

aan te gaan besteden.

Euralarm publiceert database 
met security-normen

Euralarm-leden zijn al betrokken bij deze 

uitdagingen via het CENELEC Technisch 

Comité 79 (TC 79). Binnen Europa ontwikkelt 

en onderhoudt TC 79 normen voor detectie-, 

alarm- en bewakingssystemen voor de 

bescherming van personen en goederen, en 

voor componenten die in deze systemen 

worden gebruikt. Het toepassingsgebied 

omvat met name inbraak- en overvalalarm-

systemen, toegangscontrolesystemen, 

perifere beschermingssystemen, gecombi-

neerde alarm- en brandalarmsystemen, 

sociale alarmsystemen, videobewakingssys-

temen (CCTV), andere bewakings- en 

toezichtsystemen in verband met beveili-

gingstoepassingen, alsmede bijbehorende 

en specifieke transmissie- en communicatie-

systemen. De standaardpublicaties omvat-

ten ook de dienstenaspecten, zoals planning 

en ontwerp, engineering, installatie en 

oplevering.

Cyberveiligheid gekoppelde 

alarmsystemen

Binnen TC 79 richt een specifieke werkgroep 

(WG17) zich inmiddels op de cyberbeveili-

gingsaspecten van gekoppelde alarmsyste-

men. De werkgroep werd in 2018 oorspron-

kelijk door TC79 opgericht als een 

adhoc-groep om de groeiende bezorgdheid 

over cyberbeveiliging in gekoppelde 

alarmsystemen aan te pakken. Het toepas-

singsgebied van de activiteiten omvat alle 

functionele elementen van alarmsystemen 

zoals hierboven vermeld. 

De doelstellingen van de werkgroep zijn het 

onderzoeken en verzamelen van de 

bestaande initiatieven op het gebied van 

cyberbeveiliging en het ontwikkelen van 

richtlijnen voor ‘best practices’ over dit 

onderwerp. De knowhow wordt gedeeld 

met de leden van TC79. Afgezien van het 

onderzoek heeft de werkgroep reeds een 

reeks beveiligingsmaatregelen ontwikkeld 

op basis van best practices voor toepassing 

binnen de gekoppelde alarmsystemen. Ook 

is er een cybertaakgroep opgericht om 

verslag uit te brengen over belangrijke 

ontwikkelingen van cybergerelateerde 

regelgeving die gevolgen hebben voor 

alarmsystemen.

Database met kennis

Op basis van uitgebreid onderzoek van 

Europese en wereldwijde initiatieven, 

normen en best practices heeft de TC79 

WG17 een database ontwikkeld met meer 

dan vierhonderd normen die betrekking 

hebben op vele facetten van cyberbeveili-

ging. De database bestrijkt nu zowel 

verticale markten, zoals cyberbeveiligingsa-

specten van elektriciteitscentrales en auto’s, 

als horizontale markten zoals IT-systemen 

en datacenters. Sommige normen en best 

practices hebben betrekking op beginselen, 

zoals beheersystemen en procedures, terwijl 

andere betrekking hebben op technieken, 

zoals encryptie en technische functies. De 

werkgroep heeft besloten zich te concentre-

ren op het koppelen van de relevante 

normen aan bedreigingen en afweermecha-

nismen.
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DatacenterWorks is het platform voor, door en 

over de Nederlandse datacenter-infrastructuur. 

Rond de jaarwisseling zullen wij een complete 

Datacentergids publiceren met alle gegevens van 

alle leveranciers uitgesplitst in verschillende 

thema’s. Door het jaar heen zetten wij in iedere 

editie van DatacenterWorks een afgebakend 

thema op een rij in een overzicht zoals hieronder. 

Deze editie stellen we de leveranciers van 

koeloplossingen aan u voor.

We hebben ons uiterste best gedaan om zo 

volledig als mogelijk te zijn. Mocht u iets missen of 

anderszins willen opmerken:  

mail naar redactie@luteijnmedia.nl .

DatacenterWorks 

brengt iedere maand 

een overzicht van 

leveranciers in een 

specifiek segment van 

de datacentermarkt.  

In deze editie staan 

leveranciers van 

bekabeling centraal.

Overzicht van leveranciers van bekabelingsoplossing

Distributeur kabels en connectoren Land Telefoon Web

2E Interconnection Nederland +31 41 265 8030 www.2e-interconnection.com

Anixter Nederland +31 10 288 5900 www.anixter.com

Deltron Trading Nederland +31 528 321 901 www.deltron.nl

Electronics & Telematics Nederland +31 70 414 1671 www.etconnect.com

FELTEN Wire & Cable Solutions Nederland +31 40 8200 950 www.feltenwcs.nl

FOA Glasvezeltechniek Nederland +31 492 549 189 www.foanederland.comcategorie

Forehand Nederland +31 10 240 4121 www.forehand.nl

Infratel Nederland +31 10 264 1666 www.infratel.nl

Jobarco (Elspec) Nederland +31 29 733 0300 www.cableconnectivitygroup.nl

Kannegieter Nederland +31 33 450 8667 www.kannegieter.nl

Laser 2000 Benelux Nederland +31 297 266 191 www.laser2000.nl

MPCS Trading Nederland +31 76 205 2002 www.mp-cs.nl

Primacom Nederland +31 33 299 6131 www.primacom.nl

Radiall Nederland +31 33 253 4009 www.radiall.com

Rexel Nederland +31 88 500 70 00 www.rexel.nl

HW kabels en connectoren Land Telefoon Web

Brady Benelux België +32 52 45 78 11 www.brady.nl

CommScope Nederland +31 30 219 2657 www.commscope.com

Compose Network Connections Nederland +31 73 553 1370 www.compose.nl

Connect Group Nederland +31 40 844 4999 www.connectgroup.com

Datwyler Cables Nederland +31 321386420 www.itinfra.datwyler.com

Dura-Line Nederland +31 88 747 3746 www.duraline.com

Fluke Networks Nederland +31 40 267 5200 www.fluke.com

Sta je niet in de lijst, stuur dan een email naar eric@luteijnmedia.nl met je details

Sta je niet in de lijst, 

stuur dan een 

email naar 

redactie@luteijnme-

dia.nl 

met je details
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Datacenter
worksabelingsoplossingen

ICT HW kabels en connectoren Land Telefoon Web

Patchbox Oostenrijk +43 1 99 71 960 www.patchbox.com

Reichle & De-Massari Nederland +31 55 368 1806 www.rdm.com

Siemon Verenigd Koninkrijk +44 1932 571 771 www.siemon.com

STbenelux Nederland +31 34 874 8855 www.stbenelux.nl

steeRED Technology Nederland +31 73 689 9969 www.steeredtechnology.com

Technetix Nederland +31 318  585 959 www.emea2.technetix.com

TKF, Twentsche Kabelfabriek Nederland +31 53 573 2255 www.tkf.nl

Voltec Nederland +31 45 571 8090 www.voltec.nl

TTNoord Nederland +31 85 040 7660 www.ttnoord.nl

HW kabels en connectoren Land Telefoon Web

Go!Foton Nederland +31 164 620 422 www.gofoton.com

Harting Nederland +31 73-6410404 www.hartingbv.nl

HellermannTyton Nederland +31 33 460 06 90 www.hellermanntyton.nl

HTC International Nederland +31 73 523 2222 www.htcinternational.nl

Leviton Verenigd Koninkrijk 44 1592 772 124 www.levitonemea.comen

Molex Connected Enterprise Solutions Nederland +31 40 295 8295 www.molexpn.com

Nemo Groep Nederland +31 348 224 000 www.nemogroep.com

Nexans Nederland +32 2 363 17 21 www.nexans.com

Panduit Benelux, België België +32 2 466 8660 www.panduit.com

Rittal Nederland +31 316 591 911 www.rittal.nl

Schneider Electric IT Business Nederland +31 23 512 4124 www.schneider-electric.nl

Vertiv Nederland +31 76 578 1600 www.vertiv.comen-emea
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Zoals u misschien al weet, geldt vanaf 1 januari 2023 de energiebe-

sparingsplicht voor datacenters. Deze plicht komt voort uit het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomge-

ving (Bbl). De Bal en Bbl verplichten bedrijven en instellingen om alle 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar 

of minder, uit te voeren. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties 

met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 

25.000 m3 aardgas, waaronder datacenters.

Duurzame voorbeelden binnen datacenters

Datacenters zijn echter al jaren bezig om, door middel van bijvoor-

beeld innovatief koelen, het eigen verbruik te minimaliseren. Volgens 

de Dutch Data Center Association (DDA) maakt al meer dan 90% van 

alle datacenters in Nederland gebruik van groene stroom. Niet omdat 

dit moest, maar omdat het kon. En nu er bij veel bedrijven maximaal 

is ingezet op verduurzaming, mag het nog een tandje hoger. Maar er 

zitten wel grenzen aan het steeds verder verduurzamen.  

Wat zijn dan duurzame voorbeelden? Binnen datacenters wordt er al 

veel energie bespaard door het gebruik van LED verlichting en 

automatische lampen die uitgaan als er niemand in de ruimte 

aanwezig is. Een ander voorbeeld is het innovatief wegkoelen van 

geproduceerde warmte van de servers. Deze warmte wordt afgezo-

gen, omdat de server een constante temperatuur moet behouden. 

Daarom zijn al veel partijen bezig met het koppelen op warmtenetten 

en het terugleveren van restwarmte. 

Power usage effectiveness; datacenters onder gemiddelde

In het vakjargon wordt het efficiënt omgaan met stroom ook wel 

power usage effectiveness (PUE) genoemd. Hoe dichter jouw PUE bij 

factor 1 ligt, hoe efficiënter het stroomverbruik is. Gemiddeld ligt bij de 

meeste organisaties de PUE-factor tussen 1.2 en 1.6. Binnen datacen-

ters geldt - gechargeerd gezegd - dat wanneer een klant 1 kWh 

gebruikt, het datacenter nog 0,2 nodig heeft.

Hoe verhoudt zich dit tot datacenters? Uit onderzoek van Sunbird 

Software blijkt dat een datacenter van LinkedIn, wat niet gevestigd is 

in Nederland, een PUE heeft van 1.06. De hyperscale die Facebook in 

Zeewolde wilde plaatsen - maar door de negatieve beeldvorming uit 

de politiek besloot hiervan af te zien - zou een PUE van 1.11 hebben. 

ENERGIEBESPARINGSPLIC HT 

AUTEUR 

ANDREW VAN DER HAAR IS DIRECTEUR 

VAN DE FIBRE CARRIER ASSOCIATION

E INFO@FIBERCARRIERS.NL

W HTTPS://WWW.FIBERCARRIERS.NL.

Per 1 januari geldt de nieuwe 

energiebesparingplicht voor 

datacenters die jaarlijks meer dan 

50.000 kWh gebruiken. Maar is dit 

in de praktijk wel uitvoerbaar?  
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ARINGSPLIC HT ONDOORDACHT
Dat zijn serieuze prestaties en er zit wel wat rek in. Ook 

de datacenters in Nederland zijn continu bezig om hun 

PUE te verlage

Van centraal naar decentraal werken

De meeste datacenters vragen daarom aan hun klanten om ook 

besparende maatregelen te treffen. Uit eigen ervaring weet ik dat de 

incentive er bij klanten ook is. Dit komt vooral vanwege de huidige 

stroomtarieven die zo hoog zijn, dat elke onderneming wel op zoek is 

naar manieren om te kunnen besparen. Gezien de lage PUE-scores 

zouden datacenters vanwege hun jarenlange besparingsmaatregelen 

beloond moeten worden. Maar de overheid ziet dat door de energie-

besparingsplicht blijkbaar anders. 

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat op termijn ICT-ondernemers 

besluiten om weer decentraal te gaan werken, in plaats van centraal 

via datacenters. Want als deze ondernemers een serverpark op hun 

eigen kantoor hebben, kunnen zij onder de limiet van 50.000 kWh 

komen en hoeven zij niet te voldoen aan de energiebesparingplicht.

Roep om duidelijke afspraken tussen overheid en digitale sector

Ik voorzie daarom dat veel datacenters niet aan deze plicht kunnen 

voldoen. Maar wat zijn dan de consequenties? Moet het datacenter 

dan maar aan haar klanten vragen om even de servers uit te zetten 

buiten kantooruren om zo stroom te besparen? Of moeten consumen-

ten maar zondag even niet met de trein gaan, omdat het ICT-systeem 

eruit ligt vanwege energiebesparingen?

Als maatschappij vinden we dat onze digitale economie 24/7 moet 

draaien. Maar hoe worden data uit grote winkelvoorraden en 

pintransacties verwerkt? Via datacenters. Ik neem aan dat u weet dat 

uw betalingsverkeer gebruik maakt van servers in diezelfde datacen-

ters. En kijk ook naar een vitale sector zoals de zorg. Zij moeten toch 

ten allen tijden patiëntendossiers kunnen raadplegen? 

Nieuwe economie

Daarom ben ik benieuwd hoe de overheid, die de ambitie heeft om 

volledig digitaal te gaan, haar diensten aan burgers kan aanbieden? 

Moeten de servers van DigiD dan ook maar ‘even’ uit? Moeten we op 

een herhaling wachten toen de overheid de Groningse inwoners een 

schadevergoeding wilde uitbetalen, maar de 

ICT-systemen de verzoeken niet aankonden en 

ze besloten maar willekeurig wachtrijen te gaan 

maken? 

Zorg daarom als overheid ervoor dat er samen met de 

digitale sector duidelijke afspraken komen over de 

energieprijzen, het loskoppelen van duurzaam opgewekte 

stroom en de gasmarkt. Als dat gebeurt, zal er een positieve 

incentive komen waardoor bedrijven kunnen meewerken aan het 

Nieuwe Economie-plan waar DINL, DDA en de FCA onlangs aan 

hebben gewerkt.
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advancing information technology systems
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is een vakblad dat leden automatisch 

ontvangen, maar waarop ook niet-leden zich 

kunnen abonneren om de technische 

ontwikkelingen op een internationaal niveau 

te volgen. Net als tijdens de conferenties 

komen daarin diepgaande technische artikelen 

aan bod over de huidige en toekomstige 

generatie infrastructuren voor data-, spraak- 

en videocommunicatie. Leden kunnen 

gerelateerd aan de redactionele kalender 

indien gewenst ook eigen artikelen ter 

publicatie indienen, om toegang krijgen tot 

ruim 20.000 ICT-professionals in de wereld.

Meer weten?

Informatie over BICSI’s voorzitter voor Europa, 

de contactpersoon voor de Benelux en 

regionaal georganiseerde activiteiten is te 

vinden via het membership & global commu-

nity gedeelte van bicsi.org. 

BICSI’s certificeringen worden wereldwijd door 

veel marktpartijen en hun opdrachtgevers 

erkend voor het beoordelen van de kennis en 

ervaring bij het werven van nieuwe medewer-

kers en het inhuren van adviseurs. Om zowel 

de toegankelijkheid als het beheren ervan te 

vereenvoudigen heeft BICSI de nieuwe ICT 

Certification Institute organisatie geïntrodu-

ceerd. Daar kan iedereen eenvoudig online de 

eigen RCDD, OSP, DCDC, RTPM, Installers en 

Technicians certificaten downloaden als men 

die nodig heeft voor een nieuwe werkgever 

of project. Maar zich ook aanmelden voor het 

examen van een extra certificering, eenvoudig 

24/7 beschikbaar. Daar zijn ook digitale logo’s 

te vinden om te gebruiken bij de eigen 

emailhandtekening of in aanbestedingsdocu-

menten. Wie op zoek is naar een nieuwe baan 

of medewerker, kan het BICSI Career Center 

benutten als een exclusief internationaal 

online wervingsplatform.

Winterconferentie 

Voor RCDD’s en andere BICSI-gecertificeerden in 

de Benelux is de jaarlijkse winterconferentie 

een mooie kans om een flink aantal education 

credits te verdienen voor het continueren van 

hun certificering. Deze conferentie wordt van 5 

tot en met 9 februari georganiseerd in het dan 

behaaglijke Tampa in Florida. In 2023 alweer 

voor de B50ste keer. Het centrale thema is 

Leading the Future for the Connected World, 

welke wordt ingevuld met een groot aantal 

diepgaande presentaties over de technische 

ontwikkelingen op het gebied van 5G, 

datacenters, Power over Ethernet (PoE), Smart 

Cities, Internet of Things (IoT), Audiovisual (AV), 

Wireless & DAS, Optical Fiber & PON en andere 

onderwerpen. Verder wordt tijdens deze 

conferentie ook nog de jaarlijkse BICSI Cabling 

Skills Challenge gehouden. Het volledige 

programma is te vinden op bicsi.org, waar 

geïnteresseerden zich direct kunnen aanmel-

den voor deelname en informatie aantreffen 

over de beschikbare verblijfsmogelijkheden.

BICSIinsider en ICT Today

Het digitale BICSIinsider magazine informeert 

alle leden over belangrijke organisatorische 

ontwikkelingen, zoals de in september 

gehouden bestuursverkiezingen, certificerings-

programma’s en opleidingen en alle BIC-

SI-events. Ook kunnen leden daar hun 

ervaringen en visie op zowel organisatorische 

als technische ontwikkelingen delen in het 

community corner gedeelte. BICSI’s ICT Today 

Met het BICSI ICT Certification Institute zet deze wereldwijde vereniging voor en door professionals op het gebied 

van communicatie-infrastructuren een nieuwe stap om kennis te certificeren. Verder is de aankomende 

winterconferentie een interessante kans om de aanwezige kennis te onderhouden en uit te breiden en tegelijkertijd 

education credits te verdienen voor het continueren van persoonlijke certificeringen.

KENNIS CERTIFICEREN, ONDERHOUDEN 
EN UITBREIDEN 
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Circulaire-it.nl 
is live

Alles over Circulaire IT  
op één platform

   Website met dagelijks nieuws, ontwikkelingen 
en achtergrondinformatie over Circulaire IT

   Bedrijvengids met 300+ bedrijfsprofielen; wie is wie?
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   Samenwerking met kennisinstanties
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