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Nee, ik ga hier niet vaststellen dat 2021 een 

bizar jaar was. Dat weten we inmiddels alle-

maal. Wat we ons misschien nog niet realise-

ren: het was voor de branche zakelijk gezien 

eigenlijk gewoon een prima jaar. Ondanks alle 

problemen rond besmettingen en zieken (of 

erger) die iedereen helaas van dichtbij heeft 

meegemaakt.

Het afgelopen jaar hebben we als Datacenter-

Works weer tal van belangrijke onderwerpen 

besproken - soms op de website in de vorm 

van artikelen en blogs, andere keren in het ma-

gazine. Bovendien hebben we een aantal zeer 

succesvolle expertsessies georganiseerd. He-

laas waren de meeste daarvan online. Laten 

we hopen dat we volgend jaar ook weer een 

aantal sessies kunnen organiseren waarbij we 

elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten.

Een paar ontwikkelingen zijn het afgelopen jaar 

opgevallen. Allereerst is dat de arbeidsmarkt 

steeds krapper wordt. We hebben steeds meer 

moeite om goede mensen te vinden. Hebbern 

we ze dan eenmaal ‘aan boord’, dan moeten 

we oppassen, want voor je het weet worden 

ze weggekaapt. Punt hierbij is een thema dat 

al een aantal jaar speelt: opleidingen. We ken-

nen in Nederland geen reguliere opleiding die 

studenten de kans geeft de kennis op te doen 

die nodig is voor een carrière in de datacenter-

wereld. Veelal leren we ‘on the job’, aangevuld 

met een aantal cursussen - al dan niet gekop-

peld aan een specifieke leverancier. 

De vraag blijft of een sector die zichzelf in-

middels ziet als derde mainport van Neder-

land zich op die manier verder kan ontwikke-

len. Er zijn wel scholingsinitiatieven, maar die 

zijn vrijwel allemaal gekoppeld aan aanbie-

ders of belangenbehartigers. Al een aantal 

jaren vraag ik mij af of er wellicht behoefte is 

aan een HBO-opleiding ‘Datacenter Mana-

ger’. Ook in 2022 zie ik die er eerlijk gezegd 

niet komen. Al denk ik dat de sector hier wel 

degelijk behoefte aan heeft.

Tenslotte nog een ander punt. Ondank de 

soms ongenuanceerde berichtgeving in de 

media is Nederland trots op zijn datacenter-

branche. Helaas moeten we ook constateren 

dat veel van deze datacenters veel minder 

Nederlands zijn dan we vaak denken. Een 

groot aantal is inmiddels in buitenlandse han-

den. Is het verstandig dat we op die manier 

met die derde mainport van ons land om-

gaan? Het kabinet heeft wat mogelijkheden 

om datacenters van cruciaal belang voor ons 

land te verklaren, maar voor zover bekend is 

daar nog geen gebruik van gemaakt. In deze 

editie van DatacenterWorks bespreken we 

daarom een belangrijk project om Europese 

regionale clouds te creëren. Op basis van 

open source-technologie en lokaal of regio-

naal verankerde datacenters en software- 

aanbieders. Ik zou iedereen met een meer 

dan gemiddelde interesse voor de toekomst 

van de Nederlandse datacenterbranche wil-

len aanraden dit artikel goed te lezen. 

Tot volgend jaar!  

WAT EEN JAAR

 n

DatacenterWorks is hét vakblad over de 
technische infrastructuur van datacenters. 
DatacenterWorks publiceert dagelijks 
content op de website, verschijnt wekelijks 
met een nieuwsbrief en verschijnt 
periodiek met een magazine.

UITGEVER & HOOFDREDACTEUR 
Eric Luteijn
eric@luteijnmedia.nl
+31 653 510 690

LEAD EDITOR
Robbert Hoeffnagel
robbert@datacenterworks.nl
+31 651 282 040

COMMUNICATIE EN MEDIA-ADVIES
Jos Raaphorst
jos@datacenterworks.nl
+31 634 735 424

WEBREDACTIE 
Rashid Niamat
redactie@datacenterworks.nl

VORMGEVING
Content Innovators, Den Haag

ABONNEMENTEN
luteijn@mijntijdschrift.com
+31 (0)88 22 666 80

DRUK
Veldhuis Media B.V., Raalte

DATACENTERWORKS IS EEN  UITGAVE VAN 
LuteijnMedia BV
Varenmeent 5 
1218 AN Hilversum
www.datacenterworks.nl 

Datacenterworks werkt samen met kennispartners als 
BICSI, Fiber Carrier Association, Green IT Amsterdam en 
IT Infra.

Kopij kan worden ingezonden in overleg met de 
redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet 
noodzakelijk de mening van de redactie. De redactie 
noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid 
voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden 
mededelingen, advertenties en de juistheid van 
genoemde data en prijzen. Foto-kopie en overname 
van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze 
dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de redactie en onder vermelding 
van: ‘overgenomen uit DatacenterWorks’, met 
vermelding van de jaargang en het nummer.

Abonnementen kunnen iedere maand ingaan en 
worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen, 
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden 
voor het einde van de abonnementsperiode in ons 
bezit te zijn.

JAARGANG 14, DECEMBER 2021, NR. 6
COLOFON

ROBBERT HOEFFNAGEL  ERIC LUTEIJN 
UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR 

VAN DATACENTERWORKS
LEAD EDITOR VAN 

DATACENTERWORKS



DCW DECEMBER
INHOUD4

00

VOORUITBLIK OP 2022 MET DE DUTCH 
DATACENTER INDEX: HET OPTIMISME NEEMT 
VERDER TOE

08

24

26 34

32 40

3828

SUBMERRITTAL

ONTWERP- EN 
INSTALLATIEKEUZEN 
VOOR EFFICIËNTE 
DATACENTERS

IXORA BIEDT 
IMMERSIVE COOLING-
OPLOSSINGEN VOOR 
STANDAARD 19 INCH-
RACKS

HOGERE 
KOSTENEFFICIËNTIE 
DOOR DYNAMISCHE 
AANSTURING GOFOTON

‘WE HEBBEN HET 
ONTWERP NU STAAN’



DCW DECEMBER
INHOUD 5

LEES VERDER 
OP PAGINA

23

44

46

00

20 14

16

SDIA-CONCEPT VAN REGIONAL 
CLOUDS BIEDT DATACENTERS 
VOLOP KANSEN

DE DATACENTERBRANCHE MOET 
EEN BETER VERHAAL VERTELLEN

DATACENTERS OP GELIJKSTROOM 

06

32

COVERFOTO
Submer levert een oplossing voor vloeistofkoeling voor 

standaard servers.

DDI DECEMBER 2021

BLOG LUC HAVERKAMP

NEDERLAND VERGLAASD, WAT NU?

BICSI WINTER CONFERENCE



6

PETER VERMEULEN
DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH

 sep-nov dec-feb + 12 mnd

Vierkante meters in gebruik 60 58 64

Vermogen 64 65 68

Investeringen 60 64 66

Totaal 62 63 66

Multi-tenant (colocatie) 71 74 80

Single tenant (enterprise) 49 48 48

Op alle fronten laten de activiteiten in de Nederlandse datacenters een versnelling in de groei zien. 

Vooralsnog maakt de sector zich geen grote zorgen over een eventuele negatieve sector van een 

muterend en endemisch coronavirus.  Hoewel dat negatieve effecten kan hebben op de toch al 

verstoorde supply chains en de economie in het algemeen, staat daar immers extra digitalisering 

tegenover.

In december blikken de datacenterbeslissers 

terug op de periode van september tot en 

met november. Geheel in de sfeer van het sei-

zoen, en in lijn met de verwachtingen uit de 

vorige DDI, zien we de activiteiten in de laat-

ste kwartaal versnellen. Het aantal vierkante 

meters dat in gebruik is, groeit even hard als 

VOL GOEDE MOED NAAR 
DE OLIEBOLLEN

we in oktober zagen. Maar we zien een duide-

lijke versnelling in de groei op het gebied van 

vermogen en investeringen. De afgelopen 

twee jaar, bleef de groei in investeringen wat 

achter bij de groei in het gebruik. Nu zien we 

de investeringsgroei weer meer in balans be-

gint te komen. Zoals gebruikelijk zien we dat 

de groei vooral op het conto van de colocatie 

datacenters moet worden geschreven. Enter-

prise datacenters gaan door met het verplaat-

sen van workloads naar de cloud en deels ook 

naar colocatie datacenters.

Voor december tot en met februari verwach-

ten datacenters dat de groei nog net wat ver-

der versnelt. Opvallend is dat de groei in vier-

kante meters iets verzwakt, terwijl de groei 

van het vermogen juist nog net wat versneld 

naar verwachting. Maar wat we vooral zien is 

dat investeringsgroei verder versnelt.

De twaalfmaandelijkse vooruitblik bevestigt 

het toegenomen vertrouwen in de sector. Na 

de vrij sterke stijging van 3 punten in oktober, 

stijgt de DDI nog een punt door naar 66. Voor-

al het optimisme onder colocatie datacenters 

over de vraag vanuit de markt is behoorlijk 

groot. Ook met alle onzekerheden rond corona 

en de gevolgen daarvan voor de economie, 

hebben ze er vertrouwen in dat de vraag zich 

positief ontwikkelt. Enterprise datacenters zul-

len ook in 2022 niet massaal worden gesloten, 

maar ze zullen workloads blijven verplaatsen 

naar colocatie en vooral de cloud.  n n

Dutch Datacenter Index

december 2021

DUTCH DATACENTER INDEX DECEMBER 2021

DDI 
62/63
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VOORUITBLIK OP 2022 MET DE DUTCH DATACENTER INDEX:

2021 mogen we gerust een ‘bizar jaar’ noemen. Maar wat 

staat ons volgend jaar te wachten? Met de pandemie, maar 

uiteraard ook met de vraag naar digitale diensten. En dus 

de behoefte aan verdere investeringen in onze digitale 

infrastructuur. DatacenterWorks en Pb7 Research deden 

er in het kader van de Dutch Datacenter Index onderzoek 

naar. Conclusie? Met volop investeringen in capaciteit én 

vergroening neemt het optimisme verder toe.

HET OPTIMISME
NEEMT VERDER TOE 
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‘‘DAT MASKEERT DE LAGE GROEI DIE 

PLAATSVINDT OP HET GEBIED VAN 

RETAIL-COLOCATIE (MINDER DAN 1MW)’

AUTEUR 
PETER VERMEULEN IS DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH

Commentaar

- Met 2 grote foto’s en een aantal grafieken/tabellen uit het 
Word-bestand

- 3 streamers

- 1 kader

- Is bedoeld voor 6 pagina’s

Pb7 Research en DatacenterWorks gaan in 

2022 alweer het 8e jaar in met de Dutch Da-

tacenter Index (DDI). In de laatste uitgave dit 

jaar blikken we deze keer graag vooruit naar 

wat 2022 het datacenter te brengen heeft. In 

de afgelopen maanden hebben we het DDI-

onderzoek langzaam uitgebreid om iedere 

keer een andere trend onder de loep te ne-

men. Zo hebben we gekeken naar koeling, 

digital twins en restwarmteplannen.

DE LAATSTE DDI VAN DIT JAAR
Voordat we dieper ingaan op belangrijkste 

trends, kijken we eerst naar de laatste DDI. In 

deze DDI blikken colocatie en enterprise da-

tacenters terug op de activiteiten van sep-

tember tot en met november en kijken ze 

respectievelijk drie en twaalf maanden voor-

uit. 

We zien dat de DDI zich langs alle lijnen in 

positieve zin ontwikkeld. De groei is, zoals 

verwacht, iets verder versneld in de afgelo-

pen maanden. Die groei mogen we volledig 

op het conto van de colocatie-datacenters 

schrijven. Voor de komende drie maanden, 

december tot en met februari, zien we dat de 

groei in vierkante meters afzwakt, maar dat 

het gebruikt vermogen naar verwachting 

sterk groeit. In lijn hiermee zien we zien ook 

dat er relatief weinig groei zit in investerin-

gen in de afgelopen maanden. 
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De komende tijd gaan de investeringen juist 

weer beduidend sterker groeien. Ook voor de 

komende twaalf maanden neemt het opti-

misme toe. Veel datacenters waren het afge-

lopen jaar toch wat terughoudend door onze-

kerheid in de markt. Een combinatie van 

vertrouwen in de veerkracht van de econo-

mie, hoop op een redelijke vorm van norma-

lisatie rond Corona en de overduidelijke vraag 

naar digitale infrastructuur, is verantwoorde-

lijk voor deze groeiende investeringsbereid-

heid. 

nen stellen dat ‘supercomputing’ binnen het 

bereik van gewone organisaties is gekomen 

en we noemen dat ‘High Performance Com-

puting’. Onder de vroege gebruikers zijn R&D-

afdelingen. Zij gebruiken deze faciliteiten 

voor complexe simulaties. Met de groei van 

kunstmatige intelligentie en machine lear-

ning zijn er steeds meer use cases binnen de 

enterprise. De apparatuur die wordt gebruikt, 

vraagt door zijn compacte bouw, veel vermo-

gen per vierkante meter. 

MEER HIGH-DENSITY
Voor 2022 verwachten we dat steeds meer 

High Density (HD) apparatuur het datacenter 

binnenkomt, maar ook dat meer reguliere 

servers compacter blijven worden en dus 

meer vermogen per vierkante meter zullen 

vragen. De groei in gebruikt vermogen zal 

daarom dit jaar naar verwachting duidelijk 

sneller gaan dan de groei in vierkante me-

ters. 

De gevolgen daarvan strekken verder dan 

het aan moeten bieden van meer vermogen 

per rack. Aan HD-systemen worden ook an-

dere eisen gesteld op het gebied van koeling. 

Het wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker om 

ze goed en efficiënt te koelen met luchtkoe-

ling. Steeds meer datacenters voorzien dat ze 

voor deze systemen over zullen gaan stap-

pen op vloeistofkoeling.

slomp in gemeenten waar een vergunning 

voor een datacenter aan steeds meer eisen 

moet voldoen en ook steeds minder vanzelf-

sprekend wordt.

Er is nog een reden dat nieuwe locaties 

steeds vaker extra groot en modulair worden 

gebouwd. Het voorziet ook in de vraag van 

grote cloud-aanbieders die colocatie ‘who-

lesale’ (meer dan 1 MW) afnemen en dat snel 

opgeleverd willen zien. De groei van coloca-

tie-datacenters is steeds meer van dergelijke 

contracten afhankelijk. 

Dat maskeert de lage groei die plaatsvindt op 

het gebied van retail-colocatie (minder dan 

1MW). Enterprise-datacenters lopen vaak 

langzamer leeg dan veel marketwatchers 

voorzien. Enterprises verschuiven steeds 

meer workloads naar de cloud, maar houden 

ook bewust de nodige workloads in eigen 

huis. Doordat de eigen racks bij veel bedrij-

ven toch langzaam maar zeker leeglopen, 

ontstaat er een business case voor colocatie 

op het moment dat vernieuwing van het ei-

gen datacenter onvermijdelijk wordt. Maar 

als vervolgens die racks naar een colocatie-

datacenter worden verhuizen, blijven die 

racks verder leeglopen door de overgang 

naar cloud-oplossingen.

MEER METERS, MINDER NIEUWE LOCATIES
Al met al betekent dit dat we voor 2022 ver-

wachten dat het aantal nieuwe locaties rela-

tief klein zal zijn, maar dat tegelijkertijd de 

aantallen vierkante meters die in gebruik zijn, 

zullen blijven groeien. Veel nieuwe vraag kan 

worden opgevangen met de recentelijk ont-

wikkelde modulaire datacenterlocaties. Nieu-

we locaties zullen wederom groot en modu-

lair zijn, waarbij steeds meer rekening zal 

worden gehouden met de behoeften van 

high-density omgevingen.  

VERMOGEN IN 2022
Er is steeds meer hardware beschikbaar 

waarmee grote hoeveelheden data snel kun-

nen worden verwerkt. De hoeveelheid toe-

passingen die daar gebruik van kan maken, 

groeit al even snel. En ze worden ook door 

steeds meer organisaties gebruikt. We kun-

VIERKANTE METERS IN 2022
De laatste jaren is de wijze waarop grote co-

locatie-aanbieders datacenters bouwen sterk 

veranderd. Steeds vaker wordt een locatie 

ontwikkeld die veel groter is dan de bestaan-

de datacenters, maar die modulair naar be-

hoefte in gebruik wordt genomen. Niet al-

leen is er voldoende vertrouwen dat de 

locatie zich uiteindelijk gaat vullen, maar het 

voorkomt ook veel administratieve romp-

‘NIET ALLE INVESTERINGEN 

STAAN ECHTER IN HET 

TEKEN VAN 

DUURZAAMHEID’
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INVESTERINGEN IN 2022
Hoewel we in 2022 niet ineens overal vloei-

stofkoeling zullen zien verschijnen, is er wel 

degelijk sprake van een duidelijke trend-

breuk. Het aandeel van vloeistofkoeling is op 

dit moment hooguit een paar procent. Steeds 

meer datacenters gaan er in 2022 op beperk-

te schaal mee aan de slag en ze zullen er 

steeds vaker rekening mee houden bij 

nieuwbouw. De meeste datacenters zullen 

inzetten op Direct Liquid Cooling (DLC), waar-

bij in 2022 van vloeistof-naar-lucht koeling de 

belangrijkste variant zal zijn. Vooral voor 

nieuwbouw zal de aandacht meer uitgaan 

naar vloeistof-naar-vloeistof koeling. Niet al-

leen is dat nog efficiënter, maar het levert 

ook meer hoogwaardige restwarmte op.

‘AFVALPRODUCT’
Nou is restwarmte een ‘afvalproduct’, maar 

wel een die steeds meer datacenters probe-

ren uit te koppelen om gebouwen en wonin-

gen te verwarmen. De afgelopen jaren is er 

veel aandacht geweest voor restwarmte, 

maar bleef het aantal projecten toch wat 

achter. We verwachten in 2022 geen massale 

omslag, maar zien wel een duidelijke ver-

snelling in het aantal restwarmteprojecten 

dat succesvol van de grond komt. Interessant 

genoeg versterkt dat de vraag naar vloeistof-

koeling, maar voorlopig vooral naar warmte-

pompen om de vrij laagwaardige warmte op 

te waarderen. Ook interessant is dat datacen-

ters de koude-retour gaan gebruiken in het 

koelproces. 

De investeringen van datacenters op het ge-

bied van koeling en restwarmte zijn belang-

rijk in hun strijd om klimaatneutraal te wor-

den in 2030, een belofte die de Europese 

sector in 2021 heeft gedaan aan de EU. Daar-

mee loopt de sector duidelijk voorop. Om dit 

vorm te geven, kijken datacenters niet alleen 

naar het energieverbruik dat nodig is om de 

servers voldoende te koelen. Ook circulariteit 

zal in 2022 een steeds grotere rol gaan spe-

len. Enerzijds sturen ze hun gebruikers naar 

het circulair verwijderen van computerappa-

ratuur. Anderzijds komt er meer aandacht 

voor het circulair verwijderen van bijvoor-

beeld koelapparatuur en een andere omgang 

met water.

WATER EN DIGITAL TWINS
In plaats van drinkwater kijken steeds meer 

datacenters, soms noodgewongen, naar op-

pervlaktewater en afvalwater. Dat vergt vaak 

een behoorlijke investering, maar kan op ter-

mijn datacenters zelfs tot netto waterprodu-

centen kunnen maken. 

‘DE GROEI IN GEBRUIKT VERMOGEN ZAL DAAROM DIT 

JAAR NAAR VERWACHTING DUIDELIJK SNELLER GAAN 

DAN DE GROEI IN VIERKANTE METERS’

MEER DAN DUURZAAMHEID ALLEEN
Niet alle investeringen staan echter in het te-

ken van duurzaamheid. De kernwaarde van 

een datacenter is immers continuïteit. Er zijn 

verschillende manieren om daar in te inves-

teren. Een interessante mogelijkheid die uit 

andere sectoren komt overwaaien, is het ge-

bruik van digital twins. Met een digitale 

tweeling van het datacenter krijgen datacen-

terbeheerders een nog veel beter beeld over 
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wat er zich in het datacenter afspeelt dan 

met een DCIM. 

Bovendien biedt het de mogelijkheid om si-

mulaties uit te voeren, zodat de risico’s bij 

belangrijke en ook minder belangrijke veran-

deringen worden geminimaliseerd. Het aan-

tal incidenten kan zo verder worden terug-

gebracht, terwijl de productiviteit van de 

medewerkers omhoog kan. Best handig, in 

tijden van schaarste op de arbeidsmarkt! In 

2022 zullen we zien dat de interesse hoog 

blijft, maar dat we grootschalige implemen-

taties vooralsnog vooral in de hyperscale-

markt kunnen verwachten.

UITDAGINGEN IN 2022
Datacenters hebben in 2022 te maken met 

een aantal stevige uitdagingen. Hoewel niet 

ieder datacenter in dezelfde mate hiermee 

worstelt, voorziet we de grootste uitdagin-

gen op het gebied van de arbeidsmarkt, 

duurzaamheid en schaarste op het gebied 

van ruimte en elektriciteit. Geen van deze 

uitdagingen is nieuw, maar al deze punten 

vragen in 2022 om nog meer aandacht. 

De uitdaging van schaarste op het gebied van 

ruimte en elektriciteit is meer dan een kwes-

tie van het vinden van een geschikte locatie 

met toegang tot voldoende elektriciteit. 

Steeds meer overheden worstelen met de 

wenselijkheid van het toelaten van datacen-

ters. Hoewel ze noodzakelijk zijn voor een 

digitale economie en een digitale samenle-

ving, leidt vooral het hoge energieverbruik 

tot vragen en tot regulering. In een tijd waar 

klimaatdoelen om (groene) elektrificatie van 

grote delen van economie vragen, maar 

waar de elektriciteitsinfrastructuur het abso-

luut niet bij kan benen, zit niemand te wach-

ten op een ‘groene elektriciteitsslurper’ in de 

achtertuin. Als dichtbevolkt land lijkt Neder-

land wat dat betreft op een voorloper binnen 

Europa. Ook in steeds meer buitenlandse re-

gio’s wordt de rode loper opgerold. En zo 

wordt het speelveld in 2022 toch weer een 

beetje gelijk getrokken. 
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OVER DE DUTCH DATACENTER INDEX 
Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research 

en DatacenterWorks 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. 

‘AL MET AL BETEKENT DIT DAT WE VOOR 

2022 VERWACHTEN DAT HET AANTAL 

NIEUWE LOCATIES RELATIEF KLEIN ZAL 

ZIJN, MAAR DAT TEGELIJKERTIJD DE 

AANTALLEN VIERKANTE METERS DIE IN 

GEBRUIK ZIJN, ZULLEN BLIJVEN GROEIEN’’
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DE DATACENTERBRANCHE MOET EEN BETER VERHAAL VERTELLEN

De kranten staan tegenwoordig immers vol 

kritiek op de datacenterbranche. Samen met 

u vind ik dat vaak ongefundeerd. Maar zou de 

datacenterbranche dan niet meer moeten 

benadrukken wat er allemaal al is gereali-

seerd en hoe dat ten goede komt aan de sa-

menleving?

ENORME PROGRESSIE
De praktijk is namelijk dat datacenters in Ne-

derland de laatste 15-20 jaar enorme pro-

gressie hebben gemaakt. Er zijn grote stap-

pen gemaakt in het terugdringen van het 

energieverbruik aan de infrastructurele zijde 

van het datacenter – de ondersteunende sys-

temen zoals koeling en UPS. Dat komt tot uit-

drukking in de PUE, de algemeen gebruikte 

KPI (key performance indicator) voor de effi-

ciëntie van energiegebruik door datacenters. 

De gemiddelde PUE is in de afgelopen tijd ge-

daald van 2.0 en hoger naar tussen de 1.2 en 

1.6. Met andere woorden, die ondersteunen-

de systemen zijn meer dan 60% zuiniger ge-

worden. Een enorme besparing in geld en 

energieverbruik. 

Onlangs op het congres van IT Infra was er een paneldiscussie met als thema: ‘Er gebeurt 

wel degelijk heel veel op het gebied van verduurzaming van datacenters (maar helaas zien 

de media dat niet)’. Voor mij klinkt dit meer als: ‘Waarom zijn datacenters zo negatief in het 

nieuws met betrekking tot verduurzaming en energieverbruik?’ Een terechte vraag. 

‘DUBBEL GROEN EN DE 
RESTWARMTE GEVEN WE 
GRATIS WEG?’

Voor de buitenwereld is dit helaas nauwelijks 

zichtbaar. Ook als je op internet zoekt wat de 

voordelen van een datacenter zijn voor de 

samenleving (de echte eindgebruiker), dan 

wordt dit weinig zichtbaar. De Dutch Data-

center Association heeft bijvoorbeeld weinig 

of geen informatie over hoe datacenters bij-

dragen aan de samenleving.

BEWUSTWORDING
De branche zou zich minder moeten verdedi-

gen tegen kritiek uit de media – gefundeerd 

of ongefundeerd – maar zou meer moeten 

kiezen voor een strategie waarin bewust-

wording van de cruciale rol van datacenters 

centraal staat. Uiteindelijk heeft het energie-

verbruik van datacenters ook te maken met 

de keuzes die wij als samenleving maken. 

Maken we niet met z’n allen persoonlijke 

keuzes voor het halen van de doelstelling 

voor CO2-reductie in de energietransitie (zo-

als minder of geen vlees eten, minder of niet 

meer vliegen, meer fiets en trein en minder 

auto)? 

Hetzelfde geldt met betrekking tot datacen-

ters. Willen we minder energie gebruiken in 

het datacenter, dan moeten we dat met zijn 

allen doen. Niet alleen het datacenter zelf, 

maar ook de  hardware-leveranciers, de klan-

ten van het datacenter en de eindgebruikers 

thuis.

DAGELIJKS LEVEN
Om meer inzicht te krijgen in de bewustwor-

ding vroeg ik mijn kinderen (15 en 17 jaar en 

een DC is voor hun niet onbekend): wat als 

datacenters niet zouden bestaan, wat voor 

invloed zou dat hebben op jullie dagelijkse 

leven?

OPA EN OMA BELLEN
Ze kwamen er al snel achter dat zij bij bijna 

alles wat ze doen een app, hun telefoon of 

iets anders gebruiken dat verbonden is met 

internet en dat zij in de meeste gevallen ver-

bonden zijn met een datacenter. Zij kwamen 

met een aardig lijstje:
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- met 1 grote foto via email

- plus een kleione advertentie van Abato

‘DE BRANCHE ZOU ZICH MINDER MOETEN VERDEDIGEN 

TEGEN KRITIEK UIT DE MEDIA – GEFUNDEERD OF 

ONGEFUNDEERD – MAAR ZOU MEER MOETEN KIEZEN VOOR 

EEN STRATEGIE WAARIN BEWUSTWORDING VAN DE 

CRUCIALE ROL VAN DATACENTERS CENTRAAL STAAT’

GRATIS WEGGEVEN?
Mijn kinderen zijn natuurlijk geen aparte 

doelgroep. Wat voor hen geldt, geldt voor 

ons allemaal. Dus laten wij als branche trots 

zijn op wat we al hebben bereikt – ook al is er 

nog veel te doen – en met de borst vooruit 

‘be good and tell it to the world’. Dat is toch 

een veel beter verhaal dan ‘Dubbel groen en 

de restwarmte geven we gratis weg’?

-  Oma en opa bellen ze via WhatsApp, waar 

ook ter wereld

-  Contact met vrienden onderhouden ze met 

Snapchat, Facebook, YouTube, Instagram 

etc. 

- Voor fun gebruiken ze TikTok. 

-  Voor vrijetijdsbesteding spelen ze samen 

met vrienden tegelijkertijd videogames, af-

stand geen bezwaar. 

- Films en series kijken ze op Netflix. 

-  Voor de sportwedstrijd van komend week-

end kijken ze op de club-app en -website. 

-  Kleding en boodschappen kopen ze in de 

online-shop. 

-  Huiswerk en rooster gaan via de school-

app. 

- Online lessen volgen ze via Zoom. 

- Vakantie boeken ze op een website. 

-  Koken doen ze van een recept gevonden op 

internet. 

-  Ze maken onbeperkt foto’s en slaan die op 

in de cloud. 

-  In plaats van naar de bibliotheek gaan, 

raadplegen ze Wikipedia.

Mijn kinderen wisten ook nog te vermelden 

dat de wifi en snelheid goed moesten zijn, 

want anders… Hun ervaring in het buitenland 

is namelijk vaak niet best en zij beseffen ter-

dege hoe goed de digitale infrastructuur in 

Nederland is.

- Alle noodstroomaggregaten zijn 
geschikt voor 100% HVO!

- Wilt u uw stikstofemissie met  
> 95% reduceren? Installeer een 
ABATO retrofit SCR systeem!

NOODSTROOM

Platinalaan 10   |   5234 GH ’s-Hertogenbosch
+31 88 222 8600 - INFO@ABATO.NL

SCR
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LANGE TIJD NIET MEER DAN EEN IDEE, IN 2022 REALISEERBAAR?

Bedrijven zijn al jaren naarstig op zoek naar manieren om datacenters te optimaliseren 

voor meer efficiëntie en kosteneffectiviteit, terwijl de structurele integriteit behouden 

blijft. Terwijl ze traditioneel werden gevoed met AC (wisselstroom), komt DC naar voren 

als een bruikbaar en logisch alternatief voor het beheren van datacenters, met name 

vanuit het oogpunt van energiebesparing.

DATACENTERS OP 
GELIJKSTROOM 
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geplaatst en maken zich steeds meer zorgen over het efficiënt behe-

ren van middelen. Traditionele opstellingen waren niet zozeer gericht 

op het optimaliseren van apparatuur maar vereisen wel grote hoe-

veelheden stroom. Ook was de aandacht voorheen niet direct gericht 

op de flexibiliteit die nodig is om digitale innovaties mogelijk te ma-

ken, een aspect die de laatste jaren van het grootste belang is gewor-

den.

EFFICIËNTIE IS DE SLEUTEL
De vraag naar kunstmatige intelligentie en machine learning zal alleen 

maar toenemen en dat geldt ook voor de noodzaak om met dergelijke 

zware workloads om te gaan. Om de stroomdistributie efficiënter te 

reguleren en op de hoogte te blijven van de steeds veranderende 

trends in de turbulente IT-ruimte, is er behoefte aan op maat gemaak-

te oplossingen die zijn afgestemd op de opstelling van een bepaald 

datacenter.

Recente trends in de datacentermarkt zijn begonnen met een meer 

verfijnde structuur en een groenere aanpak, met de nadruk op ver-

minderde vervuiling, verbeterde tools voor thermisch beheer, comple-

mentaire high-density UPS, intelligente PDU’s (Power Distribution Unit) 

en verbeterde koelapparatuur (vloeistofkoeling, autonome werking 

en dergelijke), evenals slimme IT-systemen. Deze oplossingen maken 

de weg vrij voor verbeterde beheerstrategieën voor meer holistische 

datacenters.

FACTOREN OM TE OVERWEGEN
Het toepassen van gelijkstroom in datacenters heeft verschillende 

voordelen.

Efficiënt gebruik van beschikbare energie om de ecologische voetaf-

druk te verkleinen en redundantie zijn altijd prioriteitsgebieden ge-

weest voor datacenterbeheerders. Deze onderwerpen hebben geleid 

tot een toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen en 

hebben de operators ertoe aangezet om over te stappen van op 

brandstof gebaseerde dieselgeneratoren naar energieopslagsyste-

men op basis van batterijen. De meeste van deze energiebronnen zijn 

ongetwijfeld gelijkstroombronnen (DC). 

Over het algemeen leidt DC tot minder verlies van energie en warmte 

in vergelijking met AC-systemen. Met de ontwikkelingen in DC in de 

afgelopen jaren is het transport van grote hoeveelheden stroom mo-

gelijk geworden met behoud van veiligheid als hoogste prioriteit. Dit 

wordt ook mogelijk gemaakt met het Current OS-protocol. Zie voor 

meer info over dit protocol: https://currentos.foundation/. CurrentOS 

definieert de industriebrede DC-systeemstandaarden die later gede-

tailleerd zullen worden.

Uiteraard geldt dat toekomstige ontwikkelingen cruciaal zijn bij het 

nemen van beslissingen in de huidige tijd. DC biedt schaalbare syste-

men die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met andere her-

Een typisch datacenter bestaat uit componenten als servers en stora-

ge-apparaten die kritische, gevoelige informatie opslaan voor verschil-

lende bedrijven. Dit wordt ondersteund door de infrastructuur die no-

dig is om grote hoeveelheden gegevens te beheren, zoals 

koelventilatoren, netwerkverbindingen, UPS-systemen, en dergelijke. 

De fysieke structuren met datacenters moeten ondoordringbaar, veer-

krachtig en weerbestendig zijn. De elektrische infrastructuur is echter 

de grootste stroomverbruiker die moet worden geoptimaliseerd. 

Daarnaast zien we  dat de datacenters van de tech-giganten om het 

waterverbruik te verminderen eveneens toenemen.

WAT IS TRENDING?
Omdat cloud-data de markt domineren, groeit de vraag naar edge-

datacenters de komende tijd nar verwachting exponentieel. Met de 

introductie van 5G en een enorme toename van opgeslagen gege-

vens, met name videostreaming en AR en VR, gaan analisten er vanuit 

dat datacenters op basis van cloud-opslag de voorkeur gaan krijgen. 

Deze kleinere, lokale faciliteiten houden informatie dichter bij de eind-

gebruikers, waardoor de complexiteit wordt verminderd en ongeluk-

ken met grote hoeveelheden gegevensoverdracht worden voorko-

men.

Na de pandemie zullen we naar verwachting tevens de trend naar 

colocatie van edge-datacenters gaan zien. Met de mogelijkheid om 

een   ruimte te huren die alle faciliteiten biedt die nodig zijn om een   

datacenter te beheren, komt colo naar voren als een oplossing met 

een enorme verlaging van de CAPEX voor de klant.

DE BETEKENIS VAN NABIJHEID
Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om - letterlijk - dichter bij 

hun klanten en hun informatie te staan. Amsterdam is op dit moment 

het meest ontwikkeld op dit gebied. Het ter plaatse beschikbaar heb-

ben van kritieke gegevens is een enorm voordeel en met lease-opties 

hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over investeringen. 

Naarmate de focus verschuift van het transporteren van grote hoe-

veelheden gegevens naar het leveren van wat de klant echt nodig 

heeft, kunnen bedrijven de aandacht verleggen naar transparantie en 

betere technische oplossingen, wat resulteert in een rijkere ervaring 

voor de klant of gebruiker. De grootste uitdagingen waar datacenters 

in de regio Amsterdam voor staan zijn echter eerder milieukwesties 

zoals water en druk op het elektriciteitsnet.

HET ENERGIELANDSCHAP
Organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, 

hebben moeite met het idee  van waterverslindende datacenters. 

Denk dan onder andere aan boeren. Eerder dit jaar had de LTO (Land- 

en Tuinbouw Organisatie) de negatieve effecten van het opzetten 

voor lokale boeren en ondernemers van een extra datacenter op een 

bedrijventerrein onder de aandacht gebracht. Wereldwijde aanbieders 

van digitale diensten hebben reeds enorme datacenters in het gebied 
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nieuwbare energiebronnen zoals zon of wind. Er is ook een enorme 

koperreductie bij DC-systemen.

DC-batterijopslag heeft ook een langere levensduur, wat van vitaal be-

lang is in geval van stroomuitval.

Dit leidt tot het overkoepelende voordeel van een DC-architectuur in 

datacenters: duurzaamheid. 

Het is een toenemende prioriteit als we kijken naar de hoeveelheid 

elektrische energie die datacenters gebruiken. Het leidt ook tot een 

verhoging van de algehele efficiëntie van de power-infrastructuur van 

een datacenter, omdat de complexiteit van het systeem wordt ver-

minderd.

Naast de aansprekende redenen waarom gelijkstroom een haalbare 

keuze is voor datacenters, hebben we echter ook met enkele nadelen 

te maken. Er is bijvoorbeeld maar een handvol bedrijven dat hun data-

centers momenteel van stroom voorzien met DC-systemen. Dat bete-

kent dat de industrie nog steeds niet de kennis heeft om op basis van 

een dergelijke infrastructuur te werken. Dit nadeel houdt ook verband 

met het gebrek aan standaarden in de DC-wereld.

DC VOOR DC
Hier komt de expertise van een bedrijf als DC Systems om de hoek 

kijken. Met het hoofdkantoor in Aalsmeer is DC Systems een innovatief 

engineeringbedrijf dat slimme microgrids in gelijkstroom (DC) aan-

biedt. Als pionier in dit onontgonnen gebied in de elektrische industrie, 

zijn zij toonaangevend als het gaat om innovaties op het gebied van 

de ontwikkeling van veiligheidstoepassingen voor slimme DC-micro-

grids in openbare, commerciële ruimtes en woningen. DC Systems 

heeft een echte competentie in elektrische distributie in DC, zoals aar-

dingsschema’s, bescherming van goederen en personen, selectiviteit, 

‘HET CURRENT OS-PROTOCOL IS EEN 

NIEUWE SYSTEEMBENADERING VAN 

ELEKTRISCHE GELIJKSTROOMDISTRIBUTIE 

DIE OPTIMAAL GEBRUIK MAAKT VAN 

GELIJKSTROOM EN 

VERMOGENSELEKTRONICA OM 

MICROGRIDS EENVOUDIGER, VEILIGER EN 

GOEDKOPER TE BOUWEN’  ■

aansluiting op openbare netwerken, bedrading en dergelijke.

Dat is ook de reden waarom Schneider Electric in januari 2021 DC Sys-

tems heeft overgenomen. De toevoeging van de technische compe-

tentie van de 25 medewerkers van DC Systems versterkt de expertise 

van Schneider Electric om veerkrachtige en duurzame energie-infra-

structuren te bieden voor relevante toepassingen zoals het bouwen 

van microgrids in onbetrouwbare openbare netomgevingen, of lange-

afstandstoepassingen zoals openbare verlichting.

CURRENT OS FOUNDATION
DC Systems helpt ook bij het ontwikkelen van de Current OS Founda-

tion die tot doel heeft een standaard te creëren voor toekomstige 

stroomproducten. Het Current OS-protocol is een nieuwe systeembe-

nadering van elektrische gelijkstroomdistributie die optimaal gebruik 

maakt van gelijkstroom en vermogenselektronica om microgrids een-

voudiger, veiliger en goedkoper te bouwen. Omdat de stichting streeft 

naar een uniforme standaard voor netbeheerdoeleinden, biedt het 

haar partners een open protocol en duidelijke richtlijnen voor het ma-

ken van producten die werken in een Current OS-gebaseerde DC-om-

geving. Grote bedrijven zoals Schneider Electric en Eaton ondersteu-

nen de stichting om van dit protocol een wereldwijde standaard voor 

DC-infrastructuren te maken. Alle producten van DC Systems werken 

reeds in overeenstemming met deze nieuwe standaard, die een op-

lossing biedt voor veiligheidsproblemen als stroomlekkage en vlam-

bogen.

Hoewel er uitgebreid onderzoek is gedaan in de wereld van gelijk-

stroom, is DC Systems een stap verder gegaan met echte praktijkerva-

ring in elektrische DC-distributie. Het assortiment omvormers en be-

veiligingsproducten levert een forse catalogus van DC-apparaten op. 

Dit stelde het bedrijf in staat om tal van succesvolle, real-life imple-

mentaties uit te voeren:

- Het kantoorgebouw Circl in Amsterdam heeft een DC-stroomverde-

ling en is sinds 2017 in bedrijf. De DC-verdeling is vanuit het oogpunt 

van de bezoeker niet zichtbaar, behalve dat de USB-aansluitingen de 

230VAC-aansluitingen hebben vervangen.

- DC Systems heeft zijn technologie ook geïnstalleerd op meer dan 300 

km openbare verlichting. Deze installaties zijn uitgevoerd door lokale 

installateurs zoals Citytec of Dynniq. Zo is een 5 km lang stuk van de 

provinciale weg N470 in Delft in gebruik genomen met een microgrid 

(zonnepanelen, 1MWh aan batterijen) die verlichting, verkeerslichten 

en 5G-antennes autonoom van stroom voorziet.

Het hebben van DC-technologie in verschillende projecten, rekening 

houdend met de beperkingen, en het volledig benutten van de voor-

delen van DC in datacenters, zoals optimaal gebruik van middelen, een 

groenere aanpak en kortere projectdoorlooptijd, zijn zeer goed haal-

baar en kunnen vandaag de dag al worden geïmplementeerd op gro-

tere schaal.
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KUNNEN REGIONALE CLOUDS VERDUURZAMING VERSNELLEN?

De SDIA is een Europese non-profit organisa-

tie die als doel heeft om voor 2030 de digi-

tale infrastructuur volledige te verduurza-

men.

VERSNELLEN
De aandacht voor verduurzaming en de be-

leidswijzigingen in de IT-sector nemen toe. 

Bedrijven conformeren zich aan internatio-

nale standaarden of ontwikkelen eigen 

Over duurzaamheid door IT wordt inmiddels veel gesproken. Digitalisering en connectiviteit zijn 

immers belangrijke bronnen in de innovatie rondom verduurzaming. Duurzaamheid van IT en 

dan ook nog eens duurzaamheid in de volledige betekenis van het woord -  namelijk aandacht 

voor mens, milieu en winstgevendheid - dat is een heel ander thema. Daan Terpstra van de 

Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) deed tijdens IT Infra een belangrijke bijdrage aan 

deze discussie door het concept van ‘European Regional Clouds’ te introduceren. Een idee dat de 

datacentersector bovendien volop nieuwe kansen biedt

SDIA-CONCEPT VAN REGIONAL 
CLOUDS BIEDT DATACENTERS 
VOLOP NIEUWE KANSEN

(verdergaande) doelen. Wereldwijd is de IT-

sector met afstand de grootste koper van 

duurzame stroom en zowel Microsoft als 

Google hebben zich gecommitteerd aan am-

bitieuze doelen. 

Digitale technologie is cruciaal in het moge-

lijk maken van de meeste oplossingen in de 

klimaatcrisis. Dit is de reden dat grote tech-

nologiebedrijven nu actie ondernemen en 

groene en duurzame oplossingen aanbieden. 

De SDIA heeft als doel om deze beweging te 

versnellen, door naast de grote technologie-

bedrijven de gehele digitale infrastructuur te 

verduurzamen. 

PEOPLE, PLANET, PROFIT
De transitie naar een duurzame digitale eco-

nomie moet een economie opleveren met 

aandacht voor mens, milieu en winstgevend-

heid. Naast de onderdelen van onder andere 

de Europese Green Deal betekent dit dat het 

publieke belang van de digitale economie 

‘OP DIT MOMENT LEGGEN 

WIJ DE LAATSTE HAND AAN 

HET EERSTE PROOF OF 

CONCEPT VAN EEN 

REGIONALE CLOUD IN DE 

REGIO AMSTERDAM’

wordt onderkent. De mate waarin de infra-

structuur cruciaal is voor onze manier van 

werken en hoe ieder van ons werkt binnen 

de mogelijkheden en beperkingen van het 

systeem. 

Hoe meer bedrijven kunnen profiteren van 

de waarde die wordt gecreëerd door de digi-

tale economie, hoe meer welvaart er te ver-

delen valt. Daarnaast is het internet grenzen-

loos, zonder overheidscontrole. Dit eerste 

echte wereldwijde platform kan de welvaart 

overal vergroten, mits de juiste keuzes wor-

den gemaakt. 

Binnen de SDIA werken we samen met circa 

65 leden om gezamenlijk de problemen 

rondom duurzaamheid op te lossen. Door 

partijen vanuit de hele waardeketen bij el-

kaar te brengen, creëren we oplossingen die 

voor iedere partij waarde toevoegen. Onze 

routekaart geldt als onze poolster met zes in-

dicatoren en circa 40 probleemgebieden die 
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buiten onze jurisdictie, maar heeft tevens 

een buitenproportioneel grote marktinvloed. 

Volledig geïntegreerde molochen zoals AWS, 

Microsoft en Google hebben een groot deel 

van de waardeketen in handen en verkrijgen 

hierdoor een buitenproportionele markt-

kracht. De door hen ontwikkelde oplossingen 

hebben niet als primair doel om keuzevrij-

heid te vergroten en de macht van de klant te 

vergroten. Het systeem is bedoeld om klan-

ten te vangen in een ecosysteem en een uni-

forme, schaalbare setup toe te passen op een 

wereldwijde schaal.

Maar hoe dan wel?

Door lokaal, duurzaam, transparant, open en 

open source te werken. Geen Europese equi-

valent van de grote drie bouwen, maar juist 

bouwen op de lokale kennis, kunde en net-

werken om deze Europese cloud mogelijk te 

maken. Regionale hubs, gevoed door lokale 

partners en dienend aan lokale afnemers, 

met elkaar verbonden tot een Europees net-

werk. 

Door de diensten op de cloud los te koppelen 

van het eigenaarschap van de hardware ont-

staat er concurrentie op basis van aangebo-

den diensten, niet op basis van de gehele 

geïntegreerde aanbieding. Dit biedt meer 

transparantie en zorgt voor meer keuze-

macht bij de eindgebruiker. 

REGIONAL CLOUD IN AMSTERDAM
Hoe komen we daar en wat doen we eerst? 

Het doel kan alleen worden bereikt als er ke-

tenbreed wordt samengewerkt en als de op-

lossing in alle aspecten duurzaam is, zowel 

qua elektriciteit en hardware, als wat betreft 

gebruik. Bovendien wordt het ontwerp een 

openbare blauwdruk om zo andere initiatie-

ven, zowel binnen als buiten Europa te stimu-

leren. 

Op dit moment leggen wij de laatste hand 

aan het eerste proof of concept in de regio 

Amsterdam. Daarover kunnen wij hopelijk 

snel meer vertellen. 

Door de waardeketen open te breken, zijn er 

ontelbaar meer kansen voor partijen om zo-

wel te participeren als te profiteren van deze 

lokale Europese clouds. Bouwen aan deze 

oplossing zorgt voor de creatie van een nieu-

we markt met meer ruimte voor lokale spe-

lers met een blik op ieders winstgevendheid. 

Voor nieuw te bouwen clouds strekt dit van 

ontwerp, via bouw, tot beheer, exploitatie en 

hergebruik. In deze opzet zijn er meer dan 

genoeg stukken taart voor iedereen. Sterker 

nog, in een omgeving van gelijke concurren-

ten bakken we samen aan een taart, alvo-

rens deze te verdelen.

oplossingen behoeven. Van het gebruik van 

duurzame energie, via de benutting van rest-

warmte tot het hergebruik van apparatuur en 

de benuttingsgraad van servers. 

BUSINESS CASES
De leden van de SDIA komen samen in stuur-

groepen, die alle gefocust zijn op technische 

oplossingen voor de ins de routekaart ge-

identificeerde uitdagingen. Voor elke oplos-

sing worden de belemmeringen voor succes 

in kaart gebracht - bijvoorbeeld prijs, kosten, 

markt-ontwerp, educatie of standaarden. 

Binnen de SDIA worden de benodigde busi-

ness cases en andere assessments gemaakt 

om als leidraad te fungeren op nationaal of 

internationaal niveau voor beleidsontwikke-

ling en academisch onderzoek. Bij een winst-

gevende businesscase brengt de SDIA leden 

bij elkaar om gezamenlijk het idee te ont-

plooien en te schalen.

 

Maar terug naar mijn opening en de aanlei-

ding voor mijn verhaal hier vandaag. De ver-

duurzaming van de digitale infrastructuur, en 

in het bijzonder de Cloud, en de mogelijkhe-

den die dit biedt. 

SELECT GEZELSCHAP
De cruciale ruggengraat van de moderne 

maatschappij is in handen van een zeer se-

lect gezelschap. Dit groepje bedrijven be-

vindt zich niet alleen voor een groot gedeelte 
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Het is alweer tijd voor de laatste blog over mijn verkenning naar de 

ontwikkelingen, uitdagingen en initiatieven in de datacenterregio’s van 

Europa voor LEAP. Uiteindelijk heb ik 18 interviews afgenomen met 

verschillende actoren uit de datacentersector, van CEO’s van datacenter 

providers, tot verduurzamingsconsultants en wetenschappers. Daar-

naast is er een analyse gedaan van verschillende schriftelijke bronnen 

zoals rapporten van vastgoedbedrijven en brancheverenigingen. Groeit 

het aantal datacenters in de FLAP+D regio’s even hard? Welke uitdagin-

gen gaan gepaard met de groei? Hoe gaan betrokken partijen in deze 

regio’s met de uitdagingen om? 

MEER EN GROTER
Eerst schets ik nog even de aanleiding van de verkenning. De Europese 

digitaliseringsbehoefte en het toenemende datagebruik heeft als con-

sequentie dat er meer en grotere datacenters nodig zijn. Dit is immers 

de noodzakelijke infrastructuur om alle digitale ontwikkelingen moge-

lijk te maken. En dit gaat gepaard met een toenemend energiever-

bruik. Uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht voor de EC 

blijkt dat in Europa het energiegebruik van datacenters van 2020 tot 

2030 met 28% zal stijgen (EAA & Borderstep Institute 2020). In relatie-

ve termen is de voorspelling dat het totale elektriciteitsgebruik van da-

tacenters in de EU toe zal nemen van 1,9% van het totale elektrici-

teitsgebruik in 2010 tot 3,2% in 2030, ondanks de toegenomen 

efficiëntie van de Europese datacenters. Om het energiegebruik van 

datacenters te beperken, zal de digitale infrastructuur dus moeten ver-

duurzamen. Er zijn daarom in de FLAP+D regio’s verschillende (regiona-

le) initiatieven die kunnen leiden tot verduurzaming van de sector. 

Daarnaast zijn er ook initiatieven vanuit de EU die moeten leiden tot 

verduurzaming van de Europese digitale infrastructuur. 

Dan over naar de vragen. Groeit het aantal datacenters in de FLAP+D 

regio’s even hard? De secundaire markten voor datacenters zullen ook 

groeien, echter zullen de FLAP+D-regio’s hun positie als grootste data-

centermarkten behouden en zelfs verstevigen. Alle FLAP_D regio’s zul-

len dus groei doormaken, afwisselend groeit sector in de ene regio 

harder dan in de ander. De FLAP+D-datacentermarkten zijn nu domi-

nant en blijven dat hoogstwaarschijnlijk in de toekomst. 

Welke uitdagingen gaan gepaard met de groei? Uit de interviews kwa-

men twee algemene uitdagingen naar voren die samengaan met het 

toenemende aantal datacenters. Meer en grotere datacenters gebrui-

ken meer energie en zorgen voor een grotere CO2-voetafdruk, tenzij 

gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Daarnaast gebruiken ze 

meer critical raw materials, wat kan zorgen voor concurrentie om de-

zelfde materialen met andere sectoren en voor problemen in de sup-

ply chains. De toename in het aantal datacenters biedt ook op regio-

naal niveau uitdagingen. Het zorgt voor een toenemende druk op 

elektriciteitsnetten, voor concurrerende vraag naar hernieuwbare 

energie, ruimtegebrek, uitdagingen rond het hergebruiken van rest-

warmte en tot slot kan het problemen met de drinkwatervoorziening 

veroorzaken. 

UITDAGINGEN
Hoe gaan betrokken partijen in deze regio’s met de uitdagingen om? In 

alle FLAP+D-regio’s is het besef dat de digitale infrastructuur moet ver-

duurzamen om de uitdagingen die het groeiende aantal datacenters 

met zich meebrengt aan te kunnen. In de MRA, Frankfurt en Dublin 

worden door de overheid maatregelen getroffen. De MRA loopt voor 

op het gebied van duurzaamheid in de datacentersector. In Frankfurt 

gebeurt veel op het gebied van hergebruik van restwarmte maar staat 

het nog in de kinderschoenen. In het VK vindt veel onderzoek plaats, 

met name op het gebied van refurbished IT-apparatuur en open source 

computing. Vanuit alle regio’s worden de Nederlandse innovatieve en 

duurzame initiatieven in de sector met belangstelling gevolgd. De EU 

heeft grote ambities om de unie te verduurzamen en digitaliseren. De 

belangrijke rol die de FLAP+D-regio’s als datacenterhubs spelen wordt 

erkent. Er bestaan verschillende EU-initiatieven die de verduurzaming 

van digitale infrastructuur moeten stimuleren, sommige zijn vrijblij-

vend en sommige bindend. 

DC’S IN FLAP+D: 
GEDEELDE KANSEN EN 
GEDEELDE UITDAGINGEN

Mocht u meerwillen weten over deze verkenning? Een uitgebreide   

samenvatting en een link naar het volledige rapport kunt u vinden op     

https://insights.amsterdameconomicboard.com/.

 n

LUC HAVERKAMP
BLOG



24
DCW DECEMBER
VISIE OP 2022 - KOELING

OVERZICHT VAN ASHRAE’S BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN 

In dit artikel sta ik, net als bij mijn presentatie 

op IT Infra in ‘s-Hertogenbosch, stil bij de be-

langrijkste wijzigingen tussen de vierde en 

vijfde editie.

CORROSIE-ONDERZOEK DON BEATY
De afgelopen jaren is door ASHRAE onder-

zoek gedaan naar corrosie. Onder leiding van 

Don Beaty is gekeken naar de impact van re-

latieve vochtigheid en gasvormige verontrei-

nigingen in de vorm van corrosie op IT-hard-

ware. 

Men heeft gekeken naar de drie meest voor-

komende verontreinigende stoffen: zwavel-

dioxide, stikstofdioxide en ozon. Daarnaast is 

de rol van waterstofsulfide en chloorgas als 

katalysatoren van die drie stoffen onder de 

loep genomen. 

Een van de belangrijkste conclusies van Re-

search Project Report RP-1755 is dat relatieve 

vochtigheid (RV) een sterke correlatie heeft 

met zilver- en kopercorrosie wanneer combi-

naties van de verontreinigde stoffen en de 

katalysatoren aanwezig zijn. Zoals bekend, 

komen zilver en koper veel voor op moeder-

Iedereen die betrokken is bij de inrichting en het gebruik van datacenters en serverruimtes 

heeft te maken met ASHRAE. Technical Commission 9.9 van de American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers stelt de thermische richtlijnen voor deze 

omgevingen op. Recent is daar de vijfde editie van verschenen. 

THERMAL GUIDELINES 
FOR DATAPROCESSING 
ENVIRONMENTS

borden en andere IT-componenten. Naast de 

conclusies hebben de onderzoekers ook ad-

viezen geformuleerd. 

HOGER EN LAGER
De bevindingen zijn opgenomen in de vijfde 

editie van ASHRAE’s Thermal Guidelines for 

Dataprocessing Environments. Er zijn nu twee 

nieuwe enveloppen voor de klassen A1, A2, 

A3 en A4. Die enveloppen geven aan dat als 

de kopercorrosie hoger is dan 300 Ångstrom 

(Å) en die van zilver hoger dan 200 Å het 

raadzaam is de RV te verlagen tot 50%. In de 

vierde editie luidde het advies nog 60%. Hier 

is de norm dus strenger geworden. Als in om-

gevingen de kopercorrosie onder de 300 Å zit 

en die van zilver lager is dan 200 Å, dan mag 

de RV juist weer hoger zijn. Dat was tot 60% 

en is nu tot 70%.

Dat dit onderzoek liep en deel zou worden 

van de vijfde editie was te verwachten. Toen 

Rittal in 2017 een exclusieve masterclass in 

Nederland met Don Beaty organiseerde, liet 

hij hier namelijk al iets over doorschemeren.

HIGH DENSITY
Nieuw in de vijfde editie is de aandacht voor 

High Density-omgevingen. ASHRAE stelt vast 

dat de bestaande classificatie van A1 – A4 on-

toereikend is voor HD-omgevingen. Daarom 

is er nu een nieuwe klasse toegevoegd, H1. 

Voor H1 geldt een aanbevolen inlaattempe-

ratuur voor luchtkoeling 18-22 graden. Toe-

laatbaar is 5-25 graden. In beide gevallen is 

de bovenwaarde 5 graden lager dan voor de 

klassen A1-A4.

VLOEISTOFKOELINGSKLASSEN
Bij de richtlijnen voor vloeistofkoeling kennen 

we W1, W2 en W3. De temperatuur gaat per 

klasse steeds 10 graden omhoog. ASHRAE 

zegt dat die stappen onvoldoende aansluiten 

op de praktijk. Daarom introduceert de vijfde 

editie W17, W27 en W32 om aan te geven 

wat de maximale intredetemperatuur van 

vloeistof naar de Information Technology 

Equipment / Cooling Distribution Unit is.

W32 en W45 zijn vervangen door W40 en dat 

is voor de Europese markt een belangrijke 

verbetering. W40 is met name relevant op 

compressorloze koeling, wat in Nederland en 

elders in Noordwest Europa veel voorkomt.
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Don Beaty tijdens het seminar dat Rittal in 2017 

over de ASHRAE-richtlijnen organiseerde.
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zijn bedoeld voor werkzaamheden in de vrije 

lucht. Vertaling daarvan naar datacenters en 

serverruimtes is een logische stap. Die staat 

in de appendix van de vijfde editie.  

Don Gross, stemgerechtigd lid van ASHRAE 

TC 9.9, heeft voor een eigen publicatie een 

envelop ontwikkeld die illustreert bij welke 

RV, temperatuur, luchtdruk en dauwpunt de 

werknemers passende maatregelen moeten 

treffen.

AFRONDEND
De nieuwe TC 9.9-richtlijnen en -adviezen 

hebben consequenties voor de manier waar-

op we omgevingen koelen. Ook belangrijk is 

het punt van de veiligheid voor de werkne-

mers. Het model van Don Gross maakt duide-

lijk dat we in de buurt van grenzen komen 

waarbij veilig werken niet meer mogelijk is.

Dat laatste punt kan niet los worden gezien 

van de adviezen over High Performance 

Computing (HPC) en de introductie van de 

H1-klasse. Bij High Density zijn we al op het 

punt gekomen dat gewone luchtkoeling on-

voldoende is. Andere manieren van koelen, 

denk aan heatpipes, met vloeistof gekoelde 

chips en immersion cooling, zijn dan noodza-

kelijk.

Ik kan iedereen die professioneel bezig is met 

datacenters en serverruimtes de vijfde editie 

van Thermal Guidelines for Dataprocessen 

Environments en het RP-1755 aanraden. De 

twee publicaties raken niet alleen de busi-

ness van morgen of overmorgen, maar juist 

ook die van vandaag.

TEMPERATUUR EN VEILIGHEID
Tenslotte is er in de vijfde editie aandacht 

voor de relatie tussen temperatuur, veiligheid 

en de mens. In de appendix staat aangege-

ven bij welke temperaturen bijzondere maat-

regelen te treffen zijn. Door het steeds beter 

scheiden van warme en koude luchtstromen 

neemt de temperatuur in datacenters en ser-

verruimtes achter de server racks alleen 

maar toe. Bekend is dat installatieautomaten 

aan de achterzijde al vaker storingen geven 

die door de hoge uitgaande temperatuur ver-

oorzaakt worden. Er is nog een aspect dat 

aandacht verdiend: namelijk de mens. Kan 

men nog wel veilig werken in deze warme 

gangen?

Amerikaanse organisaties die kijken naar de 

veiligheid van deze werkplek hebben regels 

opgesteld voor blootstelling van personeel 

aan direct zonlicht en veel wind. Die regels 
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GEZOCHT: BELANGSTELLENDEN VOOR COMMERCIËLE TESTOPSTELLINGEN

“Hardware in datacenters wordt steeds war-

mer. Koeling via lucht - nu nog de standaard 

- is een inefficiënte methode. Meer lucht ver-

plaatsen via ventilatoren kost steeds meer 

energie en die ventilatoren geven zelf ook 

weer steeds meer warmte af”, legt Vincent 

Houwert uit. “Het ligt dus voor de hand op 

zoek te gaan naar andere manieren van koe-

len en dan is Immersive Cooling de logische 

keuze.”

LUCHTKOELING IS INEFFICIËNT
Immersive Cooling bestaat al jaren en in ver-

schillende uitvoeringen. De meeste oplossin-

gen hebben (half-) open bakken gevuld met 

een speciale vloeistof waarin de hardware 

wordt gedompeld. Houwert en zijn collega’s 

hebben een gesloten systeem ontwikkeld 

dat in alle standaard 19 inch-racks past. Hier-

door is het veel eenvoudiger de immersive 

cooling-oplossing van iXora toe te passen in 

bestaande serverruimtes en datacenters. De 

reden? Omdat het systeem gesloten is, is er 

ook geen sprake van dat vloeistof op de da-

tavloer of op andere hardware terecht kan 

komen.

“Kenmerkend voor onze oplossing is dat de 

cassettes met standaard hardware verticaal 

worden geplaatst”, vertelt Houwert. “De 

hoogte hebben we nodig om de speciale 

iXora is een Nederlandse bedrijf met een oplossing waardoor immersive cooling veel makkelijker 

in datacenters en on-premise omgevingen kan worden toegepast. Vincent Houwert, bedenker 

van het systeem en mede-oprichter van het bedrijf, vertelt hierover in dit artikel meer.

IXORA BIEDT IMMERSIVE 
COOLING-OPLOSSINGEN IN 
STANDAARD 19”-RACKS

duurzame koelvloeistof te laten werken zon-

der extra pomp. Onze behuizingen passen in 

alle 19 inch-racks vanaf een kwart hoogte en 

zijn daarom ook uitermate geschikt voor ge-

faseerde migraties van de hardware.” 

Hij wijst er verder op dat de racks niet verste-

vigd hoeven te worden. Hoewel er vloeistof 

in de cassettes zit, is het totaal gewicht niet 

hoger dan van gewone horizontale configu-

raties. Dat komt omdat koeling in de servers 

achterwege kan blijven. Moderne servers 

kennen veel ventilatoren en luchtkanalen. De 

diepte van de units neemt daardoor almaar 

toe, evenals het gewicht. Met de iXora-oplos-

sing is al dat materiaal niet nodig en dat 

scheelt veel gewicht. 

MEER COMPUTE POWER
Reductie van gewicht en efficiënter koelen 

zijn maar twee voordelen van deze immer-

sive cooling-oplossing. Een ander belangrijk 

voordeel voor colocatie-datacenters is dat bij 

deze manier van koelen geen stroomvermo-

gen nodig is voor de fans. Die stroom is er 

immers niet meer. Per rack blijft er zo meer 

vermogen over voor de compute power. De 

density van het rack neemt toe en dat is wat 

elke datacenter-exploitant graag ziet, omdat 

het leidt tot hogere inkomsten. 

Wat op rack-niveau geldt, gaat ook op voor 

het hele datacenter. Als voor alle hardware 

immersive cooling wordt gebruikt, is er geen 

zwaar gedimensioneerde koeling voor de 

corridors en hallen meer nodig. De stroom-

besparing die zo ontstaat, kan weer worden 

ingezet om de rack density en daarmee de 

inkomsten verder te verhogen.

NUTTIGE RESTWARMTE
Maar daarmee is nog niet het hele verhaal 

verteld. Lange tijd gold de warmte van data-

centers als een nutteloos restproduct. “Een 

voordeel van immersive cooling is dat 

vloeistof door het koelen van de hard-

ware veel warmer wordt dan lucht. 

Het laat zich ook makkelijker trans-

porteren dan lucht”, vertelt Hou-

wert. “De druk op datacenters 

om de restwarmte aan te 

wenden voor de verwar-

ming van woningen of be-

drijven is met immersive 

cooling niet langer een 

probleem. Je kunt ons 

systeem moeiteloos 

gebruiken om dat 

doel te reali-

seren. Het 

is een 
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oplossing te zien die in elk standaard rack 

past. Het idee dat ze de restwarmte kunnen 

hergebruiken en daar zelfs geld mee kunnen 

verdienen, begint ook steeds meer te leven 

bij datacenters. Wat dat betreft zijn we posi-

tief over de marktacceptatie.”

Maar het kan nog beter. iXora zoekt beheer-

ders van colocatie- en edge-datacenters voor 

commerciële, werkende testopstellingen. 

“Partijen die hiermee aan de slag willen, 

waarbij engineers de componenten onder 

handen nemen en het systeem echt belast 

wordt, vragen wij contact met ons op te ne-

men. Challenge ons en onze oplossing.”

Houwert en zijn collega’s zijn te bereiken via 

immerse@ixora.eu en geven graag verdere 

uitleg over de oplossing en de mogelijkheden 

van testopstellingen.

kwestie van aansluiten op de aan- en afvoer-

leiding van een verwarmingssysteem. Rest-

warmte is daarmee eindelijk een nuttig pro-

duct.“

WERKENDE TESTOPSTELLINGEN
Op dit moment is Houwert, samen met zijn 

collega’s Vincent Beek en Job Witteman, die 

voor de marketing en commercie verant-

woordelijk zijn, volop bezig met het informe-

ren van de markt. De belangstelling van da-

tacenters noemt Vincent bijzonder groot. 

“Iedereen die wij spreken snapt het principe 

van immersive cooling en is verheugd een 
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9 VRAGEN OVER VRIJE KOELING IN DATACENTERS: 

De meeste datacenters zijn tegenwoordig 

voorzien van vrije koeling. Afhankelijk van de 

grootte, de belasting en externe omstandigheden 

kunnen airconditioningsystemen tot wel 90 

procent aan energie besparen. Maar wat zijn 

de voor- en nadelen van de verschillende 

concepten? Benjamin Petschke, productmanager 

bij STULZ GmbH, geeft een kort overzicht van de 

meest gebruikelijke opties voor vrije koeling en 

legt uit wat de voordelen van een dynamisch 

regelsysteem zijn.

HOGERE KOSTENEFFICIËNTIE 
DOOR DYNAMISCHE 
AANSTURING
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van maken?

moderne vrije koeling-oplossing altijd een 

hybride-optie ondersteunen. Ook kunnen 

technologieën zoals dynamische regeltech-

nieken de bedrijfstijd in vrije koeling-modus 

aanzienlijk verlengen. Maar in eerste instan-

tie moet de basisstructuur, dus de beslissing 

voor een systeem met indirecte of directe 

vrije koeling, duidelijk worden gemaakt. 

Naast de efficiëntie speelt ook de praktische 

geschiktheid hier een rol.

3. DIRECTE VRIJE KOELING WORDT GEZIEN ALS HET 
‘NON PLUS ULTRA’ OP HET GEBIED VAN 
EFFICIËNTIE. MAAR WAAROM IS HET DAN NIET 
GESCHIKT VOOR IEDERE LOCATIE?

Systemen met directe vrije koeling gebruiken 

de koele buitenlucht om warmte af te voe-

ren. Maar deze buitenlucht moet eerst uitge-

breid bewerkt worden, voordat ze naar het 

datacenter kan worden gestuurd. Dit is een 

van de grootste nadelen van Vrije koeling: 

het is heel afhankelijk van de omgeving. Als 

de omstandigheden goed zijn, kan met vrije 

koeling tot wel 80 procent van de kosten 

worden bespaard. Dat komt doordat er geen 

warmte verloren gaat door extra warmte-

wisselaars. 

4. ZIJN ER OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ EEN 
SYSTEEM MET DIRECTE VRIJE KOELING WORDT 
AFGERADEN?

Alleen al vanwege de temperatuur en voch-

tigheid in een datacenter is het niet altijd mo-

gelijk om een systeem met directe vrije koe-

ling te kiezen zonder beperkingen. Daarnaast 

zijn er, vanwege luchtvervuiling en fijnstof, 

vaak dure filtersystemen met een hoge fil-

terklasse nodig. In de winter is extra bevoch-

tiging nodig, wat ook gevolgen kan hebben 

voor de kosten. En alhoewel deze aspecten 

het gebruik van directe vrije koeling niet di-

rect uitsluiten, moeten exploitanten toch re-

kening houden met de totale kosten van ver-

schillende oplossingen. Naast de verwachte 

energiebesparingen, omvat dit ook kosten 

voor nieuwe filters, onderhoud en bevochti-

ging.

5. WELKE ALTERNATIEVEN ZIJN ER VOOR DIRECTE 
KOELING MET BUITENLUCHT?

Het belangrijkste alternatief is indirecte vrije 

koeling – als een combinatie van een koel-

machine met vrije koeling en CW-airconditio-

ners, of op basis van DX-airconditioners met 

geïntegreerde Vrije koeling en recoolers. Hoe 

dan ook, bij indirecte vrije koeling wordt een 

mengsel van water/glycol gebruikt als over-

drachtsmedium tussen de buitenlucht en het 

datacenter, zodat er geen directe luchtuitwis-

seling met de omgeving plaatsvindt. Om te 

voldoen aan de richtlijnen op het gebied van 

werkveiligheid en om de benodigde over-

druk in de serverruimte te handhaven, wordt 

er bij indirecte vrije koeling slechts een be-

perkte hoeveelheid verse lucht aangevoerd. 

Hierdoor vervallen de kosten voor dure filter-

systemen en de daarmee gepaard gaande 

kosten voor nieuwe filters en regelmatig on-

derhoud. En grotere openingen in het ge-

bouw, die een veiligheidsrisico zouden kun-

nen vormen, zijn niet meer noodzakelijk.

1. BIJ WELK PRESTATIENIVEAU IS HET ZINVOL OM 
TE KIJKEN NAAR OPLOSSINGEN MET VRIJE 
KOELING?

In het algemeen geldt: hoe groter het data-

center, hoe meer kosten er bespaard kunnen 

worden met vrije koeling. Een paar jaar gele-

den dacht men nog dat vrije koeling alleen 

zin had voor grote datacenters. De terugver-

dientijd voor een systeem met vrije koeling 

was ongeveer twee tot drie jaar. Maar de 

ontwikkelingen staan niet stil. Er bestaat nu 

ook een breed assortiment vrije koeling-op-

lossingen voor kleine en middelgrote IT-sys-

temen. Dat begint al bij vrije koeling voor 

kleine serverruimtes en edge computing van 

2 kW tot een 150 kW-airconditioningsysteem 

met indirecte vrije koeling en een externe re-

cooler voor middelgrote datacenters.

2. ALS HET OM VRIJE KOELING GAAT, KUNNEN 
EXPLOITANTEN VAN DATACENTERS TEGENWOORDIG 
KIEZEN UIT EEN GROOT AANTAL VERSCHILLENDE 
SYSTEMEN. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN EN DE 
MOGELIJKE NADELEN?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer ver-

schillende systemen bijgekomen, en vrije 

koeling-oplossingen zijn bovendien een stuk 

flexibeler geworden. De meeste ontwikkelin-

gen waren erop gericht om de vrije koeling-

periodes gedurende het jaar te optimalise-

ren. Eenvoudige systemen kunnen vaak 

alleen schakelen tussen mechanische koeling 

en vrije koeling, waardoor vrije koeling be-

perkt is tot een paar duizend uur per jaar. Om 

dit soort nadelen te voorkomen, moet een 
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6. WAAROM IS DE WATERTEMPERATUUR VAN 
INVLOED OP DE EFFICIËNTIE VAN HET VRIJE 
KOELING-SYSTEEM?

De meeste vrije koeling-systemen schakelen 

op een bepaald, vastgesteld moment over op 

mechanische koeling. De periode waarin 

Vrije koeling kan worden gebruikt, is daarom 

heel beperkt. Om over te schakelen op de 

Vrije koeling heeft een recooler een water-

temperatuur nodig van 7°C – en om deze 

waarde te bereiken, is een buitentempera-

tuur van 3°C nodig. Het aantal dagen waarop 

de buitentemperatuur maximaal 3°C is, is bij-

voorbeeld in Frankfurt nogal beperkt. Bij dy-

namische aansturing ligt de watertempera-

tuur niet meer vast op een bepaalde waarde, 

maar wordt deze aangepast aan de belasting 

van het datacenter. Het koelvermogen van 

het Vrije koeling-systeem is sterk afhankelijk 

van de koudwatertemperaturen. Hoe hoger 

de watertemperatuur, hoe lager het koelver-

mogen. En net in deze situatie, die in eerste 

instantie nadelig lijkt, kan gebruik worden 

gemaakt van dynamisch aansturen op het 

moment dat het datacenter niet volledig be-

nut wordt.

7. KUNT U DIT TOELICHTEN MET EEN KORT 
VOORBEELD?

Een datacenter dat volledig belast wordt, 

heeft in Vrije koeling-modus een watertem-

peratuur van ongeveer 10°C nodig. De recoo-

ler kan dit koude water alleen produceren als 

de buitentemperatuur lager is dan 7°C. Maar 

hetzelfde datacenter heeft bij een belasting 

van 60 procent ook maar 60 procent van het 

koelvermogen nodig. In Vrije koeling-modus 

kan het koelsysteem dit koelvermogen, bij-

voorbeeld, al leveren bij een veel hogere wa-

tertemperatuur van 16°C. Deze watertempe-

ratuur kan dan door de recooler geproduceerd 

worden bij een buitentemperatuur van onge-

veer 13°C.

8. EN HOEVEEL KAN ER OP DEZE MANIER 
BESPAARD WORDEN?

In Frankfurt ligt de buitentemperatuur per 

jaar ongeveer 3000 uur onder de 7°C. Ter ver-

gelijking, de temperatuur ligt ieder jaar 5300 

uur onder de 13°C. Dat betekent dat een in-

telligente aansturing van de koudwatertem-

peratuur 2300 extra uren met Vrije koeling 

per jaar mogelijk maakt. De meeste vrije 

koelingsystemen werken nog steeds op basis 

van een combinatie, of zelfs volledig met 

mechanische koeling.

9. WAT ZOU U ZEGGEN TEGEN EXPLOITANTEN VAN 
DATACENTERS DIE NOG GEEN VRIJE KOELING-
SYSTEEM GEBRUIKEN? KAN ZOIETS ALSNOG 
WORDEN TOEGEVOEGD?

Natuurlijk, ombouwen en aanpassingen 

brengen altijd extra kosten met zich mee. 

Maar als we kijken naar de technologische 

ontwikkelingen, met name op het gebied 

van vrije koeling, is een periodieke analyse 

van de bestaande infrastructuur en een zorg-

vuldige overweging van de omgevingsom-

standigheden altijd zinvol. De huidige koel-

systemen zijn zo efficiënt dat grote 

investeringen snel terugverdiend zijn. Er is 

niet alleen vooruitgang geboekt op het ge-

bied van koelcomponenten, maar ook op het 

gebied van analysehulpmiddelen. Tegen-

woordig kan een combinatie van omgevings-

bewaking en moderne airconditioningtech-

nologieën leiden tot enorme energie- en 

CO2-besparingen.  ■

ALS WE KIJKEN NAAR DE TECHNOLOGISCHE 

ONTWIKKELINGEN IS EEN PERIODIEKE ANALYSE VAN DE 

BESTAANDE INFRASTRUCTUUR EN EEN ZORGVULDIGE 

OVERWEGING VAN DE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN 

ALTIJD ZINVOL
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DE NATUURLIJKE BEWEGING NAAR SINGLE PHASE IMMERSION COOLING

Een IDG-onderzoek uit 2020 liet zien dat 59% 

van IT-inkopers van mening zijn dat ze binnen 

18 maanden volledig of bijna volledig in de 

cloud zouden gaan opereren. Die 18 maan-

den zijn inmiddels bijna voorbij en de storm-

loop naar de cloud is inderdaad in volle gang.

Zo vertelde de CIO van een middelgrootte 

verzekeringsbank mij vorige week dat ze de 

laatste twee jaar hadden gewerkt om alle 

processen te laten draaien op een Kuberne-

tes-platform, dat ze alle IT-hardware hadden 

vervangen, dat ze nu alle flexibiliteit hebben 

om naar een public cloud-infrastructuur over 

te gaan en dat dit weleens de laatste servers 

zouden kunnen zijn die hij ooit nog zou ko-

pen.

Mijn oma kwam uit Twente. Vaak zei ze tegen me: “ie wil poezen, mer ‘t mel in de moond holn”. 

Tegenwoordig gaat alles in het Engels, dus vrij vertaald: “You can’t have your cake and eat it”. 

Maar wat nu als dat wel kan? Als de huidige ontwikkelingen ons helpen ‘to have our cake and eat 

it’? Wat nu als het wel mogelijk wordt ‘to have it both ways’? De huidige maatschappelijke druk 

om nog verstandiger om te gaan met het milieu leidt tot grote veranderingen in de datacenters 

en in de onderliggende IT-infrastructuur en is de inleiding tot een logische beweging naar Single 

Phase Immersion Cooling, zoals die van Submer.

VLOEISTOFKOELING VOOR 
STANDAARD SERVERS

DE GROEI VAN HIGH DENSITY COMPUTE
High density compute wordt vaak gedefini-

eerd in termen van meer dan 20 kW IT-appa-

ratuur per rack. Die sterke groei wordt ge-

stuwd door de lagere kosten per gebruiker. 

Hoe hoger de dichtheid (density), hoe (rela-

tief) lager de investering, de operationele 

kosten en stroomverbruik per Virtual Private 

Server (VPS) of container.

Hogere dichtheid betekent weliswaar minder 

power usage per VPS, maar ook meer power 

per vierkante meter met als gevolg een ho-

gere Thermal Design Power (TDP). TDP geeft 

het stroomverbruik en dus de hitte van een 

chip aan. Dit loopt met de nieuwe ontwikke-

lingen snel op. Waar de nieuwste Intel Xeon 

scalable processor 110 W draait, verwerkt 

een Nvidia A100 al 400 W per chip. En dit is 

nog maar het begin van de explosie in de 

TDP van chips en de hitte-output van servers. 

In een rapport uit begin 2021 zegt The Upti-

me Institute in de komende twee jaar mini-

maal een verdubbeling en mogelijk een ver-

drievoudiging in de TPD van gangbare CPU- en 

GPU-chips te verwachten. 

Door deze ontwikkeling komen serverleve-

ranciers regelmatig bij Submer met servers 

die nu al 1000W of 1500W of zelfs 2300W per 

U ‘zijn’. Zij willen graag weten hoe ze deze 

‘power houses’ het beste kunnen koelen. Ter 

vergelijking: was het 5 jaar geleden nog nor-

maal om een rack te vullen met een maxi-

male capaciteit van 5 kW per rack, is het nu 

een hele normale klantvraag om meer dan 

46 kW in een rack te kunnen ophangen. 

Deze ontwikkeling heeft geleid tot de conclu-

sie dat de technische mogelijkheden om 

deze server power rendabel te laten functio-

neren in een traditioneel luchtgekoeld data-

center tot het verleden behoort.

SINGLE PHASE IMMERSION COOLING
Met immersion cooling nemen we bij Submer 

een standaard server en die plaatsen wij, zo-

als we dat gewend zijn, in een standaard 19- 

of 21 inch rack. Ook de bekabeling voor zo-

wel stroom, ethernet als glas gaat erin op de 

standaard manier.
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tie warmtenetwerken. Hoe hoger de tempe-

ratuur van de restwarmte des te beter ver-

koopbaar zij is. Want hier geldt: hoe heter, 

hoe beter.

HAD OMA GELIJK?
Nee, sorry oma. Vandaag leidt hoge dicht-

heid niet tot meer investeringen en hogere 

OPEX-uitgaven. Het is nu wel mogelijk om 

met standaard servers naar hogere dichthe-

den te gaan, zodat er meer capaciteit in het 

datacenter ontstaat, zonder dat de OPEX per 

server toeneemt. Zelfs op de heetste zomer-

dag kan de koelinfrastructuur efficiënter 

functioneren. De hitte kan worden herge-

bruikt door de hogere outputtemperaturen.

 

Immersion cooling betekent: de mogelijkheid 

om door te groeien op basis van de marktbe-

hoefte naar een aanzienlijk hogere compute-

dichtheid, een hogere omzet per vierkante 

meter vloeroppervlakte, die gerealiseerd kan 

worden tegen aanzienlijk lagere kosten per 

koeling per kW. De mogelijke extra inkom-

sten uit de restwarmte zullen de terugver-

dientijd nog verder verkorten. En als kers op 

de taart, alles met een lagere carbon foot-

print! 

Dat standaard rack is onderdeel van een Sub-

mer SmartPod die gevuld is met een synthe-

tische vloeistof. Deze SmartCoolant geheten 

vloeistof is een diëlektrische vloeistof die de 

warmte efficiënt afvoert, maar geen stroom 

geleidt. Een Submer SmartPod XL+ kan op 

een eenvoudig wijze tot wel 100 kW aan IT-

hardware per standaard rack huisvesten. Op 

dit moment verwerken deze de meeste Sub-

mer SmartPods rond de 40 kW aan IT-hard-

ware.

 

Tegenwoordig leveren verschillende server-

leveranciers Immersion-ready servers die zo 

uit de doos in een Submer SmartPod kunnen 

worden geplaatst. Het klaarmaken van stan-

daard ‘air cooled’ servers is geen probleem. 

Bij deze servers is het wel noodzakelijk om 

de ventilatoren eruit te halen en de thermal 

paste van de CPU of de GPU’s te verwijderen 

of af te dekken. Het klaarmaken van een 

standaard server voor immersion cooling 

duurt niet meer dan tien minuten. 

NATUURLIJKE BEWEGING
Ieder datacenter heeft hotspots, ofwel racks 

die gewoon te heet zijn voor het ontwerp 

van het datacenter. Nu is er dus een manier 

om de hotspots deze te hete servers te huis-

vesten in immersion cooling. Door die ser-

vers uit de luchtgekoelde omgeving te halen, 

heeft het datacenter ineens meer koelcapa-

citeit ter beschikking.

Niet alleen is er nu een plek voor hete ser-

vers, de koeling van de Submer SmartPod 

zorgt er ook voor dat de efficiëntie van de 

koeling van het hele datacenter verbetert. Dit 

resulteert in een significante daling van het 

energieverbruik. Er worden nu implementa-

ties gedaan waarbij de koeling van die hete 

servers vrijwel gratis is binnen de bestaande 

datacenterinfrastructuur.

Maar waarom zouden we de hitte weggooi-

en, terwijl warmtehergebruik essentieel is 

om aan onze klimaatdoelstelling te kunnen 

voldoen? De huidige Submer-technologie 

geeft een dusdanig hoge temperatuur als 

output dat deze geschikt is voor het leveren 

van de restwarmte aan de nieuwste genera-
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Figuur 1. De verdeling in het energieverbruik 

van een gemiddeld datacenter.

VISIE OP 2022 - KOELING

ENERGIE-EFFICIËNTIE IN HET KOELEN VAN DATACENTERS 

 De kosten van energie vormen een steeds 

groter deel van de Total Cost of Ownership 

voor datacenters. Het is mogelijk om het 

elektriciteitsverbruik van een gemiddeld da-

tacenter drastisch te verlagen door een pas-

send ontwerp van de fysieke infrastructuur 

van dat datacenter en door het ontwerp van 

de IT-architectuur.  Figuur 1 laat de verdeling 

in het energieverbruik van een gemiddeld 

datacenter zien. De IT-en koelapparatuur ne-

men daar het grootste aandeel in.

TOEKOMSTIGE DATACENTERS
Om toekomstige datacenters nog efficiënter 

te maken, kunnen verschillende ontwerptoe-

passingen en installatiekeuzen worden over-

wogen. Een slim ontwerp vertaalt zich niet 

alleen in een efficiëntere toepassing, maar 

ook in een betere, kostenbesparende syner-

gie tussen de elektrische- en de koelinstalla-

tie. 

Moderne datacenters maken grote stappen in de energie-efficiëntie en reduceren van de carbon 

footprint. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de efficiëntie van cloud computing, big data en 

infrastructuur. Deze verandering wordt gedreven door een toenemend aantal gebruikers, een 

groeiende hoeveelheid data en een veel grotere afhankelijkheid van de infrastructuur waaruit 

het datacenter bestaat. Met private cloud-technologieën en de snelle groei van data binnen veel 

technologische toepassingen, zoals het Internet of Things, is het werken met de juiste datacenter-

optimalisatietechnologieën belangrijker dan ooit tevoren.

ONTWERP- EN 
INSTALLATIEKEUZEN VOOR 
EFFICIËNTE DATACENTERS

In dit artikel wordt een koelwaterinstallatie 

met Computer Room Air Handling (CRAH) 

units verder toegelicht en de belangrijkste 

best practices beschreven.

ONTWERP
De eerste belangrijk afwegingen zijn de initi-

ele ontwerpcondities. Wat is de werkelijk te 

verwachten IT-belasting en welke lucht-, wa-

ter en buitenluchttemperaturen worden ge-

kozen als ontwerpcondities. En zijn er speci-

fieke klant-SLA’s om rekening mee te 

houden?

Vaak worden de koel- en elektrische syste-

men van datacenters te groot bemeten om 

de toekomstige groei te kunnen opvangen of 

een hoog niveau van redundantie te kunnen 

bieden. Buiten hogere kosten kan dit ook na-

delig zijn voor het energieverbruik van het 

datacenter. 

Het ontwerp van schaalbare systemen wordt 

sterk aanbevolen om de initiële kosten te 

verlagen door alleen te installeren wat wer-
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Figuur 2. Het effect van een hogere koelwatertemperatuur voor een koelinstallatie.

Figuur 4. Pompbesparing met delta T.

AUTEUR 
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Commentaar

- Losse illustratie per email

- Daar zit ik een teklstbestandje bij met de bijschriften

tal uren vrije- en/of adiabatische koeling. 

Toepassing van vrije koeling is vaak al moge-

lijk als de buitenluchttemperatuur enkele 

graden lager is dan de koelwaterretourtem-

peratuur, waardoor direct van invloed op ver-

betering van de efficiëntie.

-Invloed op de koelwaterpompen. De mees-

te pompen in een datacenter zijn 24/7 opera-

tioneel. De benodigde waterhoeveelheid die 

een pomp dient te verplaatsen hangt af van 

de koelcapaciteit van de koelinstallatie, maar 

ook zeker van de delta T over de koelinstal-

latie. 

Het effect van de waterzijdige delta T op het 

opgenomen vermogen van de pomp wordt 

in figuur 4 weergegeven. 

VERBETERING VAN DE LUCHTCIRCULATIE IN DE 
IT-RUIMTE
Indien een IT-ruimte wordt gekoeld door 

middel van een CRAH-unit, dan is de luchtcir-

culatie in de ruimte het meest energie-effici-

ent als deze luchthoeveelheid automatisch 

wordt geregeld op basis van druk- of tempe-

ratuurverschil. 

- Bij toepassing van een verhoogde vloer. Om 

de luchthoeveelheid door een verhoogde 

vloer of gesloten koude gang te regelen 

wordt veelal een drukverschilregeling toege-

past. Hoe lager de luchtdrukverliezen, des te 

minder energie benodigd is om de lucht te 

verplaatsen.  

- Bij toepassing van een verlaagd plafond. 

Om de luchthoeveelheid door een gesloten 

warme gang opstelling in combinatie met 

een verlaagd plafond te regelen wordt veelal 

een druk- of temperatuurverschilmeting re-

geling toegepast. Hoe lager de luchtdrukver-

liezen, des te minder energie benodigd is om 

de lucht te verplaatsen.  

kelijk nodig is, de energieprestaties verbete-

ren en toekomstige groei mogelijk maken als 

en wanneer de belasting toeneemt. 

TOEPASSING VAN HOGERE 
KOELWATERTEMPERATUREN
De meeste datacenters volgen ASHRAE-ont-

werpcondities met betrekking tot de intrede 

luchttemperatuur van een server. Een koel-

wateraanvoertemperatuur van 20 à 22°C 

naar CRAH-units is mogelijk voor een luchtin-

tredetemperatuur van 25 à 27°C van de ser-

ver. Hoe hoger de koelwatertemperatuur, 

hoe efficiënter de toepassing van het koel-

systeem. De efficiëntie van koelapparatuur 

neemt sterk toe naarmate er minder diep ge-

koeld hoeft te worden. Daarnaast neemt het 

aantal uren vrije- en/of adiabatische koeling 

fors toe.

De capaciteit van de koelinstallatie neemt 

toe bij een hogere koelwatertemperatuur, 

waardoor het gewenste koelvermogen met 

kleinere apparatuur kan worden behaald. Dit 

vertaalt zich in een lagere CAPEX voor de 

koelapparatuur, maar ook in een kleinere im-

pact op de elektrische infrastructuur van het 

datacenter. De koelwatertemperatuur is 

daardoor van invloed op de totale CAPEX en 

OPEX van het datacenter.  

Het effect van een hogere koelwatertempe-

ratuur voor een koelinstallatie wordt weer-

gegeven in figuur 2. Het energieverbruik van 

de koelinstallatie daalt als gevolg van een 

verbeterde koelefficiëntie en een toename 

van het aantal uren vrije koeling. 

TOEPASSING VAN EEN HOGERE KOELWATER DELTA T
De delta T staat voor het verschil tussen de 

koelwateraanvoer- en retourtemperatuur. 

Een hogere delta T heeft invloed op de toe-

passing van de koelapparatuur en koelwater-

pompen. 

- Invloed op de koelapparatuur. Naast de 

koelwateraanvoertemperatuur naar het da-

tacenter is de waterzijdige delta T van belang 

voor de efficiëntie van de koelapparatuur, 

maar vooral voor het vergroten van het aan-
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VARIABELE SPEED DRIVE (VSD)
 De meeste koelapparatuur is voorzien van 

mechanisch draaiende delen zoals compres-

soren, ventilatoren en pompen voor het koe-

len van een datacenter. Door toepassing van 

frequentieregelaars op deze componenten 

en slimme software in de apparatuur, vindt 

een optimalisatie van het energieverbruik 

plaats. Compressoren worden afgestemd op 

de gewenste koelcapaciteit en ventilatoren 

en pompen verplaatsen niet meer lucht of 

water dan benodigd, waardoor een veel la-

ger opgenomen vermogen nodig is (zie fi-

guur 5).  

REDUNDANTE APPARATUUR
Een interessant uitgangspunt is om redun-

dante apparatuur niet alleen als back-up te 

zien, maar ook om het totale energieverbruik 

van de koelapparatuur te verlagen. Als bij 

toepassing van CRAH-units de totale lucht-

hoeveelheid in de ruimte over meer units 

wordt verdeeld, neemt het opgenomen ver-

mogen van de ventilatoren af volgens de 

grafiek fan speed versus power. 

ADIABATISCHE KOELING
 In een datacenterontwerp kan adiabatische 

koeling worden toegepast om de efficiëntie 

van de koelinstallatie te verhogen, om elek-

trische energie te besparen en koelappara-

tuur meer koelvermogen te geven. Afhanke-

lijk van de buitenluchttemperatuur en 

luchtvochtigheid wordt water op verschillen-

de manieren gebruikt om de buitenluchttem-

peratuur met een zogenaamde adiabatische 

pads terug te koelen. Een lagere buitenlucht-

temperatuur over een droge koeler of koel-

machine verhoogt de efficiëntie en verlaagt 

het energieverbruik. Voor adiabatische koe-

ling is kraan- of oppervlaktewater nodig. 

In het koelontwerp kan worden gekozen om 

de modulegrootte van koelapparatuur te be-

perken, aangezien adiabatische koeling het 

totale koelvermogen vergroot, waardoor een 

lager elektrisch aansluitvermogen haalbaar 

is. Of adiabatische koeling wordt enkel toe-

gepast om het energieverbruik van de koel-

apparatuur te verlagen, waardoor geen af-

hankelijkheid ontstaat op beschikbaarheid 

van water. De keuze in de toepassing dient 

onderdeel te zijn van de initiële ontwerpcon-

dities.

KOUDEMIDDEL
Indien koelmachines worden ingezet wordt 

voor verschillende toepassingen vaak ge-

bruik gemaakt van een koudemiddel. Afhan-

kelijk van het type koudemiddel en het ont-

werp van de apparatuur wordt een bepaalde 

efficiëntie verkregen. Schneider Electric loopt 

voor op de toepassing van koelmachines 

voorzien van het milieuvriendelijk koudemid-

del R1234ze met een zeer laag Global War-

ming Potential van <1. Het GWP-getal geeft 

de directe invloed weer op de opwarming 

van de aarde, als het koudemiddel onver-

hoopt in de lucht terecht komt. 

ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DATACENTERS
De energie-efficiëntie van een datacenter 

wordt voor een groot deel bepaald door de 

ontwerpkeuzen en ontwerpcondities van de 

koelinstallatie. Met bovenstaande technie-

ken, toepassingen en een slim ontwerp, kan 

een datacenter pPUE van ruim onder de 1,25 

worden behaald

Meer informatie over verschillende koelop-

lossingen voor datacenters is te vinden op 

blog.se.com/datacenter/power-and-cooling. 

Voor advies kunt u contact opnemen via 

se.com/nl.

 In een datacenterontwerp kan adiabatische 

koeling worden toegepast om de efficiëntie van 

de koelinstallatie te verhogen, om elektrische 

energie te besparen en koelapparatuur meer 

koelvermogen te geven.

Compressoren worden afgestemd op de 

gewenste koelcapaciteit en ventilatoren en 

pompen verplaatsen niet meer lucht of water 

dan benodigd.

 ■
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CONNECTIVITY LEVERANCIER GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR

“Onze oorsprong ligt in Japan”, zo begint 

Edwin Brouwer. “Ruim 100 jaar geleden, in 

1918 om precies te zijn, startte de Nippon 

Sheet Glass Company (NSG) met de produc-

tie van hoogwaardig glas. De ervaring en 

kennis die hiermee werd opgedaan, werd in 

de jaren zestig ingezet bij de oprichting van 

een speciale Fiber Optics-divisie van waaruit 

een aantal innovatieve ontwerpen voort-

kwamen, evenals de wereldwijd bekende 

SELFOC-lens. GoFoton ontstond in 2009 via de 

verzelfstandiging van een van die business 

units . Dat gebeurde in de vorm van een ma-

nagement buy-out.”

“Vanaf dat moment ging het snel”, gaat Brou-

wer verder. “Dankzij nauwe samenwerking 

met NSG hebben we inmiddels wereldwijd 

vestigingen en fabrieken. Twee in de Ver-

enigde Staten, drie in Azië (Japan, de Filipij-

Het Amerikaanse Go!Foton, een internationale speler op het gebied van  glasvezeltechnologie, was 

tijdens het afgelopen FHI IT Infra-event een van de exposanten die een presentatie gaf. In dit geval gaf 

David Chen, de CTO van GoFoton, een in-depth inkijkje in de technologische basis van hun productrange. 

DatacenterWorks ging in gesprek met Edwin Brouwer, de EMEA sales manager om het verhaal te horen 

achter deze technisch gedreven leverancier van geavanceerde connectiviteitsoplossingen.

GOFOTON VAN START OP 
NEDERLANDSE DATACENTERMARKT

nen en China) en een vestiging in het Bra-

bantse Hoogerheide. GoFoton beschikt 

daarmee over eigen fabrieken van waaruit 

we de wereld kunnen voorzien van produc-

ten, zoals PEACOC, NEMO, EKO en de Clams-

hell OSP Terminal.”

“Tijdens IT Infra hadden we de mogelijkheid 

om ons complete portfolio te presenteren”, 

vervolgt Brouwer. “Zo kon David Chen de 

deelnemers meenemen in zijn enthousiasme 

over de toepassingen die de natuur ons biedt 

en die vervolgens in onze producten zijn ge-

implementeerd.  De natuur biedt ons talloze 

voorbeelden. Denk aan de schitterende pau-

wenstaart die ons inspireerde bij de ontwik-

keling van de PEACOC of het High Density Fi-

ber Management System van GoFoton dat 

staat voor Platform with Enhanced Access for 

Compact Optical Connectors.”

TECHNOLOGIEPLATFORM
“Het is naar onze mening een revolutionair 

technologieplatform”, stelt Brouwer, “dat al-

les in zich heeft om de manier te verbeteren 

waarop datacenters en telecom operators de 

steeds complexere wereld van optische con-

nectiviteit kunnen beheren. We hebben het 

PEACOC-platform dan ook met succes kunnen 

patenteren.”

Het PEACOC fiber patch-panel is volgens 

Brouwer de eerste en enige oplossing in de 

industrie die gereedschapsloze toegang biedt 

voor maximaal 144 LC simplex-connectoren 

in slechts 1RU rack space. Het is ook de enige 

oplossing met hoge dichtheid die tegelijker-
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spreekwoordelijke ‘grote handen’ of ‘dikke 

vingers’ toegang hebben tot alle ‘spreadable’ 

optische connectoren - hoe klein dan ook. 

Deze oplossingen voor glasvezelconnectivi-

teit met een hogere capaciteit en een hogere 

dichtheid  bieden serviceproviders meer 

flexibiliteit, terwijl telecom- en datacenter 

providers ook efficiënter en tegen lagere kos-

ten de explosieve groei van het aantal glas-

vezelverbindingen kunnen beheren. 

Met deze PEACOC-technologie kan elke indi-

viduele optische verbinding eenvoudig wor-

den geïsoleerd van aangrenzende poorten, 

waardoor een royale en onbelemmerde ver-

werkingsruimte ontstaat voor veilig, snel en 

foutloos beheer van fiberoptics. Het glasve-

zelplatform is volledig compatibel met be-

staande 19”-en 23”-racks en kabelbeheerop-

lossingen voor simpele opwaardering naar 

volledige hoge dichtheid. Dit maakt PEACOC 

een oplossing voor operators die connectivi-

teitsoplossingen met hoge dichtheid willen 

integreren in hun bestaande rack-omgeving 

of in compacte OSP-kasten voor echt ‘pay as 

you grow’-gemak en kostenefficiëntie. 

MAXIMALE POORTCAPACITEIT
Voor maximale poortcapaciteit en -dichtheid 

kan PEACOC in elk rack worden ingezet met 

het geïntegreerde Fiber Distribution Frame 

dat tot 6912 totale poorten mogelijk maakt. 

De optische poortdichtheid kan nog verder 

worden verhoogd door het gebruik van klei-

nere connectoren of door de integratie van 

multi-fiber push-on (MPO) connectoren. 

Het PEACOC-platform is ontworpen voor ge-

bruik met single mode- en multimode LC-

connectoren en is ook beschikbaar voor ge-

bruik met SC-connectoren. Andere 

beschikbare opties zijn volledige of gedeelte-

lijke blades met standaard of schuine con-

nectoren met behulp van state-of-the-art 1,2 

mm en 1,6 mm glasvezel jumpers. Een ver-

dere verbetering in vezelbeheer kan worden 

bereikt door gebruik te maken van de optio-

nele PEACOC-uitwaaierkabel die 12 of 24-LC 

jumpers combineert in een enkel 3,0 mm 

kabelontwerp.

IMPLEMENTATIES
De kwaliteit en het gebruiksgemak van het 

platform is niet onopgemerkt gebleven. Deze 

worden op grote schaal afgenomen door en-

kele grote bedrijven in Amerika en zo heeft 

onlangs een  telecomprovider in Alaska het 

PEACOC-platform met veel succes geïmple-

menteerd, (klanten referenties beschikbaar 

op aanvraag). 

“Ik ben ervan overtuigd”, zo besluit Brouwer 

zijn betoog, ”dat GoFoton heel veel te bieden 

heeft aan de datacentersector. Onze exper-

tise in photonics is alom bekend, het PEACOC-

platform herbergt heel veel moghelijkheden. 

Denk terug aan de natuur, met name koraal-

rif,  die ons inspireerde bij de ontwikkeling 

van NEMO, wat staat voor Network Enhanced 

Manageable Optics. Of neem de Clam shell 

unit, een waterdicht gesloten systeem waar-

voor geen geharde connectoren nodig zijn, 

ideaal voor toepassingen in de buitenlucht. 

Of kijk naar EKO, een patchpaneel met OE-

monitorfunctie dat we de ondertitel ‘Cloud 

on the ground’ hebben meegegeven.”

Na Azië en het Amerikaanse continent staat 

GoFoton nu klaar om haar technologie ook in 

Europa uit te rollen. Brouwer: “Wij gaan graag 

in gesprek met datacenter managers om te 

zien waar de meeste winst te behalen valt.”

tijd gemakkelijke toegang biedt tot zowel de 

connectoren voorin als achterin het rack.

Het PEACOC-technologieplatform richt zich op 

de grootste beperking die tegenwoordig ge-

paard gaat met het gebruik van glasvezel-

connectiviteitsoplossingen met hoge dicht-

heid, namelijk de moeilijkheid om toegang te 

krijgen tot en om te gaan met de compacte 

optische connectoren tijdens het uitvoeren 

van typische MOVE-ADD-CHANGE (MAC) 

-services. 

GROTE HANDEN
In feite combineert het bedrijf hierbij gemak 

en snelheid waarbij ook technici met de 
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INTERXION VOORZIET BEDRIJVENTERREINEN VAN RESTWARMTE

Interxion, onderdeel van Digital Realty, is het eerste datacenterbedrijf 

in Nederland dat op grote schaal restwarmte gaat leveren aan bedrij-

venterreinen in de Randstad. Hiervoor ondertekende Interxion in okto-

ber 2021 een overeenkomst met Polderwarmte.

Dit warmtebedrijf gaat de restwarmte van het AMS5-datacenter van 

Interxion opslaan in een warmtenet dat is bedoeld voor de bedrijven-

terreinen RichPort en Starpark in Schiphol-Rijk. Naar verwachting wor-

den de eerste bedrijven binnen twee jaar aangesloten op het warmte-

net.

VEEL VOORDELEN...
De samenwerking tussen Interxion en Polderwarmte biedt aan alle 

betrokken partijen voordelen. Zo is de warmte die Interxion levert aan 

het warmtenet in de basis voortgekomen uit een datacenter dat met 

honderd procent groene stroom wordt gevoed. Daardoor maken de 

klanten van Polderwarmte de overstap van fossiele energie naar groe-

ne energie, en besparen ze samen tot maximaal 4200 ton CO2 per jaar.

Ook gaat voor de klanten van Polderwarmte de gasrekening flink om-

laag. De samenwerkende partijen verwachten dat de gasafname uit-

eindelijk met 2,5 miljoen m3 per jaar daalt. “Door de stijgende gasprij-

zen wordt de businesscase voor warmtenetten alleen maar beter”, 

aldus Jelle Brouwer, Energy Efficiency Officer bij Interxion.

Interxion bespaart volgens Zirkzee op de stroomkosten. “De retour-

temperatuur van ons koelwater ligt normaal gesproken tussen de 25 

en 30 C°. De temperatuur van het water dat wij weer terugkrijgen van 

Polderwarmte voor de koeling in het datacenter kan teruglopen tot 17 

C°. Dat betekent dat we slechts marginaal hoeven bij te koelen, en zo 

besparen op onze stroomkosten.”

Het op grote schaal hergebruiken van restwarmte uit datacenters wordt eindelijk realiteit. 

Meerdere datacenterbedrijven kondigden hier recent hun plannen voor aan. “Maar bij de 

uitvoering komt heel veel kijken”, weet Koenraad Zirkzee, Director Operations bij Interxion. 

Wat maakt warmte-uitwisseling tot een succes?

‘WE HEBBEN HET
ONTWERP NU STAAN’

…MAAR OOK VEEL UITDAGINGEN
Hergebruik van restwarmte is een onderwerp waar in de datacenter-

wereld al jaren over wordt gesproken. “En er zijn ook al veel ambiti-

euze projecten aangekondigd”, constateert Zirkzee. “De uitvoering 

blijkt in de praktijk dan toch even wat ingewikkelder dan men zich 

vooraf had voorgesteld.”

Volgens de Director Operations spelen er bij dergelijke projecten zowel 

technische als organisatorische uitdagingen. Zo is niet ieder type koe-

ling geschikt voor warmte-uitwisseling. “Zie bij luchtkoeling de warm-

te maar eens in een leidingnet te krijgen voor afgifte bij de buurman. 

Dat vereist complexe technieken. Wij hebben het geluk dat we altijd al 

hebben gekozen voor waterkoeling. Met koelwater als medium is 

warmte eenvoudiger te transporteren.”

Ook vergunningstrajecten kunnen complex zijn. Zirkzee: “Neem de 

warmtepomp waarmee Polderwarmte de restwarmte hoogwaardiger 

maakt. Die moet om praktische redenen in een compact gebouw op 

ons terrein komen te staan. Maar als je de bouwvergunning voor die 

huisvesting niet voor elkaar krijgt, dan kan het warmteproject daar al 

op sneuvelen. Zo simpel kan falen zijn.”

NIET VRIJBLIJVEND
Toch zullen meer datacenters met de uitwisseling van restwarmte aan 

de slag moeten, ondanks alle uitdagingen. Bij de bouw van een nieuw 

datacenter is het in de meeste gevallen zelfs een eis dat de faciliteit 

restwarmte kan leveren. “Dat moet je meenemen in het ontwerp”, 

aldus Zirkzee. “Je moet laten zien waar via een warmtewisselaar de 

uitkoppeling kan gaan plaatsvinden.”
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‘EEN WARMTENETWERK MET TE LANGE AFSTANDEN 

IS LASTIG TE REALISEREN EN BEHEREN’



42
DCW DECEMBERDCW DECEMBER
VISIE OP 2022 - DUURZAAMHEID

Zoeken naar manieren om warmte te hergebruiken, is ook een van de 

vijf pijlers van het Climate Neutral Data Centre Pact. De huidige onder-

tekenaars van het Pact representeren negentig procent van de data-

center- en cloudindustrie in Europa. Samen zetten ze de lijnen uit rich-

ting het uiteindelijke doel: een klimaatneutrale Europese cloud- en 

datacenterindustrie in 2030.

3 UITGANGSPUNTEN
“Wij hebben nu goed in beeld hoe het ontwerp voor het uitwisselen 

van restwarmte eruit moet zien”, stelt Zirkzee. Om een warmteproject 

te laten slagen, is het volgens Zirkzee en Brouwer belangrijk om in 

ieder geval de volgende uitgangspunten te hanteren:

1. FOCUS OP JE EIGEN EXPERTISE
“Alles wat er onder ons eigen dak moet gebeuren, doen we altijd zelf”, 

benadrukt Zirkzee. En dat is voor de aansluiting op een warmtenet nog 

aardig wat. Brouwer schetst de benodigde componenten op hoofdlij-

nen: “In het geval van AMS5 geven vier wisselaars de warmte zo snel 

mogelijk af aan een tussenring die het warme water verplaatst van 

ons dak naar de warmtepomp van Polderwarmte.”

“Die wisselaars plaatsen we zo dicht mogelijk bij onze eigen appara-

tuur, zodat we ons watercircuit zo kort mogelijk houden en de water-

druk onder controle blijft”, vervolgt Brouwer. Daarnaast plaatst Inter-

xion onder andere extra temperatuurmeters, flowmeters, sensoren 

die inzicht bieden in de levering, een klep die dicht wordt gezet als er 

vanuit het warmtebedrijf geen vraag is en een flens aan de buitenkant 

van het datacenter waar het warmtebedrijf inkoppelt.

“Alles wat er buiten het datacenter gebeurt, is een ingewikkeld do-

mein dat niet binnen ons expertisegebied valt”, stelt Zirkzee. “Daar 

schakelen we waar nodig de expertise van adviseurs in.” Bijvoorbeeld 

voor vergunningstrajecten. “Zo werd de instemming voor de huisves-

ting van de warmtepomp bij ons AMS5 datacenter afgegeven nadat 

Polderwarmte de omgevingsdienst duidelijk had gemaakt welk  doel 

er mee is gediend.”

2. WERK AAN EEN BUSINESSCASE
Zoals voor de meeste projecten moet er ook voor een warmteproject 

een businesscase zijn, zo waarschuwt Zirkzee. “Het gaat niet lukken 

zonder een partij zoals Polderwarmte die zegt: ‘Ik heb buren die con-

creet geïnteresseerd zijn in de restwarmte, en ik ga jullie bij elkaar 

brengen.”

“Zorg er ook voor dat die afnemers zich om de hoek bevinden”, ver-

volgt de Director Operations van Interxion. “Een warmtenetwerk met 

te lange afstanden is lastig te realiseren en beheren. Kijk dichter bij 

‘huis’ dan je in eerste instantie geneigd bent.”

3. GA NIET METEEN HYPERSCALEN
“En focus juist eerst op de iets kleinere datacenters die zich dichter bij 

de afnemers bevinden”, adviseert Brouwer. “Kies niet meteen voor 

het grootste of nieuwste datacenter.”

“Zo is AMS5 één van onze kleinere datacenters, waardoor het warm-

teproject dat we samen met Polderwarmte doen voor ons is te behap-

pen”, illustreert Zirkzee. “Van dat project gaan wij heel veel leren, en 

die kennis kunnen we weer toepassen op de datacenters die mis-

schien iets minder gunstig liggen, of een complexer koelsysteem heb-

ben.”

‘FOCUS EERST OP DE IETS KLEINERE 

DATACENTERS DIE ZICH DICHTER BIJ DE 

AFNEMERS BEVINDEN’

 ■
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Nederland staat al jaren in de Europese top op het gebied van connec-

tiviteit en digitale infrastructuur. Iedereen kan onder andere dankzij 

glasvezelverbindingen en betrouwbare datacenters genieten van veilig 

en snel internet. Deze toppositie is iets waar menigeen niet altijd bij 

stilstaat, terwijl dat wel nodig is. 

Begin november was het eindelijk tijd voor de Fiber Vakdag van de Fi-

ber Carrier Association (FCA). Samen met u heb ik genoten van deze 

inspirerende dag, waarbij meer dan 200 professionals uit de digitale 

sector bijeen kwamen om onder andere te netwerken en te spreken 

over onder meer de toekomst van de digitale infrastructuur in Neder-

land.

Tijdens mijn presentatie op de Fiber Vakdag deelde ik mijn visie over 

de verglazing van Nederland en hoe we daar als digitale sector mee 

om kunnen gaan. Uit cijfers van ACM Telecommonitor blijkt namelijk 

dat er vorig jaar een recordaantal van 500.000 nieuwe glasvezelaan-

sluitingen zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben er op dit moment zo’n 

3,7 miljoen huishoudens de mogelijkheid tot glasvezel, waarbij sommi-

ge twee of zelf drie FTTH-aansluitingen hebben. De verwachting is dan 

ook dat binnen tien jaar er acht miljoen huishoudens in Nederland zijn 

aangesloten op glasvezel.

TOENEMENDE VRAAG NAAR DATA DOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Deze verwachting gaat natuurlijk gepaard met nieuwe technologische 

ontwikkelingen, zoals 5G. Daarnaast heeft de pandemie laten zien dat 

innovatie op korte termijn impact kan hebben op het dagelijks leven. 

Door het thuiswerken zijn mensen bijvoorbeeld massaal gaan vi-

deo-vergaderen via onder andere Zoom, Slack of Microsoft Teams. 

Deze enorme data-explosie wordt via datacenters op betrouwbare en 

snelle wijze behandeld, waardoor miljoenen Nederlanders bijna overal 

kunnen genieten van sterke connectiviteit.

Een belangrijk model voor deze ontwikkelingen is het OSI-model. Het 

model wordt al decennia gebruikt, maar blijft vandaag de dag nog 

steeds relevant voor de ontwikkeling van onze digitale economie en 

infrastructuur. Onderaan het model staat de fysieke laag, die onder an-

dere belangrijk is voor het optische signaal bij transport over glasvezel. 

Ons thuiswerken is te vinden in laag 5 (de sessielaag), maar daarvoor 

hebben wel heel veel applicaties uit laag 7 (de applicatielaag) nodig. 

Met de huidige en toekomstige ontwikkelingen wordt verwacht dat 

we de fysieke laag nog harder gaan nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 

met de QR-codes van de CoronaCheck-app. Het transport van deze tijd-

kritische data moet namelijk veilig en snel van A naar B kunnen, en 

ook daarin moeten we de belangrijke rol van datacenters niet onder-

schatten.  

SAMENWERKEN BELANGRIJK VOOR GROEI
Deze datacenters en exchanges zorgen er onder meer voor dat wij 

nog steeds, op het gebied van connectiviteit, een toppositie hebben in 

Europa. 

Maar voor hoe lang nog? 

Kees Verhoeven, oud-politicus en FCA-adviseur, bepleitte in zijn pre-

sentatie op de Fiber Vakdag dat er minimaal 1 miljard euro vanuit de 

overheid nodig is om de digitale infrastructuur toekomstbestendig te 

houden. Daarbij moet ook samenwerking tussen onze branche, diverse 

partijen en de overheid meer centraal komen te staan. 

Datacenters spelen zoals gezegd een belangrijke rol voor het behou-

den van onze toppositie. Daarom is het - met het nieuwe kabinet en 

het nieuwe jaar in aantocht - tijd om samen met z’n allen stappen te 

zetten, zodat we óók in 2030 miljoenen mensen kunnen blijven voor-

zien van betrouwbare connectiviteit.

NEDERLAND VERGLAASD, 
WAT NU?

 n
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DATACENTERS EN EXCHANGES ZORGEN ER 

VOOR DAT WIJ OP HET GEBIED VAN 

CONNECTIVITEIT EEN TOPPOSITIE HEBBEN 

IN EUROPA. MAAR VOOR HOE LANG NOG?
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kel van de ICT Today najaarseditie besteedt 

uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen op 

het gebied van AV-systemen. Maar ook aan 

AI-toepassingen voor het monitoren van data-

centerverbindingen en draadloze communica-

tie. Niet BICSI-leden kunnen alleen een abon-

nement op ICT Today afsluiten om die 

technische ontwikkelingen te volgen.   

Meer informatie over de BICSI winterconferen-

tie in Orlando en ICT Today is uiteraard te vin-

den op bicsi.org. Voor BICSI-leden of andere 

geïnteresseerden die begin 2022 nog naar het 

vaak zonnige Orlando willen: de zogeheten 

‘early bird’ registratievoordelen eindigen op 31 

december. Op de website van BICSI staan ook 

alle opleidingen en webinars die nodig zijn 

voor de internationaal erkende persoonlijke 

certificeringen en internationale vacatures 

voor adviseurs en installateurs waarin zo’n   

BICSI-erkenning wordt gevraagd.

Scott Klososky, Technologist, Futurist, Huma-

nist, Author & Consultant is de keynote spea-

ker die op 1 februari BICSI’s grootste conferen-

tie begint met zijn visie over de trends, 

technologieën en hoe bedrijven zich kunnen 

blijven onderscheiden in hun markt. Daarna 

staan een groot aantal diepgaande technische 

presentaties op het programma over onder 

andere de ontwikkelingen op het gebied van 

glasvezelbekabeling, zoals SPE, en de steeds 

snellere Ethernet-standaarden 400G en daar-

na. Maar ook over hogere capaciteit PoE, pro-

fessionele AV-systemen waar de latency be-

langrijk is en het toenemend belang van de 

installatiekwaliteit van bekabeling. 

SLIMME GEBOUWEN, FABRIEKEN EN STEDEN
De laatste jaren besteed BICSI steeds meer 

aandacht aan de toepassingen die gebruik 

maken van steeds snellere communicatie-in-

frastructuren. Daarom staan er op het pro-

gramma van de winterconferentie ook diverse 

presentaties over slimme gebouwen, fabrie-

ken en steden, mogelijk gemaakt door domo-

tica-apparatuur en sensoren. Natuurlijk komen 

ook de ontwikkelingen op het gebied van 

draadloze netwerken en communicatie aan 

bod, zowel voor toepassingen in gebouwen 

als buitenruimten. Last-but-not-least wordt er 

veel aandacht besteed aan de (cyber)security 

van de verschillende infrastructuuroplossingen 

en toepassingen.

AV-SYSTEMEN
Sinds mensen door de corona-pandemie het 

advies hebben gekregen om zoveel mogelijk 

vanuit huis te gaan werken is er meer aan-

dacht voor en vraag naar professionele 

AV-systemen. In plaats van medewerkers 

thuis laten hobbyen met eenvoudige AV-ac-

cessoires en -applicaties, willen bedrijven het 

videovergaderen meer gaan faciliteren met 

een professioneel AV-systeem, zoals van Atlo-

na, een onderdeel van Panduit. Het coverarti-

De eerste week van februari 2022 wordt in Orlando in de Amerikaanse staat Florida weer BICSI’s 

jaarlijkse winterconferentie georganiseerd. Inmiddels is het volledige programma van dit event 

bekendgemaakt, dat voor de tweede keer zowel live als virtueel te volgen is. Ook de nieuwste 

editie van het tweemaandelijkse BICSI Today magazine gaat uitgebreid in de ontwikkeling en 

standaarden voor nieuwe technologieën en actuele toepassingen, waaronder professionele 

videoconferencing voor het toegenomen thuiswerken. 

CONFERENTIE EN ICT TODAY 
OVER TRENDS, TECHNOLOGIEËN 
EN TOEPASSINGEN
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SPECIALIST IN DATACENTER REINIGING

Hoge concentraties stofdeeltjes in uw datacenter 
vormen een risico voor het optimaal functioneren 
van de hardware. Hoe minder stofdeeltjes, hoe 
minder kans op storingen en uitval van de hardware. 

Meten is weten
De specialisten van RIFCO reinigen uw datacenter vakkundig zodat 
uw datacenter voldoet aan de ISO-normering 14644-1 – klasse 8, die 
de gewenste luchtzuiverheid aan de hand van deeltjesconcentraties 
weergeeft.

ESD
Electro Static Discharge (ESD) is een belangrijk aandachtspunt 
in datacenters. Elektrostatische ontlading kan immers schade 
aan elektronische apparatuur veroorzaken. Vandaar dat de 
reinigingsspecialisten van RIFCO getraind zijn in ESD-veilig werken 
en speciale (reinigings)materialen en -producten gebruiken die 
belangrijk zijn voor de ESD-veiligheid in uw datacenter.

Optimale hygiëne
Niet alleen de computer(onder)vloer en patchkasten vragen aandacht. 
Ook de werkplekapparatuur is vaak een bron van vervuiling. RIFCO biedt 
pasklare oplossingen voor schone hardware op de werkplek, tot zelfs 
afwasbare toetsenborden en muizen toe! Ook leveren wij disposable 
vuil-schoonloopmatten die een snelle vervuiling in datazalen voorkomt.

Optimale kwaliteit én scherpe kosten
Budgettair moet de schoonmaak van uw datacenter geen struikelblok 
vormen om het gewenste hygiëneniveau te realiseren. Vandaar dat 
RIFCO werkt op basis van heldere en controleerbare prijsafspraken, 
waarbij u aangenaam verrast zal zijn over de prijs/kwaliteitverhouding.

Maak een afspraak met ons en we informeren u graag verder!

Contact:

RIFCO BV  I  035 - 52 383 75  I  info@rifco.nl  I  www.rifco.nl

Hecht u ook zoveel belang 
aan een schoon 

datacenter?  

RIFCO adviseert u hier 
vakkundig over en maakt 
uw verwachtingen waar!




