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Onlangs deed Petra Claessen (directeur van de 

ICT en Telecom branchevereniging BTG) op 

 LinkedIn een oproep om te komen tot een 

 deltaplan voor de digitale infrastructuur van 

Nederland. Een initiatief dat we vanuit Data-

centerWorks van harte ondersteunen. 

‘Een deltaplan voor de digitale infrastructuur?’, 

vraagt u zich nu wellicht af. Was het niet juist 

die digitale infrastructuur vol eersteklas data-

centers, netwerken, IT-apparatuur en cloud 

 services die Nederland overeind hield tijdens 

de  intelligente lockdown van de afgelopen 

maanden?

Precies - die digitale infrastructuur bedoel ik.

Want die plotsklapse overstap naar massaal 

thuiswerken ging weliswaar zonder grote 

 problemen, maar dat wil niet zeggen dat onze 

 digitale infra er goed voor staat. Laat ik een 

paar problemen opnoemen:

•  Internationale internetkabels die voorheen 

vooral in Nederland aan land kwamen, zien 

we nu steeds vaker in andere landen aan 

wal gaan.

•  Gemeentelijke overheden scherpen het 

vestigingsbeleid voor datacenters steeds 

verder aan.

•  Gebrek aan stroom dwingt bedrijven 

steeds vaker andere locaties te kiezen dan 

ze wellicht in eerste instantie wilden.

•  De migratie naar 5G moet nog beginnen, 

waar andere landen al bijna klaar zijn.

•  De ICT-arbeidsmarkt in en rond Amsterdam 

blijkt veel harder getroffen dan in steden 

als Londen of Berlijn.

Het lijken allemaal los van elkaar staande 

ontwikkelingen. Maar dat klopt niet. Neder-

land als vestigingsplaats voor datacenter- en 

ICT-bedrijven komt door deze opeenstapeling 

van problemen in gevaar. En door de versnip-

pering van de besluitvorming lukt het de 

overheid vooralsnog niet om tot een samen-

hangend beleid ten aanzien van digitalisering 

te komen.

Daarom is het nu aan de sector zelf - zowel 

aanbieders als afnemers van datacenters, 

 clouddiensten et cetera. Tijd om een delta-

plan digitale infrastructuur op te stellen. Want 

er moet een integrale aanpak komen. Anders 

verspelen we binnen de kortste keren onze 

voorsprong en laten we andere landen - waar 

men wel tot een integraalbeleid weet te 

 komen - ons het kaas van het brood eten.

Dat zou een slechte ontwikkeling zijn. Want 

een digitale infrastructuur van hoog niveau 

heeft ons land zowel maatschappelijk als 

economisch veel voordelen gebracht. We 

zouden wel gek zijn als we die voordelen 

 zomaar uit handen zouden geven.  n
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Op mijn laatste artikelen heb ik van diverse organisaties en mensen een 

reactie ontvangen. Mijn dank daarvoor. In grote lijn was iedereen het 

eens over de strekking van de boodschap: er moet meer transparantie 

en inzicht komen in het energieverbruik van datacenters. Ook is iedereen 

het erover eens dat de oplossing gezocht moet worden in samenwer-

king tussen alle stakeholders. Er waren echter ook enkele punten van 

kritiek. Deze waren vooral gericht op de gehanteerde formules en het 

gebruik van data. En dat is precies waar het wat mij betreft om gaat. 

DUTCH DATACENTER INDEX

NIEUWS

WHITEPAPER

NIEUWS VAN DE DDA

BICSI-NIEUWS



6

PETER VERMEULEN
DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCHTEKST

DDI 
59/53

In mei en juni wordt duidelijk dat de impact van de pandemie op 

de datacenteractiviteit beperkt is. Er vinden hier en daar wat meer 

tactische investeringen plaats, er blijven zorgen over de liquiditeit 

van klanten, en single tenant datacenters denken langer over 

beslissingen na. 

In juni blikken de datacenterbeslissers terug 

op de periode van maart tot en met mei, een 

unieke periode, waarin de hele wereld in de 

greep was van lockdowns in verband met 

 Covid-19. In juni is Nederland duidelijk voorbij 

de piek en gaat het land steeds verder open, 

hoewel alertheid op zijn plaats blijft en een 

deel van de beperkingen in stand blijft. Tijdens 

de lockdown heeft de Nederlandse economie 

sterk geleund op de Nederlandse IT infrastruc-

tuur. Veel datacenters, zowel in het multi- 

tenant segment als het single tenant deel, 

hebben daardoor een stevig tandje bij moeten 

LICHTE OPLEVING IN 
TIJDEN VAN CORONA

schakelen. In de afgelopen drie maanden nam 

daardoor het aantal vierkante meters en het 

gebruiktevermogen duidelijk toe. Ook was er 

een opleving in de groei voor wat investerin-

gen betreft, waar het vaak tactische investe-

ringen betrof.

Opvallend is dat ook de krimp bij single tenant 

datacenters de afgelopen drie maanden klei-

ner is geworden: de index voor single tenant 

datacenters stijgt tot 49. Vanuit economische 

onzekerheid en ook door praktische beperkin-

gen verloopt het verplaatsen van servers van 

bedrijfsdatacenters naar colocatie faciliteiten 

en van bepaalde workloads naar de cloud in 

een wat trager tempo dan we de laatste tijd 

gewend waren. Niet alleen in de driemaande-

lijkse terugblik zien we dat de index stijgt. Ook 

de driemaandelijkse vooruitblik stijgt van 51 

(in maart) tot 53. Indien we rekening houden 

met de zomermaanden die voor de deur 

staan, past daar normaal gesproken eerder 

een krimp bij. Voor een deel wordt dit veroor-

zaakt doordat single tenant datacenters wat 

meer tijd nemen met de verhuizing naar colo-

catie en de cloud. Maar het belangrijkste is dat 

de algehele datacenter workload sterk blijft 

groeien, met cloud en  digitale media als de 

belangrijkste aanjagers. 

De twaalfmaandelijkse vooruitblik laat ook 

een voorzichtig herstel zien. Er blijven grote 

zorgen over impact van Covid-19 op de econo-

mie. Beslissingstrajecten worden daardoor 

 langer. Tegelijk zien we dat door de pandemie 

digitalisering bij veel bedrijven in een versnel-

ling komt. Dat heeft vooral een positieve 

 uitwerking op de datacenteractiviteiten voor 

de wat langere termijn, zeker als we verder 

dan 12 maanden vooruit zouden kijken. Voor 

de komende maanden zullen we vooral in de 

gaten moeten houden hoe groot de gaten zijn 

die de economische terugval slaat in de 

IT-budgetten van bedrijven. Afhankelijk daar-

van zal de opleving van de DDI doorzetten of 

alsnog een beweging naar beneden maken. n

DUTCH DATACENTER INDEX JUNI 2020

Dutch Datacenter Index

mei 2018 - juni 2020



Door integratie van techniek levert Elektro Internationaal vanuit haar one-stop-power-shop hoogwaardige 
maatwerkoplossingen voor een betrouwbare power distributie:

• Schakel- en verdeelsystemen 
• Economical & Intelligent PDU (EiPDU – hot swappable) 
• Besturingstechniek 

DATA CENTER POWER SHOP

Elektro Internationaal 
Pompmolenlaan 17, Woerden 
The Netherlands 

t +31 (0)348 420 540
e info@ei-woerden.nl

elektro-internationaal.com

Elektro Internationaal levert hoogwaardige 
maatwerkoplossingen voor een betrouwbare 
en meetbare power distributie:
• Schakel- en verdeelsystemen
•  Economical & Intelligent PDU (EiPDU)
• Besturingstechniek
• Railkokersystemen
• Energy Management Solutions
• Noodstroomsystemen

Met doordachte engineering, specialistische 
warmteberekening, vakkundige montage en 
uitstekende 24/7 service bent u verzekerd van 
een continue elektriciteitsvoorziening.

Bezoek elektro-internationaal.com

Hot-swappable
spannend?
Met de hot-swappable EiPDU van Elektro 
Internationaal kunnen distributieracks 
onder spanning worden geplaatst naarmate 
de behoefte aan datacentercapaciteit 
groeit. 

Volledig modulair bouwen, met lage 
startup-kosten, vloeroppervlakte-  
besparing en zonder enige downtime.  
Hoe spannend wil je het hebben?

Hot-swappable
spannend?
Met de hot-swappable EiPDU van Elektro 

ALLES ONDER ÉÉN DAK VOOR MODULAIR BOUWEN EN GEGARANDEERDE UPTIME. 
MET LAGE STARTUP-KOSTEN EN OOG VOOR VLOEROPPERVLAKTE-BESPARING.

• Railkokersystemen 
• Energy Management Solutions 
• Noodstroomsystemen

Bezoek elektrointernationaal.com of bel 0348 420 540
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GREEN DATACENTER ROADMAP EN DEDICATED MARKTPLAATS

Het door de EU gefinancierde CATALYST-project ontwikkelt het kader om van 

datacenters flexibele multi-energie hubs te maken, die investeringen in 

hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie kunnen ondersteunen. Door 

gebruik te maken van de resultaten van eerdere projecten is CATALYST bezig met 

het aanpassen, opschalen, inzetten en valideren van een innovatief technologisch 

en zakelijk kader dat datacenters in staat stelt een reeks wederzijdse diensten 

op het gebied van energieflexibiliteit aan te bieden aan zowel elektriciteits- 

als warmtenetten. En tegelijkertijd hun eigen veerkracht op het gebied van 

energievoorziening te vergroten.

CATALYST-PROJECT 
MAAKT VAN DATACENTERS  
MULTI-ENERGIE HUBS

De afgelopen tien jaar hebben datacenters – de ruggengraat van onze 

onderling verbonden wereld en digitale samenlevingen – vooruitgang 

geboekt bij het succesvol implementeren van energie-efficiënte maat-

regelen om hun energie- en CO
2
-voetafdruk te verminderen en de 

 bijbehorende kosten te verlagen. Naarmate de industrie echter 

 volwassener wordt en zich meer bewust wordt van haar sociale en 

ecologische impact en verantwoordelijkheden, is het duidelijk gewor-

den dat er nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. Bovendien bieden 

ontwikkelingen in verwante sectoren zoals de integratie van 

 hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwerken, warmte-

netwerken en opkomende modellen voor energiediensten een vrucht-

bare voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van de interacties 

tussen datacenters en hun lokale ecosystemen om hun energie- 

efficiëntie voortdurend te verbeteren.

GEEN PASSENDE BEDRIJFSMODELLEN
Recente initiatieven en projecten, zoals EU KP7 GEYSER en DOLFIN, 

hebben dergelijke mogelijkheden verkend en hebben technologische 

en zakelijke proof of concepts opgeleverd ter ondersteuning van de 

integratie van datacenters met hun slimme stadsecosysteem. Desal-

niettemin worden slechts weinig van dergelijke oplossingen met 

 succes toegepast op operationele datacenters. Dit is vooral te wijten 

aan de technologische versnippering, overmatige CAPEX en het 

 ontbreken van passende bedrijfsmodellen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, ontwikkelt CATALYST het kader 

en het begeleidend materiaal om datacenters om te vormen tot flexi-

bele multi-energie hubs, die investeringen in hernieuwbare energie-

bronnen en energie-efficiëntie kunnen ondersteunen.
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TEKST
JOHN BOOTH 

PROJECT MANAGER BIJ GREEN IT AMSTERDAM

Commentaar

‘DE CATALYST MARKETPLACE WORDT 

GEREALISEERD ALS EEN MULTI-CARRIER 

MARKTPLAATS, WAARIN ELEKTRISCHE 

ENERGIE, THERMISCHE ENERGIE, 

ELEKTRICITEITSFLEXIBILITEIT EN HANDEL IN 

IT-WORKLOADS ZIJN OPGENOMEN’
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Door gebruik te maken van de resultaten van eerdere projecten is 

 CATALYST bezig met het aanpassen, opschalen, inzetten en valideren 

van een innovatief technologisch en zakelijk raamwerk dat datacen-

ters in staat stelt een scala aan wederzijdse diensten op het gebied 

van energieflexibiliteit aan te bieden aan zowel elektriciteits- als 

warmtenetwerken, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen veerkracht op 

het gebied van energievoorziening vergroten.

POTENTIEEL DEMONSTREREN
Het aanpassings- en replicatiepotentieel van de CATALYST-oplossing 

zal worden gedemonstreerd door het uitvoeren van vier pilots in 

 operationele datacenters, verspreid over het volledige spectrum van 

datacentertypes - van volledig gedistribueerde, High Performance 

Computing (HPC) tot colocatie en legacy, en architecturen, van grote 

gecentraliseerde versus gedecentraliseerde micro-datacenters.

Er worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld om datacenters te 

ondersteunen om zich volledig onder te dompelen in de markt van de 

energieflexibiliteit, het hergebruik van warmte en hernieuwbare ener-

gie, en om tools te bieden om de huidige gereedheid ervan te beoor-

delen, en om routekaarten te maken om de mogelijkheden ervan te 

bepalen.

Het CATALYST banner logo is ontworpen om de interacties tussen de 

kernprincipes van de projecten te laten zien. In het midden neemt het 

datacenter de input van de beschikbare hernieuwbare energiebron-

nen op, hetzij lokaal, hetzij via het elektriciteitsnet. Dat is hier van 

beide zijden afgebeeld, wind aan de rechterkant en zon aan de linker-

kant. De afvalwarmte van de installatie wordt dan ter plaatse aan de 

aangrenzende gebouwen of in de stadsverwarmingsinstallaties 

 geleverd.

Tot slot wordt IT Load of Data naar behoefte naar andere DC’s gestuurd 

als deze voorspellen dat er duurzame energie beschikbaar is.

CATALYST-MARKTPLAATS
De CATALYST Marketplace wordt gerealiseerd als een multi-carrier 

marktplaats, waarin elektrische energie, thermische energie, elektrici-

teitsflexibiliteit en handel in IT-workloads zijn opgenomen. De vier 

verschillende Marketplace-varianten hebben verschillende werkings-

regels, die verwijzen naar actoren, deelname, clearing en levering. Het 

ontwerp van de CATALYST Marketplace kent dus een generieke, 

 variant-agnostische architectuur, die een eenvoudige opstart van 

 diverse marktplaatsvarianten mogelijk maakt en die de CATALYST 

Marketplace As a Service ondersteunt. De gemeenschappelijke 

 CATALYST Marketplace referentie-architectuur die kan worden  gebruikt 

als basis voor de architectuur en implementatie van de vier gedefini-

eerde CATALYST Marketplace-varianten (en nog meer in de toekomst) 

is hieronder weergegeven.

Het huidige ontwerp van de technische oplossing is gericht op micro-

diensten, aangezien het bestaat uit discrete en herbruikbare compo-

nenten van onafhankelijke functionaliteit. Door de toepassing van een 

dergelijke architectuurstijl, kan de CATALYST Marketplace ontstaan als 

een cloud-natieve toepassing of worden ingezet door middel van licht-

gewicht containers die op goed omschreven wijze integreren. Het ont-

werp van de CATALYST Marketplace voldoet dus volledig aan de eisen 

van Configuration-as-a-Service en online monitoring van de prestaties 

van de oplossing - die van vitaal belang zijn in moderne cloud-geba-

seerde configuraties, terwijl het de opkomst van clusters mogelijk 

maakt om de veerkracht van de CATALYST Marketplace bij de produc-

tie te ondersteunen.

ARCHITECTUUR
De kerncomponenten van de CATALYST Marketplace-architectuur zijn 

onder andere:

• De Information Broker (IB), verantwoordelijk voor het onderhoud 

en de levering van de CATALYST Marketplace informatie.

• De Market Session Manager (MSM), die de organisatie en het alge-

hele beheer van de marktsessies op zich neemt.

• De Market Clearing Manager (MCM), die de clearing van gesloten 

markten uitvoert.

• De Access Manager (AM), die de toegang tot de CATALYST Market-

place front-end functionaliteit beheert.

Bovendien fungeert de Marketplace Connector (MC) als de ‘lijm’ 

 tussen een CATALYST-geactiveerd datacenter en de CATALYST Market-
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place. Hierdoor kunnen correct geregistreerde datacenters automa-

tisch deelnemen aan de CATALYST Marketplace. Zij kunnen hierdoor 

beschikken over een door CATALYST aangestuurde optimalisatie van 

het gebruik van de datacenter-middelen. Tot slot zijn met deze archi-

tectuur multicarrier-marktplaatsen mogelijk, door de juiste combinatie 

van verschillende Marketplace-varianten in sequentiële of parallelle 

werking.

In dit eerste CATALYST Marketplace prototype zijn de belangrijkste 

 CATALYST Marketplace componenten ontwikkeld. De verdere ontwik-

keling van de CATALYST Marketplace gaat door en we zullen hierover 

regelmatig updates geven.

EU GREEN DEAL
Op 19 februari heeft de Europese Commissie ‘Shaping Europe’s Digital 

Future’ gepubliceerd. Dit is hier te vinden https://bit.ly/2ZaxQab. In 

 essentie heeft de Commissie drie hoofddoelstellingen gedefinieerd:

• Technologie die werkt voor mensen.

• Een eerlijke en concurrerende economie.

• Een open, democratische en duurzame samenleving. 

Ten aanzien van dit laatste doel gaat de verklaring verder met te zeg-

gen: 

'Een Europese weg naar digitale transformatie die onze democratische 

waarden versterkt, de grondrechten respecteert en bijdraagt aan een 

duurzame, klimaatneutrale en hulpbron-efficiënte economie'. 

Er is in dit document ook een grafiek opgenomen die bestaat uit ne-

gen stukken, waarvan er één ‘handhaving’ is. Al is niet direct duidelijk 

wat dit betekent. De datacenter-sector werd genoemd met de com-

missie die stelt dat: 

‘Datacenters en telecommunicatie zullen energiezuinig moeten 

 worden, energie uit afval hergebruiken en gebruikmaken van meer 

hernieuwbare energiebronnen. Ze kunnen en moeten tegen 2030 

 klimaatneutraal zijn’.

Natuurlijk zijn wij van het CATALYST-project hier erg blij mee, want het 

onderstreept de kernprincipes van onze projecten. Deze moeten de 

sector helpen versnellen in het aankopen of bouwen van meer 

 hernieuwbare energie, het gebruik van de afvalwarmte, en slimme 

IT-migraties wanneer er elders hernieuwbare energie bestaat, via de 

CATALYST-marktplaats.

Wij zijn van mening dat het evaluatie-instrument en de routekaart van 

groene datacenters die willen voldoen aan de ‘spirit’ van de nieuwe 

Green Deal zullen helpen, voordat zij verplicht zijn om, in het kader van 

een eventuele handhaving of belangrijke acties van de EU, maar over 

het geheel genomen is het een opwindende tijd voor het project.
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GREEN DATACENTER ROADMAP
Een van de doelstellingen van het CATALYST-project is het maken van 

een Green Data Centre Roadmap. De laatste versie is op de rechter 

pagina te zien. De kaart is gebaseerd op een metrokaart en we  hebben 

relevante informatie opgesplitst in een aantal verschillende lijnen die 

met elkaar in verbinding staan om een optimale route voor een 

datacenter- eigenaar/exploitant te bieden om de resultaten te berei-

ken zoals die door het project zijn gedefinieerd. Dat wil zeggen, met 

behulp van hernieuwbare energie, waarbij de afvalwarmte wordt 

 gebruikt, op commerciële basis met behulp van de CATALYST Market-

place. We maken een interactieve online-versie die kan worden ver-

groot. We hadden gehoopt de roadmap te lanceren op een evenement 

in het tweede kwartaal, maar dat is uiteraard momenteel niet moge-

lijk. Zodra de situatie wat verbeterd is, zullen we informatie geven over 

de lancering en het bijbehorende Green Data Centre Handbook dat 

eveneens in voorbereiding is.

verder te gaan door alle aspecten van het moderne leven te onder-

houden, inclusief het bankwezen, de detailhandel, de overheid, enter-

tainment en gezondheidsdiensten via het internet. We kunnen ons 

niet voorstellen hoe het zou zijn als we geen datacenters en deskundig 

personeel zouden hebben om de faciliteiten te onderhouden?

Ons project biedt, net als andere projecten, de middelen om datacen-

ters nog energiezuiniger en duurzamer te maken, iets waarvan wij 

denken dat het heel belangrijk zal worden nadat het virus is overwon-

nen.

NIEUWE WEBSITE
De nieuwe website is nu live en: https://project-catalyst.eu/. De reden 

voor de herziening waren opmerkingen van de EC en enkele techni-

sche kwesties met betrekking tot de zichtbaarheid op mobiele 

 netwerken. Dit is nu allemaal opgelost. We hebben de look and feel 

van de site op elk gebied vernieuwd.

De startpagina is nu duidelijker en met betere scherpere graphics, de 

'Over CATALYST-pagina' bevat 4 subpagina’s met meer informatie over 

het project, het consortium, de pilot-sites en de Green Data Centre 

Stakeholders Group.

De 'Resultaten-pagina' bevat de eerste proefresultaten van de pilots 

en zal meer informatie bevatten over de CATALYST-marktplaats en het 

Green Data Centre Roadmap en het Green Data Centre Handbook dat 

momenteel in voorbereiding is. De 'Nieuws en evenementen-pagina’s' 

bieden de laatste nieuwscontent, informatie over evenementen en 

zullen de CATALYST-cartoon, pilot-video’s en webinars bevatten zodra 

deze zijn geproduceerd. De 'Bibliotheek' bevat nu alle documentatie 

en informatie die het project tot nu toe heeft opgeleverd.

Tot slot kunnen gebruikers en bezoekers via de contactpagina contact 

met ons opnemen voor meer informatie, voor het geven van sugges-

ties of voor het geven van feedback en commentaar. De pagina’s zijn 

ontwikkeld door ondergetekende als project manager van Green IT 

Amsterdam en is gebouwd door een Green IT Amsterdam-participant 

Cobra Systems. Zij helpen eveneens bij het ontwikkelen van de Green 

Data Centre Roadmap-site, die overigens zeer dicht bij voltooiing is

CATALYST IN GEBRUIK IN ITALIAANS DATACENTER 
We hebben inmiddels ook details kunnen verzamelen over de pilot-

sites die door de respectievelijke projectleiders zijn geschreven. Hier 

(https://bit.ly/381333L) legt Diego Arnone, de CATALYST project-

coördinator en senior onderzoeker bij Engineering Ingegneria Informa-

tica SpA, de achtergronden en resultaten uit van het gebruik van het 

CATALYST framework door het datacenter Pont Saint Martin in Italië.

Ons ENEL-X-consortiumlid Giuseppe Laudicina heeft gewerkt aan 

 CATALYST-bedrijfsmodellen. De huidige bedrijfsmodellen voor stads-

verwarming en stroomvoorziening worden geconfronteerd met een 

CLOUDIFICERING VAN FRAMEWORK
Een belangrijk aandachtspunt is verder de ‘cloudification’ van het 

 CATALYST market framework. De nieuwe website is inmiddels live en 

het definitieve ontwerp van de promotionele cartoon is vrijgegeven 

aan de leden van het consortium voor definitieve goedkeuring. Het 

werk aan andere aspecten van het project wordt voortgezet, maar als 

gevolg van het coronavirus zijn sommige activiteiten, zoals de 

 deelname aan evenementen en plenaire vergaderingen van het 

 consortium uitgesteld totdat de situatie duidelijker is. We hebben 

 verder gemerkt dat Google, al een grote gebruiker van hernieuwbare 

energie, enkele van de CATALYST-principes heeft opgenomen in een 

recente update.

De datacentersector is de afgelopen maanden wereldwijd geroemd, 

omdat we mensen de middelen verschaffen om tijdens de lockdown 
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‘EEN BELANGRIJK AANDACHTSPUNT IS 

VERDER DE ‘CLOUDIFICATION’ VAN HET 

CATALYST MARKET FRAMEWORK’

ingrijpende verandering, zij het met verschillende snelheden. Snel 

gaan de ontwikkelingen rond de flexibilisering van de elektriciteits-

markt. De elektrificatie van bijvoorbeeld verwarming en keukens, de 

elektrische mobiliteit en de groei van hernieuwbare energie worden 

de laatste tijd sterk gestimuleerd. Aan de andere kant onderzoekt de 

markt voor thermische energie nieuwe oplossingen om afvalwarmte 

te gebruiken. Hierdoor neemt de vraag naar fossiele brandstoffen voor 

ruimteverwarming en dus ook de uitstoot van broeikasgassen af. Het 

zwaartepunt van initiatieven op het gebied van afvalwarmte ligt ech-

ter nog steeds duidelijk in Noord-Europa.

STANDARDS EN EU CODE OF CONDUCT
Als onderdeel van het project ontwikkelen we een Green Data Centre 

Roadmap waarmee we alle relevante standaarden wereldwijd signa-

leren. We hebben de afgelopen 2 jaar alle informatie verzameld die 

we konden krijgen, maar het was een moeilijke taak omdat het land-

schap voortdurend in beweging is. Op een recent virtueel evenement, 

het Data Centre Dynamics Energy Smart, en in het bijzonder op een 

van de rondetafels met betrekking tot innovatieve koelinfrastructuren, 

stelde Green IT Amsterdam dat de ontwikkelingscyclus voor standaar-

den tot 2 jaar kan duren. Dat betekent dat dit voor sommige innovaties 

relatief veel tijd kan kosten om het ‘standaardisatie’-proces te onder-

gaan. We kennen echter ook een kortere route, namelijk via de EU 

Code of Conduct for Data Centres (Energy Efficiency), die jaarlijks wordt 

bijgewerkt. Het CATALYST-project heeft hierdoor inderdaad drie nieu-

we best practices op een rijtje kunnen zetten.

De Interactive Green Data Centre Roadmap bevat twee lijnen: de EN 

50600 DC Standards-lijn en de Global DC Standards-lijn die alle tot nu 

toe gepubliceerde aan datacenters gerelateerde normen (maart 2020) 

opsomt. Het is onze bedoeling om het website ook na afloop van het 

CATALYST-project te blijven onderhouden, zodat het in de toekomst de 

‘trusted source’ op dit gebied kan worden.

Het werk aan de interactieve versie van de roadmap gaat door en we 

hebben een aantal calls gehad om de user interface en de lay-out te 

ontwerpen. Een testversie kan ieder moment live gaan.  ■
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‘IK ZOU GRAAG EEN 

CONVENANT TUSSEN DEZE 

PARTIJEN ZIEN, WAARIN IS 

VASTGELEGD DAT ER 

MAANDELIJKS AAN DE 

OVERHEID WORDT 

GERAPPORTEERD OVER HET 

ENERGIEVERBRUIK VAN 

DATACENTERS EN SERVERS’
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GRIP OP ENERGIECIJFERS VAN DATACENTERS EN SERVERS

Ik schijf deze artikelen eigenlijk ook omdat ik 

de data echt probeer te begrijpen. En ik moet 

toegeven, dat valt nog niet mee. Er wordt 

 zoveel data de wereld in geslingerd en ook 

klakkeloos overgenomen, dat ik het gevoel 

heb aanwezig te zijn in een virtuele wereld. 

De werkelijkheid zou weleens anders kunnen 

zijn.

DEFINITIEKWESTIES
De illustraties in figuur 1 komen uit het laat-

ste rapport van de DDA dat is gepubliceerd 

op 9 juni jl. Dit rapport - getiteld ‘State of the 

Dutch Data Centers 2020’ - is op te vragen via 

de site van de DDA (https://bit.ly/2NvfmM1). 

Volgens dit rapport is 17,95 PJ een energie-

verbruik van 570 MW: 570 x 8.760 uur = 

4.993.200 MWh = 17,95 PJ.

Wat mij in eerste instantie in figuur 1 opvalt, 

zijn de termen (definities) ‘electricity use’ en 

de term ‘electricity use based on capacity’. 

Blijkbaar kan je het verbruik van energie 

 berekenen als je de contractuele energie-

contracten weet. Met andere woorden, dit 

zijn de energiecontracten die datacenters 

 afsluiten met de energieleveranciers.

Op mijn laatste artikelen - zie ‘Hebben we behoefte aan een protocol rond datacenter-energie?‘ en ‘Grip 

op cijfers; Cijfers uitgelicht; Cijfers…’ op datacenterworks.nl - heb ik van diverse organisaties en mensen 

een reactie ontvangen. Mijn dank daarvoor. In grote lijn was iedereen het eens over de strekking van 

de boodschap: er moet meer transparantie en inzicht komen in het energieverbruik van datacenters. 

Ook is iedereen het erover eens dat de oplossing gezocht moet worden in samenwerking tussen 

alle stakeholders. Er waren echter ook enkele punten van kritiek. Deze waren vooral gericht op de 

gehanteerde formules en het gebruik van data. En dat is precies waar het wat mij betreft om gaat. 

OP WEG NAAR EEN CONVENANT 
OVER ENERGIEVERBRUIK

TEKST
MARCO VERZIJL  

CEO VAN WCOOLIT 

In het webinar van de DDA naar aanleiding 

van de publicatie van het rapport werd ook 

een toelichting gegeven waarom deze ‘elec-

tricity use based on capacity’ zoveel hoger is 

dan de ‘electricity use’. Dat is vanwege het 

piekvermogen. 

DE 35 PROCENT-VRAAG
Na deze opmerking ging mijn fantasie een 

beetje met mij aan de haal: wat wordt 

 bedoeld met ‘piekvermogen’? En waar komt 

die 35% in de DDA-berekening toch vandaan? 

Hoe kan ik deze interpreteren?

Bedoelt de DDA:

• Op het energienetwerk is nu een band-

breedte van 65% naar boven voor de 

energievariatie in het datacenter? 

• Fluctueert het energieverbruik in het 

 datacenter, met een veiligheidsmarge van 

bijna 200%?

• Wat bedoelen ze nu met ‘piekvermogen’? 

Worden er dan ineens back-ups gemaakt?

Mijn ervaring is dat het energieverbruik 

hooguit een variatie over de hele dag kent 

van 5%. Dat is dus een bandbreedte van +5% 

en -5% van de mediaan. Maar geen pieken 

van 50% of meer. Hoe worden deze pieken 

dan opgevangen door de koeling en UPS? 

Kunnen deze die variatie aan?

De 35% in de formule roept bij mij een aantal 

vragen op. Wordt bedoeld dat:

• 35% van de totale energie(vermogens)

contracten daadwerkelijk wordt verbruikt 

qua energie in het datacenter?

• 35% van de energie van een server wordt 

gebruikt, overige tijd is de machine idle?

• 35% van het datacenteroppervlak is be-

zet?

• 35% van het aantal racks is gevuld?

• 35% van het totale contractvermogen; 

hebben we dan geen overcapaciteit?

• 35%, is er dan eigenlijk wel een tekort aan 

energie in de regio Amsterdam?

• Of nog iets heel anders wellicht?

NEUTRALITEIT
De grote IT-concerns praten graag gedetail-

leerd over klimaatbescherming. Zij stellen 

zichzelf daarbij doelen en publiceren jaarlijks 

uitgebreide milieuverslagen. Ze kwantifice-

ren in de rapporten hun CO
2
-voetafdruk. Hun 
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stellingen en onderliggende data gebruiken 

ze voor hun stelling dat ze CO
2
-neutraal zijn 

(of ‘carbon neutral’). De echte grote ICT- 

bedrijven promoten dit c.q. maken hier al 

 reclame over sinds 2007. 

Deze neutraliteit wordt bereikt door het inko-

pen van groene certificaten. Deze certificaten 

bewijzen echter alleen dat elektriciteit  ergens 

in het netwerk door bijvoorbeeld zonne-

energie is ingevoerd. Ze verschuiven daar-

mee het aandeel van de bestaande duurza-

me energie naar bepaalde verbruikers die 

daarvoor betalen. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN
In diverse media en op internetfora zie je 

 vragen met bizarre antwoorden. Die zijn vaak 

afgeleid van bestaande informatie en daar-

door krijg je onzinnige antwoorden.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

• Is IT qua CO
2
-gebruik schadelijker voor het 

klimaat dan bijvoorbeeld de luchtvaart?

• Blaast het gebruik van online video’s net 

zoveel CO
2
 de lucht in als Spanje?

• Hoeveel energie vergt een zoekopdracht 

bij Google?

TRANSPARANTIE HELPT
Hoe bereiken we dit? In ieder geval door het 

samen te doen - samen met de overheid, 

 samen met de datacenters en samen met de 

belangenverenigingen van datacenters en 

ICT.

Wat is dan de oplossing? Ik zou graag een 

convenant tussen deze partijen zien, waarin 

is vastgelegd dat er maandelijks wordt 

 gerapporteerd aan de overheid. Server- 

eigenaren rapporteren de gegevens en 

 geven inzicht in het energieverbruik en 

 gedrag van de servers. Al sinds jaar en dag is 

relevante data aanwezig in het hart van IT-

apparatuur. BIOS, ILO en andere software 

houden deze data keurig bij. Datacenters 

 rapporteren maandelijks hun totale energie-

verbruik en het energieverbruik geconsu-

meerd door servers. Aan de hand van deze 

informatie kan de overheid vervolgens regel-

geving maken, uiteraard in overleg met de 

belangenverenigingen. Datacenters en ICT-

gebruikers kunnen deze informatie boven-

dien gebruiken voor verantwoording aan hun 

stakeholders en naar de samenleving.

Inmiddels wordt er achter de schermen met 

alle stakeholders een aanzet gemaakt om 

meer grip te krijgen op de cijfers, energie-

cijfers wel te verstaan. Transparantie helpt. 

Het begin is er. Nu doorpakken.  ■

Marco Verzijl is ruim 15 jaar actief in de data-

centerwereld. Van 2005 tot en met 2012 bij 

KyotoCooling bij de ontwikkeling van het 

Kyoto-wiel. In 2013 heeft hij samen met 

Mees Lodder WCooliT opgericht. WCooliT 

 levert producten en diensten voor het 

 efficiënte datacenter, onder andere op het 

gebied van fysieke scheiding, turnkey modu-

laire datacenters en 24x7-monitoring.

Figuur 1. Enkele cijfers uit het recente DDA-rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2020’.

Echter, op welke data is deze gedetailleerde 

informatie gebaseerd en kunnen we dit con-

troleren? Het energieverbruik wordt immers 

aan allerlei doelstellingen gekoppeld, varië-

rend van Europese tot nationale doelstellin-

gen. Of doelstellingen die zijn gekoppeld aan 

een regio en in sommige gevallen zelfs aan 

subsidie.

Om doelstellingen te kunnen monitoren, zou-

den we in Nederland - en ook in Europa - 

moeten kunnen terugvallen op het raadple-

gen van een database, waarin we appels met 

appels kunnen vergelijken. Ik heb het gevoel 

dat we nu zijn overgeleverd aan wat ik maar 

even ‘de waan van de dag’ noem. Anders 

 gezegd, iedereen gebruikt de cijfers zoals het 

op dat moment het beste uitkomt.

Op zich interessante vragen, maar door het 

ontbreken van goede data is een goed 

 onderlegd antwoord geven bijna onmogelijk. 

Met als gevolg: antwoorden die geen hout 

snijden.

Datacenters zijn zo’n belangrijk onderdeel 

geworden van onze economie en digitale 

wereld. Ze zijn ten opzichte van andere 

 branches jong, maar heel snel volwassen 

 geworden. Deze volwassenheid brengt ook 

verantwoordelijkheden met zich mee. Wat 

mij betreft is het verzamelen en monitoren 

van onder andere het energieverbruik van 

datacenters en zijn gebruikers een mooie 

stap om de puberteit achter ons te laten en 

de verantwoordelijkheid te laten zien die bij 

de deze fase hoort. 
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Regeren is vooruitzien. Ik moest aan die uitdrukking denken toen ik 

met mijn collega’s ’s ochtends een Teams vergadering had en we  

’s middags deelnamen aan een webinar. Wie had 6 maanden geleden 

kunnen voorspellen welke gigantische vlucht het thuiswerken zou 

 nemen? En welke gevolgen dat zou hebben voor het dataverkeer? 

Meer teleconferences, meer videovergaderen, meer online cursussen 

en webinars en laten we vooral niet vergeten: meer online streaming-

diensten. Het bracht me op het thema slim groeien.

In een land dat de intelligente lockdown uitgevonden lijkt te hebben, is 

het een kunst om ook intelligent te kunnen op- en afschalen. Meer 

 capaciteit als het nodig is en terug naar vertrouwde proporties als de 

omstandigheden dat toelaten. Een ademend mechanisme dat groter 

wordt bij het inademen en terugkeert naar de begintoestand bij het 

uitademen. Het zal u niet verbazen dat ik ook mijn eigen business op 

die manier visualiseerde. 

De huidige crisis maakt ons veel duidelijk. Hoe zijn wij als samenleving 

georganiseerd? En waar zijn er mogelijkheden voor vooruitgang? En 

vertaald naar de IT-infrastructuur: welke verbeteringen zijn daar moge-

lijk? Om ons heen zien we hoe belangrijk schaalbaarheid en flexibiliteit 

van de infrastructuur zijn. Extra zorgcapaciteit in de vorm van een zie-

kenhuis dat snel wordt gebouwd, heeft alleen betekenis wanneer ook 

de infrastructuur die groeislag kan meemaken. Een infrastructuur die 

snel kan groeien en die net zo eenvoudig ook weer is af te schalen.

SLIM GROEIEN
Welk datacenter wil er niet slim kunnen groeien? Niet voor niets krijgt 

het onderwerp modulariteit de laatste tijd zoveel aandacht. Om het 

containerbegrip modulariteit meer inhoud te kunnen geven, heb ik het 

zelf liever over flexibiliteit en schaalbaarheid. Over optimale output per 

vierkante meter - kleinere componenten die meer vermogen leveren 

en beter presteren. Betere efficiëntie in een omgeving die meer recht 

doet aan het milieu en beter aansluit op de milieuambities van data-

centers. Wat wil je als datacenter uitstralen? Duurzaamheid? Circulari-

teit? Milieuambities hoeven zeker niet ten koste te gaan van slimme 

groeimogelijkheden!

DOORSLAGGEVENDE FACTOREN
Die trend van flexibiliteit en schaalbaarheid zien we op tal van plaat-

sen terugkomen - in alle industriële sectoren, op kantoor - overal waar 

veranderingen snel mogelijk moeten zijn. Zelfs thuis. Zo’n breed 

 gedeelde trend vraagt natuurlijk om standaardisatie - om de universe-

le bouwstenen die het begrip modulariteit zo populair maken. Maar de 

bouwstenen zelf en de daarbij behorende branchegerichte kennis en 

ervaring zijn uiteindelijk de doorslaggevende factoren. Factoren die 

 tegelijkertijd ook bepalend zijn voor de snelheid waarmee kan worden 

ingespeeld op ontwikkelingen in de markt - groei of krimp. Inzetten op 

standaardisatie is daarmee niet alleen verstandig voor een hogere 

‘speed-to-market’ maar ook noodzakelijk om optimaal van iedere 

 geïnvesteerde euro te kunnen profiteren en maximale betrouwbaar-

heid te garanderen.  Graag nodig ik u uit om samen te werken aan die 

speed-to-market. Aan een toekomst waarin flexibiliteit en schaalbaar-

heid gemeengoed zijn. Let’s write the future together  n

freek.alphen@nl.abb.com

SLIM GROEIEN: DE 
KRACHT VAN FLEXIBILITEIT 
EN SCHAALBAARHEID 

FREEK VAN ALPHEN
ABB Benelux
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En dat is niet alleen veel, maar bovendien juist goed te realiseren in 

bestaande datacenters. In een bewerking van hun artikel geef ik aan 

hoever we zijn gekomen met de PUE. In een volgend artikel kijken we 

naar andere mogelijkheden om op het energiegebruik in datacenters 

verder te besparen.

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE PUE
Nog maar tien tot vijftien jaar geleden wisten weinig mensen wat een 

‘Data Processing Center’ is. In Rusland werd het eerste commerciële 

datacenter, dat onafhankelijk was van operators, gebouwd in 2004. 

Tegenwoordig is het begrip ‘datacenter’ goed ingeburgerd, zijn er 

steeds meer specialisten op dat gebied en is de dienstensector rond-

om datacenters een belangrijk onderdeel geworden van de economie.

In de vroege jaren 2000 stonden maar weinigen stil bij de energie-

efficiëntie van datacenters. In die tijd was de snelle stijging van het 

energieverbruik van IT-apparatuur een veel groter probleem. Server-

apparatuur werd steeds compacter, terwijl het energieverbruik sterk 

toenam. Veel datacenters die waren gebouwd in de jaren negentig en 

de vroege jaren 2000 waren qua oppervlakte minder dan de helft vol. 

Door de vergrote energie-intensiteit nam de IT-apparatuur vaak slechts 

een derde van de beschikbare ruimte in, maar verbruikte tegelijkertijd 

alle beschikbare elektriciteit.

Door de snelle ontwikkeling van IT en de toenemende datacenter- 

capaciteit wordt het energiegebruik van datacenters halverwege de 

Met de PUE - Power Usage Effectiness - laten we anderen - en onszelf - zien dat we goed bezig zijn 

met het efficiënter, en dus energiezuiniger, maken van ons datacenter. Maar wat als het verbeteren 

van de PUE eindig is? En wat als die PUE inmiddels eigenlijk best wel okay is? Mijn Russische collega’s 

bij WCooliT Anna Amzarakova, Max Amzarakov en Rafael Sukhov tonen in een wetenschappelijk 

artikel* de stand van zaken van de PUE en wat er daarna en daarnaast nog valt te besparen.

PUE IS OP ORDE,  
HOE NU VERDER?

TEKST
WILLEM VAN SMAALEN  

CONSULTANT EN ENGINEER BIJ WCOOLIT

jaren 2000 een factor van betekenis in het totale energieverbruik van 

de Verenigde Staten. In december 2006 geeft het Amerikaanse 

 Congres het Environmental Protection Agency (EPA) opdracht voor 

een onderzoek naar de snelle groei van het stroomverbruik van data-

centers en om aanbevelingen te ontwikkelen om de energie-efficiën-

tie van IT-apparatuur en datacenters te vergroten. In augustus 2007 

werd een EPA-rapport over de energie-efficiëntie van servers en data-

centers voorgelegd aan het Congres.

Dit rapport en de studie waren een krachtige stimulans voor specialis-

ten en eigenaren van datacenters in het zoeken naar, en implemente-

ren van, oplossingen voor energie-efficiëntie. Daarnaast zijn veel 

 overheden begonnen met het subsidiëren van datacenters met 

 energiebesparende technologie.

Om de energie-efficiëntie van het datacenter en de resultaten van de 

introductie van energiebesparende technologie te beoordelen, keek 

men meestal naar de verhouding tussen het totale stroomverbruik 

van het datacenter en het stroomverbruik van alleen de IT-apparatuur.

Deze meetmethode werd vervolgens gestandaardiseerd door The 

Green Grid (TGG), een non-profit inter-industrieel consortium, als de 

belangrijkste metriek voor energie-efficiëntie van datacenters - Power 

Usage Effectiveness (PUE). Deze metriek is vervolgens gepubliceerd 

als een standaard (ISO / IEC 30134-2: 2016) door de International 

 Organization for Standardization (ISO).

Commentaar

Op pagina 20 staat een bijschrift onder de tweede formulke, 
die hoor bij de tabel op pagina 21 onderaan
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Volgens gegevens van programmadeelnemers van The Uptime 

 Institute (TUI) daalde de gemiddelde PUE van 2,5 in 2007 tot 1,58 in 

2018. De meest geavanceerde datacenters werken al op een niveau 

van 1,11.

HOE WAS DE PUE OOK AL WEER GEDEFINIEERD?
Inmiddels is voor ‘ons DC’ers’ de PUE een bekend begrip, maar laten 

we toch even ons geheugen opfrissen en kijken hoe de PUE wordt 

berekend:

Het stroomverbruik van IT-apparatuur beschouwen we als ‘nuttig 

werk’. Om de continue werking van IT-apparatuur te garanderen, 

wordt er daarnaast energie verbruikt door ondersteunende systemen 

en gaat een deel van de energie verloren tijdens transport en omzet-

ting. Als we dat zichtbaar maken in de formule, dan komt die er zo uit 

te zien:

P
IT
 is daarin het energiegebruik van alle IT-apparatuur. P

transformatie
 staat 

voor de overdracht en transformatie van stroom. Deze is doorgaans 

goed voor 5-10% van de totale energie. P
koeling

 staat voor de energie 

die nodig is om de warmte af te voeren die door de IT-apparatuur 

wordt gegenereerd. Bijna alle energie van IT-apparatuur wordt omge-

zet in warmte. Een modern datacenter besteedt daarnaast dus nog 

eens 30-50% van alle energie om die warmte af te voeren. P
overig

 staat 

voor alle overige energie, bijvoorbeeld voor verlichting, security en 

dergelijke.

Als we het stroomverbruik van de IT-apparatuur ‘nuttig werk’  noemen, 

dan vallen de andere energiecomponenten dus onder ‘niet-nuttig 

werk’.

‘EEN BEETJE REKENEN…’
Ingewikkelder dan dit wordt het niet. Dus laten we ‘de rekenspier eens 

wat losser maken’ met een voorbeeld.

Neem een klein datacenter met daarin IT-apparatuur die gemiddeld 

over het hele jaar 1000 kWh (kiloWatt-uur) per uur verbruikt. Stel dat 

(ook gemiddeld over het jaar) het overig energiegebruik 40 kWh per 

uur is, de transformatieverliezen 100 kWh per uur zijn (10% van het 

IT-verbruik) en dat er 700 kWh op gaat aan koeling. Ik gebruik hier 

bewust kWh per uur (kWh/h) omdat kWh de afrekeneenheid is op de 

elektriciteitsfactuur. Technici zullen het over ‘vermogen’ (kW) hebben, 

maar dat is in wezen dus hetzelfde.

Zetten we deze cijfers en de uitkomst van de PUE-berekening in een 

tabel en pakken we daar ook de elektriciteitskosten bij, dan kunnen 

we een vergelijking maken tussen de uitgangssituatie en de situaties 

waarin het ‘niet-nuttig werk’ zodanig is verbeterd, dat er 2x, 4x en 8x 

zo weinig energie in wordt verbruikt.

Voor de berekening worden de kosten van elektrische energie gesteld 

op €0,07/kWh.

Deze tabel laat zien dat het met een factor 8 verbeteren van de 

 energie-efficiëntie van de ondersteunende systemen de PUE laat 

 dalen van 1,84 naar 1,11 en dat daarmee 40% elektriciteit wordt 

 bespaard. Iedere verbeterstap levert echter wel minder besparing op 

dan de vorige. En, zoals bij veel technische systemen, vereist elke 

 volgende stap van verbetering steeds meer investeringskosten.

WE ZIJN GOED BEZIG
Door de jaren heen is de gemiddelde PUE van alle datacenters steeds 

gedaald. De sterke daling kwam door technologische verbetering van 

met name koeling en UPS. De huidige gemiddelde PUE van 1,58 zal 

waarschijnlijk niet verder afnemen door de komst van nieuwe techno-

logie, maar door het buiten gebruik stellen en vervangen van oude 

datacenters met een hoge PUE.

Een PUE-waarde gelijk aan 1, waarbij alle energie zonder verder 

 verliezen uitsluitend door de IT-apparatuur wordt verbruikt, kan in de 

praktijk niet worden bereikt. In feite zijn de PUE-waarden die vandaag 

worden gepresenteerd op 1.11 (Google) en 1.06 (Supermicro) voor-

beelden van de kleinst mogelijke PUE. Met andere woorden, het 

 moderne datacenter heeft zijn grootste efficiëntie bereikt, waarbij het 

maximale elektrische vermogen wordt overgedragen naar het ‘nutti-

ge werk’. We hebben de PUE dus op orde…

HOE NU VERDER?
Verbetering van PUE is gericht op verbeteren van de energie-efficiën-

tie van het ‘niet-nuttig werk’. Als de PUE echter niet echt meer met 

grote stappen kan worden verbeterd, dan moet voor een nog energie-

zuiniger datacenter dus in een andere richting worden gezocht. En 

 precies dat gaan we doen in het tweede deel van dit artikel in de 

volgende DatacenterWorks.  ■

*Oorspronkelijk artikel: ‘Power Usage Effectiveness of the data center 

as a combination of engineering and IT infrastructure’, door Anna 

 Amzarakova, Max Amzarakov en Rafael Sukhov in Instruments and 

Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics #12 2019
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Figuur 1. Daling van de gemiddelde PUE.

Tabel 1. Datacenter-verbruik voor verschillende PUE.
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VISIE VAN LEVITON OP DE TOEKOMST VAN 200 EN 400 GB/S-NETWERKEN:

De nieuwe 400Gb-switches zijn gebaseerd 

op 12,8Tb chips. Deze zorgen niet alleen voor 

veel hogere snelheden, maar ook voor een 

grotere netwerkdichtheid. De mogelijkheid 

voor switches om breakout-scenario’s met 

hoge dichtheid met 100 Gb-poorten mogelijk 

te maken, vertaalt zich in lagere totale 

 gebruikskosten per poort. De vroege instap-

pers zullen naar verwachting de grote cloud 

providers zijn, die steeds meer datacenter-

ruimte opslokken. Deze datacenters migre-

ren nu of in de nabije toekomst naar 100-, 

200- en/of 400 Gb up-links.

NIEUWE 400 GB/S TRANSCEIVER FORM FACTORS 
Er zijn twee belangrijke transceiver form fac-

tors te onderscheiden voor 400 Gb. Dat zijn 

QSFP-DD en OSFP. Diverse switch-fabrikanten 

bieden de optie voor één van beide uitvoe-

ringen aan. En in een beperkt aantal gevallen 

zijn ook beide opties beschikbaar. De QSFP-

DD (Quad Small Form-factor Pluggable, Dou-

ble Density) transceivers ondersteunen tot 

32 poorten in een 1 Hoogte Eenheid (HE) 

-switch. Deze zijn volledig compatibel met de 

reeds bestaande QSFP+ en QSFP28-opties. 

De transceiver accepteert LC-, MTP- en CS-

connectoren.

De OSFP (Octal Small Form-Factor Pluggable) 

transceivers kunnen ook tot 32 poorten in 

Sinds eind 2018 leveren switch-fabrikanten 400 Gb-apparatuur. Toch is tot nu toe de adoptie van 

deze technologie beperkt gebleken. De industrie verwacht echter dat 400 Gb-snelheden medio 

2020 echt zullen worden geaccepteerd. Volgens de in datacentertechnologie gespecialiseerde 

marktanalist Dell’Oro zal naar verwachting het aantal actieve 400 Gb-poorten rond 2023 ongeveer 

15 miljoen bedragen.

MEDIO 2020 KOMT DE 
MARKT GOED OP GANG

een 1RU-switch ondersteunen en accepteren 

dezelfde connector typen. Deze transceivers 

zijn met behulp van een adapter volledig 

compatibel met reeds bestaande QSFP- 

poorten. Ze zijn ontworpen om toekomstige 

nieuwe-generatie-snelheden aan te kunnen, 

zoals bijvoorbeeld 800Gb.

De eerste 400 Gb-switches op de markt zijn 

afkomstig van de firma’s Arista, Cisco en Juni-

per. De Arista 7060 top of rack-switch biedt 

32 poorten van 400 Gb in 1RU, met behulp 

van QSFP-DD of OSFP transceiver opties. De 

Cisco 3432 top of rack-switch biedt ook 32 

poorten van 400 Gb/s in 1RU, met behulp van 

QSFP-DD transceivers. Bovendien biedt de 

3408-switch van 

datzelfde Cisco een 

4RU-chassis met 8 

sloten. Ook de Juni-

per QFX5220-32D 

1RU top of rack 

switch biedt 32 

poorten gebaseerd 

op de QSFP-DD 

transceivers.

FAVORIETE OPTIES
Een variabele die 

nog moet worden 

opgelost, is het 

aantal vezels dat wordt gebruikt om 400 Gb 

te leveren. Momenteel hebben switch-fabri-

kanten plannen voor connectoren met 2, 8, 

16, 24 en in sommige gevallen zelfs 32 vezels 

(combinatie LC en MPO). Gezien de snelheid 

waarmee de markt reageert op hogere 

 snelheden - en hoe snel de normalisatie-

commissies hierop kunnen anticiperen - zijn 

sommige van de geïntroduceerde opties 

 proprietary of wel bedrijfsspecifiek dan wel 

gebaseerd op multisource-overeenkomsten 

(MSA’s). Tussen de bedrijfsspecifieke oplos-

singen en de op standaarden gebaseerde 

 oplossingen zitten nu een reeks opties waar-

binnen momenteel een paar favorieten naar 

voren komen.
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SENIOR DIRECTOR OF PRODUCT MANAGEMENT, FIBER AND DATA CENTER SOLUTIONS

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie over de 

verschillende bekabelingsscenario’s voor 

200- en 400Gb, in het Engels, nalezen in 

de online Leviton-whitepaper ‘Cabling 

strategies for 400g networks: https://bit.

ly/382D6k3.

Neem voor meer informatie contact op 

met Jeroen Loonstra - +31 6 542 70774 

of Jan-Willem Hendriks - +31 6 536 

41111 of ga naar www.leviton.com

en die meer dan 

tien kilometer 

t ransmiss ie -af-

stand zullen aan-

kunnen.

Het is belangrijk 

op te merken dat 

de meeste 100-, 

200- en 400 Gb 

transceiver-opties 

voor single-mode 

netwerken zijn, 

vanwege de 

bandbreedte en 

afstandsmogelijk-

heden. Deze trend is ook gedeeltelijk het 

 gevolg van dalende kosten. Dat is het gevolg 

van de acceptatie door cloud-bedrijven die 

met hun grote koopkracht de kosten van 

 single-mode optische transceivers drastisch 

hebben verlaagd. Daarnaast speelt het feit, 

dat de normcommissie door is gegaan met 

het promoten van meer single-mode opties 

voor hogere snelheden. Naarmate deze 

trend zich voortzet, zal de markt naar het zich 

laat aanzien single-mode een meer aantrek-

kelijke optie vinden daar deze op de langere 

termijn een beduidend gunstiger economisch 

model zal blijken.

KEUZES VOOR EEN TOEKOMSTIG MIGRATIEPAD
Met de vele, voornoemde, transceiver opties 

voor 100-, 200- en 400 Gb in zowel single-

mode als multi-mode, is het belangrijk om 

een bekabelingsontwerp te plannen dat 

meerdere technologische vernieuwingen 

aankan. Dit beschermt de gedane investerin-

gen en geeft een verbeterde ‘Return on 

 Infrastructure Investment’ (ROii). 

Leviton’s single-mode en multi-mode beka-

belingssystemen voldoen niet alleen aan de 

huidige bandbreedte vereisten, maar bieden 

ook de flexibiliteit die nodig is om te voldoen 

aan toekomstige netwerk vereisten, waaron-

der 100G, 400G en hoger. Deze systemen be-

vatten hoge poortdichtheid patch-oplossin-

gen, oplossingen voor snelle implementatie 

en op basis van klantspecificatie aanpasbare 

trunks en kabel-assemblages die datacenter 

beheerders de exacte oplossing bieden die 

ze nodig hebben, snel geleverd vanuit onze 

Make-To-Order faciliteiten in de US en UK.  ■

Van de 200 Gb transceiver-opties zijn er op 

dit moment slechts twee beschikbaar op de 

markt: 2x100-PSM4 single-mode en 2x100-

SR4 multi-mode, zoals groen gemarkeerd in 

figuur 1. Dit zijn proprietary opties die door 

Cisco zijn geïntroduceerd. Beide vertrouwen 

op 24-vezel MTP-connectoren. Hoewel trans-

ceiver-opties met twee LC-vezels of 8-vezels 

tellende MTP-connectoren (de kolommen 1, 

2 en 4 in figuur 1) zijn gedefinieerd in IEEE-

normen, zijn deze nog niet op de markt geïn-

troduceerd.

De transceiver-snelheden die worden weer-

gegeven in figuur 2 - kolommen 1, 2 en 5 - 

benadrukken de opties die de komende jaren 

naar verwachting het meest gaan voorko-

men. Zowel 400G-FR4 als  400G-SR4.2, oor-

spronkelijk op basis  van multi-

source- overeenkomsten 

geïntroduceerd, worden 

momenteel ontwikkeld 

door IEEE. De 400G-FR4 

wordt opgesteld onder 

IEEE P802.3cu en wordt 

naar verwachting medio 

2021 gepubliceerd, terwijl 400G-

SR4.2 wordt gedefinieerd door IEEE 

P802.3cm en is onlangs gepubliceerd.

De 400G-SR4.2 transceiver-specificatie 

 gemaakt door de 400G BiDi MSA wordt ook 

wel de ‘400G-BD4.2’ genoemd. Andere 400 

Gb transceivers die niet op deze lijst staan, 

bevatten interfaces die in ontwikkeling zijn 
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ZWEEDS INREGO EN IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET PRESENTEREN:

De nieuwe database is onafhankelijk en wetenschappelijk ontwikkeld 

en berekent milieubesparingen voor IT-apparatuur tot op component-

niveau. Het model bevat informatie over een groot aantal verschillen-

de categorieën IT-producten zoals laptops, monitoren, smartphones, 

tablets, printers, maar ook accessoires zoals adapters, toetsenborden 

en RAM-geheugens. 

25 JAAR
“We zijn al meer dan 25 jaar werkzaam in het reviseren van IT-appara-

tuur en we zien dat kopers van IT-apparatuur steeds meer interesse 

Inrego en IVL Svenska Miljöinstitutet brengen een nieuw database-model uit om de milieubesparing te 

berekenen bij hergebruik van IT-apparatuur. Het model is vrij en kosteloos te gebruiken voor de hele 

IT-hergebruiksector en voor iedereen die geïnteresseerd is in het berekenen van milieubesparingen bij 

hergebruik van IT-apparatuur. Het doel is om een nieuwe norm te creëren voor de hele sector en om de 

inkoop en het wegdoen van IT-apparatuur voor bedrijven en organisaties te vereenvoudigen. 

INDUSTRIENORM VOOR 
BEREKENEN MILIEUVOORDELEN 
HERGEBRUIK IT-APPARATUUR 

krijgen in duurzaamheid. We zijn erg blij dat we dit hulpprogramma nu 

kunnen delen met iedereen die in IT-apparatuur wil investeren, zodat 

ze gemakkelijk kunnen zien welke economische en milieutechnische 

besparingen een investering in opgeknapte producten zou opleveren. 

Onze verwachtingen zijn hoog - we verwachten dat het een norm 

wordt voor dit type berekeningen, die iedereen in de sector kan 

 gebruiken”, zegt Erik Pettersson, milieumanager bij Inrego. 

Tegenwoordig kan vrijwel alle IT-apparatuur worden gerenoveerd en 

nieuw leven worden ingeblazen. Wat kan leiden tot grote besparingen, 
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Commentaar

intro

‘WE HOPEN DAT DIT (MODEL) MEER 

MENSEN INSPIREERT OM VOOR EEN 

OPGEKNAPT PRODUCT TE KIEZEN’

zowel op milieutechnisch als op financieel gebied. De berekeningen in 

het model zijn gebaseerd op de veronderstelling dat hergebruik van 

een product ertoe leidt dat een nieuw vervaardigd, vergelijkbaar 

 product niet wordt aangeschaft en dus niet wordt geproduceerd. Door 

een opgeknapte laptop te kopen in plaats van een nieuwe kunt u 

 bijvoorbeeld ongeveer 280 kg CO
2
-uitstoot besparen. Een opgeknapte 

monitor levert zelfs een nog grotere besparing op - een gemiddelde 

CO
2
-uitstoot van 520 kg. 

INVLOED ANALYSEREN
Het nieuwe database-model dat Inrego samen met IVL Svenska 

 Miljöinstitutet heeft ontwikkeld, is enig in zijn soort omdat de invloed 

van alle componenten is geanalyseerd. Het model is bovendien een-

voudig bij te werken met nieuwe producten en componenten zodra ze 

uitkomen. Dit geeft kopers nieuwe mogelijkheden om de klimaat-

impact van nieuwe investeringen in IT-apparatuur te berekenen. 

 

“We hopen dat dit meer mensen inspireert om voor een opgeknapt 

product te kiezen. Het model kan gebruikt worden door bedrijven die 

de klimaatvoordelen van hergebruik voor hun klanten willen 

 berekenen. Ook kan het gebruikt worden door organisaties die willen 

berekenen en zien hoe ze hun klimaatimpact kunnen verminderen 

door hergebruik van IT-producten”, zegt Jonatan Wranne van IVL 

Svenska Miljöinstitutet. 

Het hulpprogramma is beschikbaar in de vorm van een rapport op de 

websites van Inrego en IVL en is tevens zeer geschikt voor het bereke-

nen van milieubesparingen in andere sectoren waar hergebruik zinvol 

kan zijn. Naast deze database is ook een gestructureerde beschrijving 

beschikbaar van de manier waarop vergelijkbare databases kunnen 

worden ontwikkeld voor andere personen en sectoren.  ■
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In het rapport stellen de onderzoekers dat de 

groei in edge-computing nieuwe omzet-

kansen voor beheerders oplevert. Volgens 

Omdia kunnen aanbieders van mobiele en 

vaste netwerken een platform bouwen voor 

de ontwikkeling van edge-diensten en tege-

lijk enorm op kosten besparen door het 

 bestaande gsm-mastennetwerk te combine-

ren met centrale kantoorlocaties en aggrega-

tiepunten zoals edge-datacenters. 

NIEUWE CONCURRENTIE
Het rapport van Omdia laat ook zien dat de 

groei van edge nieuwe gebieden voor con-

currentie oplevert; 36 procent van de onder-

vraagden denkt dat netwerkbeheerders de 

belangrijkste partij zijn in het creëren van 

nieuwe omzet binnen edge. Ook applicatie-

ontwikkelaars (30 procent) en public cloud- 

providers (25 procent) worden als belangrijke 

spelers binnen edge gezien.

 

Julian Bright, senior telecomanalist bij Omdia 

en auteur van het onderzoeksrapport: “Com-

municatiedienstverleners zien mogelijkhe-

den in de opkomende edge-computingmarkt 

maar andere potentiële spelers - waaronder 

public cloud-providers en Over-The-Top-con-

tentspelers (OTT) - zijn net zo geïnteresseerd 

Vertiv heeft samen met onderzoeksbureau Omdia een nieuw rapport uitgebracht: ‘Telcos and edge 

computing: opportunity, threat or distraction?’. Onderwerpen zijn de implicaties voor telecombedrij-

ven van de verschuiving naar edge-computing en de beste tactieken en strategieën om de groei van 

edge te benutten.

‘ENERGIEVERBRUIK BELANGRIJK 
THEMA VOOR TELCO’S’

in het leveren van edge-diensten. Hoe groot 

het marktaandeel is dat dienstverleners 

 binnen edge-computing kunnen pakken, 

hangt af van verschillende factoren. Hoe 

 succesvol bijvoorbeeld zijn ze in het aan-

passen van hun netwerken aan het edge-

computingmodel? En kunnen ze voorkomen 

dat hun rol beperkt blijft tot die van connecti-

viteitsleverancier?” 

In het Omdia-rapport wordt met name de rol 

van geprefabriceerde en modulaire datacen-

ters (PFM) genoemd, die telecombedrijven 

kunnen helpen bij het tot stand brengen van 

de edge-infrastructuur. Geschat wordt dat de 

PFM-markt zal groeien van 1,1 miljard euro in 

2018 tot 3,9 miljard dollar in 2023. Deze 

 verwachte groei is volgens de onderzoekers 

vooral toe te schrijven aan telecombedrijven 

en de groei van edge-computing, en de 

 totale groei van clouddienstleveranciers. 

ENERGIEVERBRUIK BELANGRIJK AANDACHTSPUNT
Naast een snelle ingebruikname is ook het 

energieverbruik een belangrijk aandachts-

punt voor netwerkbeheerders. In een 

 onlangs gepubliceerde update van een in 

 opdracht van Vertiv uitgevoerd onderzoek uit 

2019 (2020: Same Hopes, More Fears) stelt 

technologieonderzoeksbureau 451 Research 

dat de energiekosten die verband houden 

met edge en 5G een groot probleem vormen 

voor beheerders. 

Brian Partridge, vice-president van 451 

 Research: “Het energieverbruik is een grote 

zorg voor 5G-netwerkbeheerders, omdat 

deze kosten twintig tot veertig procent 

 uitmaken van de operationele uitgaven. Een 

analyse door Vertiv wijst uit dat door 5G het 

totale energieverbruik van netwerken tegen 

2026 met 150 tot 170 procent zal zijn 

 gestegen. De sector zit te springen om 

energie zuinige 5G-oplossingen, vooral voor 

energievreters als MIMO-antennes en data-

center-specifieke tegenmaatregelen.” 

NIEUWE DIENSTEN ONTWIKKELEN
Gary Niederpruem, chief strategy and deve-

lopment officer bij Vertiv: “De groei van edge 

biedt telecombedrijven de kans nieuwe 

 diensten te ontwikkelen op het gebied van 

5G, IoT en andere innovatieve technologieën. 

 Beheerders hebben daar partners bij nodig 

met een internationaal bereik en een stevig 

pakket aan oplossingen en diensten die hen 

kunnen ondersteunen in het edge-traject", 

concludeert hij.  ■
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“Circulaire oplossingen zijn al beschikbaar. We moeten ze nu gebrui-

ken”, zegt Clare Hobby, Global Purchaser Engagement Director bij TCO 

Development. Het rapport, ‘Impacts and Insights: Circular IT Manage-

ment in Practice’, beschrijft hoe de circulaire economie helpt bij het 

oplossen van de meest urgente uitdagingen op het gebied van duur-

zaamheid in verband met IT-producten. 

LINEAIRE ECONOMIE
In een lineaire economie nemen we ruwe natuurlijke hulpbronnen en 

maken we er producten van die we vervolgens weer weggooien als 

we er klaar mee zijn - vaak na een relatief korte tijd. Het huidige 

 lineaire consumptiemodel veroorzaakt een aanzienlijke uitstoot van 

koolstofdioxide. Natuurlijke hulpbronnen worden snel uitgeput en er 

stapelen zich enorme hoeveelheden gevaarlijk elektronisch afval (e-

waste) op. Jaarlijks wordt meer dan vijftig miljoen ton weggegooid, 

waarvan slechts 20% op verantwoorde wijze wordt verwerkt.

In een circulaire economie wordt op een meer verantwoorde manier 

met grondstoffen omgegaan. Het doel is om de levensduur van het 

product te verlengen en alle materialen te hergebruiken zonder afval 

te produceren. Dit betekent dat de circulaire economie ons kan helpen 

om de druk op de planeet te verminderen. Uit het rapport blijkt dat de 

uitstoot van broeikasgassen door een notebook met bijna 29 procent 

kan worden verminderd door het product zes jaar te gebruiken in 

plaats van vier jaar.

INKOPEN
De gemeente Aalborg is een pionier op het gebied van circulaire 

 inkoop en heeft de effecten van een grotere circulariteit gezien. “De 

hoeveelheid CO
2
 die we kunnen besparen door IT-producten langer te 

bewaren, verrast me. Door laptops drie jaar langer te gebruiken, 

 besparen we de uitstoot die gelijkstaat aan een jaar lang alle gemeen-

telijke gebouwen verwarmen en van stroom voorzien”, zegt Birgitte 

Krebs Schleemann, projectmanager voor duurzaamheidsinkoop bij de 

gemeente Aalborg.

Een nieuw rapport van TCO Development, de organisatie achter TCO Certified dat wereldwijd 

duurzaamheidscertificering voor IT-producten verzorgt , legt uit hoe iedereen die IT-producten koopt 

en gebruikt, circulaire en meer duurzame praktijken kan implementeren.

NIEUW RAPPORT GEEFT 33 TIPS 
OVER CIRCULAIR IT-MANAGEMENT

TEKST
 

VAN DE REDACTIE

“Circulaire economie is geen doel op zich, maar een middel om een 

doel te bereiken”, zegt Joan Prummel, International Advisor Circular 

Economy bij Rijkswaterstaat. “Het is in onze ogen een systemische 

aanpak om een aantal zaken te realiseren. Het gaat niet alleen om 

grondstoffen, maar ook om de uitstoot van CO
2
, het scheppen van 

werkgelegenheid, vervuiling, land- en watergebruik en sociale 

 omstandigheden. De circulaire economie als systeem zal bijdragen 

aan veel van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

 (SDG’s) waar we het allemaal over eens zijn. Het is niet ‘de oplossing’, 

maar we zien het als de beste weg naar een duurzame, sociale, 

 gezonde en welvarende samenleving.” 

GEBRUIK PRODUCTEN LANGER
De overgang naar een circulair model is een omslag die zowel grote als 

kleine veranderingen met zich meebrengt. In het rapport delen 

 experts uit de voorste gelederen van circulariteit en IT 33 concrete tips. 

“We willen verder gaan dan de theorie - dit rapport biedt praktische 

hulp voor wie de volgende stap wil zetten”, zegt Clare Hobby.  ■

ENKELE PUNTEN UIT HET RAPPORT
•  Gebruik IT-producten langer - dat is het belangrijkste wat 

u kunt doen om natuurlijke hulpbronnen te sparen en de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

•  Werk aan de geleidelijke invoering van circulaire processen, 

zoals retourneringsprogramma’s.

•  Denk circulair wanneer u IT- en datacenter-producten koopt. 

•  Gebruik circulaire criteria.  

•  Geef uw IT- en datacenter-producten een tweede leven 

door ze te verkopen.

•  Erken dat circulariteit een teaminspanning vergt en dat 

niemand het alleen kan. Zowel interne als externe samen-

werking is essentieel.
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CHRIS RASON, MANAGING DIRECTOR VAN AGGREKO:

Volgens het Institute for Supply Management 

heeft 57% van de bedrijven inmiddels te 

 maken gehad met langere levertijden voor 

uit China afkomstige ´tier one´ componenten, 

waarbij de gemiddelde levertijd meer dan 

verdubbeld is ten opzichte van eind 2019. Nu 

er wereldwijd sprake is van toeleverings-

problemen op de markt voor datacenters, 

adviseert Aggreko leveranciers en operators 

van datacenters eens na te denken over 

huuroplossingen waarmee ze er zeker van 

kunnen zijn dat infrastructurele projecten of 

koelvereisten niet nadelig worden beïnvloed 

in deze moeilijke tijd.

Gezien de vele meldingen van storingen en vertragingen van infrastructuurprojecten en levertijden 

van  vitale apparatuur, zouden operators en leveranciers van datacenters de voordelen van het huren 

van  kritische apparatuur eens moeten overwegen.

‘HUREN KAN HOOFDROL SPELEN
BIJ PROBLEMEN IN DATACENTERS’

GEFASEERDE TOEGANG
Wereldwijd hebben bouw en onderhoud te 

maken met een gefaseerde teruggang. Dit 

betreft ook belangrijke infrastructuurprojec-

ten voor datacenters. Naarmate de bouw-

activiteiten weer worden opgevoerd, zal ook 

de vraag naar apparatuur toenemen en er 

bestaat enige bezorgdheid dat de toeleve-

ringsketen niet in staat zal zijn om dezelfde 

ondersteuning te bieden als voor de lock-

down is overeengekomen.

STILSTAND OF VERTRAGING GEEN OPTIE
Of het nu gaat om kritische installaties voor 

nieuwe datacenters, het testen van de capa-

citeit van de installaties of de inkoop van ver-

vangende onderdelen tijdens het onderhoud 

van bestaande installaties, door gebruik te 

maken van een tijdelijke huuroplossing kun-

nen faciliteiten in bedrijf worden gehouden 

tot componenten en kritische apparatuur zijn 

gearriveerd. Rental power en koeloplossin-

gen zijn schaalbaar en flexibel. Eventuele 

outputwensen kunnen op elk moment wor-

den vervuld en worden aangepast als de 

wensen of het tijdpad veranderen.

Als de levering van componenten en onder-

delen die nodig zijn tijdens de bouw of het 

onderhoud van een datacenter op enigerlei 

wijze wordt vertraagd, kan dit weer leiden 

tot aanzienlijke vertraging van de werkzaam-

heden. Door de grote vraag naar datacenters 

die het werken op afstand en de opslag van 

medische data vergemakkelijken, en met 

een toenemende vraag naar nieuwe infra-

structuur om opkomende technologieën - 

zoals 5G - te faciliteren, zijn stilstand of ver-

traging eenvoudigweg geen optie.

HUUROPLOSSINGEN
“Huuroplossingen kunnen ervoor zorgen dat 

activiteiten gewoon door kunnen gaan bij 

vertraging van de levering van kritische 

 apparatuur”, aldus Chris Rason, Managing 

 Director van Aggreko. “Of het nu gaat om een 

energie- of koelsysteem, tijdelijke oplossin-

gen zijn schaalbaar en flexibel en kunnen dus 

in elk formaat datacenter worden geïmple-

menteerd, hoe lang ze ook nodig zijn.

 “Hij voegt hieraan toe: “Tijdens de gehele 

 COVID-19 pandemie is Aggreko op volle toe-

ren blijven draaien. Dit betekent dat verhuur 

een noodoplossing kan bieden voor datacen-

terprojecten, totdat de toeleveringsketen 

weer op volle kracht draait. Naarmate de 

 datacenterindustrie weer opveert, kan een 

extra vangnet voor huurapparatuur ervoor 

zorgen dat vertragingen tot een minimum 

worden beperkt.”  ■
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VIRTUEEL INZICHT IN UITBREIDING EN RENOVATIE VAN DATACENTERS

Brink Software is al decennialang gespecialiseerd in het leveren van de 

Ibis-oplossingen voor eenvoudiger en efficiënter samenwerken in de 

bouw-, infra- en vastgoedmarkt. Via de samenwerking met Vixel, 

biedt het bedrijf projectteams de mogelijkheid om BIM-modellen op 

ware grootte in VR te bekijken en te bespreken met alle betrokkenen. 

Het doel daarvan is eenvoudiger ontwerpcontroles uit te voeren en 

issues op te lossen die in het open BIM Collaboration Format (BCF) zijn 

vastgelegd. Alle opgeloste issues worden automatisch weer terug 

 gesynchroniseerd naar het gebruikte BIM-platform.

BIM-GEBRUIK VEREENVOUDIGEN
“Met Bimsync vereenvoudigen wij al jarenlang het gebruik van een 

BIM op kantoor en op de bouwplaats”, zegt Sjoerd Wiersma, Commer-

cieel manager van Brink Software. “Vrex breidt het gebruiksgemak 

van BIMmen verder uit door klanten in staat te stellen een BIM in VR te 

bespreken en issues in het open BCF-formaat te registreren om samen 

op te lossen. Vrex is voor onze BIM-klanten een waardevolle aanvul-

ling op Bimsync.”

Brink Software heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Noorse Virtual Reality-

specialist Vixel. Beide partners brengen de VR-applicatie Vrex naar Nederland en Vlaanderen voor het 

reviewen en samenwerken aan een Bouw Informatie Model (BIM) in een VR-omgeving. Vrex heeft 

integraties met alle open BIM-platformen, waaronder het door Brink Software geleverde Bimsync.    

BRINK SOFTWARE BRENGT
VR-APPLICATIE VREX
NAAR NEDERLAND

TEKSTVAN DE REDACTIE

TOEGANG TOT NEDERLANDSTALIGE MARKT
“Het verheugt ons met Brink Software te gaan samenwerken”, zegt 

Rune Vandli, CEO van Vixel. “De professionele aanpak en decennia-

lange ervaring van het bedrijf in de AEC-sector bieden Vixel interes-

sante kansen en een sterke uitgangspositie om toegang te krijgen tot 

de Nederlandstalige markt. Brink Software is het lokale aanspreek-

punt voor alle Nederlandse en Vlaamse klanten van Vrex. Zij kunnen 

onze cloud VR-oplossing leveren, technisch ondersteunen en indien 

 gewenst ook een gebruikerstraining verzorgen.” ■
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LOWER ENERGY ACCELERATION PROGRAM (LEAP) BIJ KPN

LEAP is opgezet door de Amsterdam Econo-

mic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

Zij zetten zich - samen met een coalitie van 

bedrijven uit de Amsterdamse datacenter-

keten - in voor een duurzame digitale econo-

mie door energie-efficiëntie van datagebruik 

met ICT te optimaliseren.

De eerste fase richt zich op energiebesparin-

gen op korte termijn met bestaande techno-

logie, zoals eco-mode in power settings. 

Daarnaast zoeken we met de coalitiepartners 

in LEAP naar fundamentele oplossingen om 

innovaties rondom datacenters te versnellen.

Er is de afgelopen paar maanden in pilots 

 onderzocht wat de mogelijkheden voor ener-

giebesparing zijn, zonder prestatieverlies. 

Een van de pilots draaide op het interne data-

De coronacrisis heeft de transitie naar de digitale economie versneld: we werken thuis, bestellen 

onze boodschappen online en netflixen meer. Dat zorgt ervoor dat er meer data wordt gegenereerd, 

verstuurd en opgeslagen en dit vraagt meer energie. De eerste pilots van LEAP laten zien dat partijen 

extra energie kunnen besparen door de bestaande eco-mode op hun server beter in te zetten. 

‘DE ECO-MODE BESPAART 
NOG ZEVEN PROCENT 
ENERGIE EXTRA’

center van KPN. Is het echt mogelijk om met 

meer ambitieuze settings extra energie te 

besparen zonder in te leveren op de snelheid 

van de server? Vier medewerkers van KPN 

vertellen hoe het is verlopen.

De vier medewerkers die om de digitale tafel 

schuiven, zijn enthousiast over LEAP. “Ook 

omdat KPN al jaren bezig is met energie be-

sparen”, vertelt Jeroen Cox, verantwoordelijk 

voor het thema Energie en Milieu. “Dat is best 

een uitdaging, want we zijn in onze samenle-

ving steeds meer data gaan gebruiken. Het is 

een continu schakelen om energiezuinigheid 

aan te wakkeren.”

MOET EEN NETWERK HET 24/7 DOEN?
Het dilemma waar ICT’ers die energie willen 

besparen voor staan, is dat ze er tegelijkertijd 

voor willen zorgen dat de netwerken en de 

applicaties het altijd doen. “Daardoor is het 

best spannend om energiebesparende maat-

regelen te nemen”, vertelt Cox. ‘Toen dit pro-

ject langskwam, zaten we er vanaf het begin 

bij. Het is een mooie groep van deelnemers: 

bedrijven die computers gebruiken, maar ook 

bedrijven die ze maken. Hopelijk worden we 

daardoor op den duur comfortabeler met 

energie besparen.”

ANGST VOOR GEBRUIK ECO-MODE
Arnold Hoogerwerf, binnen de afdeling Tech-

nology, Innovation, Roadmaps & Architecture 

verantwoordelijk voor software en duur-

zaamheid: “Voor de eerste fase, waarvoor 

we de pilot net hebben afgerond, keken we 

of we de huidige datacenters energiezuiniger 

konden krijgen. Veel datacenters durven de 

eco-mode van de power setting niet te 

 gebruiken. Ze zijn bang dat daardoor de 
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nog efficiënter. Beerta: “Je kunt ze makkelijk 

uitlezen, maar alle apparatuur die eromheen 

hangt maakt het een stuk moeilijker. Daarom 

zijn we nu aan het kijken of we de stekker-

dozen kunnen aanpassen. Zo kunnen we het 

op een generieke manier uitlezen en pinpoin-

ten welke server het meest verbruikt.” Deze 

generieke manier van uitlezen is een gevolg 

van de deelname aan LEAP. “Eerder was ons 

beeld beperkt tot bepaalde onderdelen. Maar 

we werken nu niet meer allemaal op eiland-

jes. We zijn nu bezig om voor alle subafdelin-

gen alles generiek neer te zetten.”

ANDERE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 
NAAST ECO-MODE
Naast de eco-mode en een generieke manier 

van uitlezen, is KPN al langer bezig met tech-

nische ingrepen om energie te besparen in 

datacenters. “LEAP was positief verrast over 

hoe efficiënt we onze servers hadden inge-

richt”, vertelt Germar Braam, verantwoorde-

lijk voor de hardware waar de platforms 

 gebruik van maken. “Door te clusteren kun-

nen we 15 kilowatt per kast koelen. En in die 

kasten zitten nog meer elementen waarop 

we kunnen besparen. Ook maken we gebruik 

van virtuele machines. Met onze huidige ser-

ver-architectuur zijn we daardoor al meer dan 

tachtig procent van de energie gaan bespa-

ren. Dat we zelfs in zo’n geoptimaliseerde 

omgeving met de eco-stand nog eens zeven 

procent besparen, geeft aan dat de eco-

stand zeker effect heeft.”

VERVOLGSTAPPEN LEAP
Het doel van de pilots is om best practices te 

ontwikkelen die de potentie van eco-mode in 

power settings van onze servers laten zien. 

Zij dienen als voorbeeld én ter inspiratie om 

het bewustzijn, kennisniveau en vertrouwen 

bij ICT-beheerders van klanten en datacen-

ters te vergroten en aan te zetten tot een 

slimmer gebruik van de mogelijkheden die 

de eco-modus biedt.

De uitkomsten van de pilots laten zien dat het 

inzetten van eco-mode in power settings in 

samenhang met virtualisatie sterk bijdragen 

aan de doelstellingen voor LEAP; verbetering 

van de energie-efficiëntie van ICT in datacen-

ters. Het optimaal inregelen van virtualisatie 

kan al leiden tot flinke financiële besparingen 

op hardware, licenties en energie. Met het 

vervolgens optimaal benutten van power-

management opties, wordt de grootste 

 efficiency verbetering bereikt.

Uit de analyse blijkt dat er verder onderzoek 

nodig is. De bezorgdheid over de impact op 

prestaties bij gebruik van de eco-mode geeft 

aan, dat er beter begrip en onderzoek naar 

energiebeheer en impact op applicatiepres-

taties nodig is. In de komende tijd wordt een 

aantal additionele pilots uitgevoerd, die dit 

nader onderzoeken in praktijksituaties.

Tevens is er behoefte aan duidelijke begelei-

ding en instructie van software- en hardware 

leveranciers over hoe de energiebeheer-

instellingen het beste kunnen worden toege-

past. Een leidraad moet de mogelijke bespa-

ringen benadrukken en uitleggen wanneer 

het standaard energiebeheer kan worden 

aangescherpt of moet worden versoepeld. 

Hier werken de hardwareleveranciers in de 

LEAP coalitie in de volgende fase aan.

MEEDOEN? 
Met LEAP staan we aan het begin van 

 impactvolle veranderingen in de datacenter-

keten. Geïnteresseerd om mee te doen met 

de LEAP coalitie of deel willen nemen aan 

een pilot, neem dan contact op met Marjolein 

Bot - leap@greenitamsterdam.nl  ■

 prestaties van de computers omlaag gaan, 

en dat het niet zoveel oplevert. Wij wilden 

daarom checken: wat maakt de eco-mode 

voor verschil, en levert het iets op?”

Voor de aftrap van dit experiment in februari 

2020, werd gekozen voor de juiste server 

met zo min mogelijk risico voor de bedrijfs-

voering. Hoogerwerf: “We draaiden de test 

op een low profile server waar niet de 

 belangrijkste applicaties op draaien. We 

 hebben de test trouwens veel uitgebreider 

gedaan dan LEAP had gevraagd. Dat gaf voor 

onszelf een beter beeld van de potentiële 

energiebesparing.”

ECO-MODE VERTRAAGT NETWERK NIET
“Eerst maten we wat de stroom is van een 

enclosure”, vertelt Luc Beerta, verantwoor-

delijk voor de platformstrategie van KPN. Een 

enclosure is de kast waar de hardware van 

een computer in zit. “Ook keken we hoeveel 

machines daarop draaien en hoeveel vermo-

gen we daarmee trekken. Daarna zetten we 

de eco-stand aan. Een week later maten we 

de verschillen. De brei aan informatie die we 

kregen uit de software van de enclosures, 

heeft LEAP voor ons uitgezocht.”

KPN heeft de service en hardware heel effi-

ciënt en goed ingericht, vertelt Beerta. “Maar 

ondanks dat bleken we toch een kleine 

 besparing te hebben gedaan, namelijk zeven 

 procent.” En het goede nieuws: “De mede-

werkers van KPN die de server gebruiken, 

hebben niets gemerkt van de aangepaste 

settings op de low profile server. De eco- 

mode maakt de prestaties van de low profile 

server dus niet trager.”

ÉÉN MEETMETHODE VOOR HET UITLEZEN VAN ALLE 
KPN SERVERS
Het uitlezen van de enclosures kan trouwens 
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VOOR BETERE ENERGIE-EFFICIËNTIE EN BEVEILIGING

RITTAL LANCEERT  VIJF NIEUWE PDU’S

‘DE NIEUWE REEKS PDU’S KAN BIJVOORBEELD EEN ALARM 

SIGNALEREN WANNEER EEN BEPAALDE DREMPEL AAN 

STROOMVERBRUIK WORDT OVERSCHREDEN’
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Rittal, wereldwijd systeemleverancier voor onder andere kastsystemen, stroomverdeling en IT-

infrastructuur, lanceert vijf nieuwe uitvoeringen in haar gamma van stroomverdeelsystemen 

of PDU’s (Power Distribution Units). Deze intelligente stroomverdeelsystemen dienen als 

energie-efficiënte oplossingen voor de extreem hoge eisen op het vlak van stroomvoorziening 

en een betere bescherming van de hard- en software van moderne datacenters. 

RITTAL LANCEERT  VIJF NIEUWE PDU’S
TEKST
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Commentaar

intro

Het is geen geheim meer dat in de komende jaren datavolumes expo-

nentieel zullen groeien. Moderne datacenters en serverrooms huis-

vesten een groot deel van deze volumes en honderdduizenden euro’s 

aan hard- en software. De stroomkosten lopen al snel in de tiendui-

zenden euro’s per jaar. Het is dus niet verwonderlijk dat de vraag naar 

energiezuinige oplossingen toeneemt en er naar een oplossing 

 gezocht wordt om de bedrijfszekerheid te garanderen. 

LAGERE BEHEERSKOSTEN
Ieder datacenter stelt zijn eigen, specifieke eisen aan de stroomverde-

ling. Daarom heeft Rittal vijf nieuwe, compacte PDU’s geïntroduceerd: 

de PDU Basic, PDU metered, PDU metered+, PDU switched en PDU 

 managed. De verschillende modellen hebben elk een eigen toepas-

singsgebied en verschillende gemeenschappelijke kwaliteiten. PDU’s 

werden initieel op de markt gebracht door de stijgende vraag naar 

een eenvoudig te monteren en compacte stroomvoorziening in het 

rack. De PDU basic levert een robuuste en compacte basisstroomver-

deling voor de IT-omgeving. De contactdoosstrook laat zich eenvoudig 

aansluiten en is direct klaar voor gebruik. Deze eenvoudige configura-

tie en flexibiliteit vertalen zich meteen in lagere beheerskosten.

BESCHERMING HARD- EN SOFTWARE
De nieuwe PDU’s bieden bovendien een antwoord aan de noodzaak 

om de vaak zeer dure hard- en software in moderne datacenters en 

serverrooms te beschermen. Naast de betrouwbare bescherming 

 tegen onbevoegd gebruik door de afdekking van ongebruikte uitgan-

gen, maakt de PDU metered het ook mogelijk om via een ethernet-

aansluiting een overzichtelijke webinterface te beheren. Hierdoor kun-

nen de vermogensgegevens van een compleet IT-rack bewaakt 

worden. De PDU metered+ gaat een stap verder met de mogelijkheid 

om niet enkel het vermogen per fase te meten, maar ook per steek-

plaats. Met de PDU switched kunnen afzonderlijke uitgangen dan weer 

via een webinterface in- en uitgeschakeld worden.

“De nieuwe reeks PDU’s biedt heel wat functionaliteiten. Zo kan een 

alarm bijvoorbeeld signaleren wanneer een bepaalde drempel aan 

stroomverbruik wordt overschreden”, zegt Koen Van Hende, Product 

Manager bij Rittal Belgium. “De verantwoordelijke kan de noodzake-

lijke wijzigingen doorvoeren, zowel ter plaatse als vanop afstand. Zo 

kan een onverwachte uitval voorkomen worden en wordt beschadi-

ging van hard- of software vermeden. Andere sensoren monitoren 

dan weer de temperatuur, luchtvochtigheid, toegangscontrole, enz.”

MINIMAAL STROOMVERBRUIK
Speciaal ontwikkeld voor de high-end IT-racks, biedt de PDU managed 

een stroomverdeling met energiemeet- en bewakingsfuncties voor 

elke afzonderlijke uitgang. Deze functionaliteiten maken van de PDU’s 

‘intelligente contactdozen’. Niet alleen de spanning, stroom en het 

 effectief en schijnbaar vermogen kunnen gemeten worden, maar ook 

het energieverbruik. Bovendien houden de bistabiele relais het 

stroomverbruik van de PDU zelf zo minimaal mogelijk.

“Een laag energieverbruik begint met een optimaal berekende stroom-

voorziening”, vertelt Van Hende. “Er kan een analyse gemaakt worden 

door per steekplaats het energieverbruik te meten. Loopt dit te hoog 

op, dan kan de klant zich afvragen of de stroomkosten van het huidige 

toestel opwegen tegen de kosten van de aanschaf van een nieuw, 

meer energiezuinig toestel. Zo helpen onze intelligente stroomver-

deelsystemen om de energie-efficiëntie in het datacenter te bewaken 

en het effectief stroomverbruik van datacenters te optimaliseren.”  ■
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TOEKOMSTVISIE PANDUIT OP GLASVEZELS IN DATACENTERS: 

De digitale economie is gebaseerd op data-

centers die kunnen schalen van een micro-

netwerk met maar enkele servers naar een 

campusomgeving bestaande uit meerdere 

gebouwen. Deze kunnen duizenden of zelfs 

honderdduizenden servers, kilometers kabel, 

en enorme aantallen opslagsystemen, 

 routers, switches en hubs bevatten. Allemaal 

bedoeld om de servers en storage-apparaten 

te verbinden met de Internet-backbones. 

De prognoses voor het groeiend dataverkeer 

nemen in alle categorieën toe. Kijk maar 

eens naar trends als: 

Al voor we met een intelligente lockdown te maken kregen, waren veel bedrijven en overheden in ons 

land bezig met een digitale transformatie. Als gevolg van COVID-19 is die ingrijpende modernisering in een 

ongekende stroomversnelling gekomen. AI en machine learning spelen hierbij een hoofdrol. Wat betekent 

dit voor datacenters en dan met name de hoeveelheid dataverkeer die zij moeten verwerken? Panduit 

schreef hierover een zeer relevante whitepaper getiteld ‘Toekomst glasvezelkabels voor datacenters’. 

‘AI EN MACHINE LEARNING 
JAGEN DE VRAAG NAAR 
GLASVEZEL FLINK AAN’

• Dataverkeer binnen het datacenter

• Inkomend en uitgaand verkeer van en 

naar het datacenter 

• Mobiel dataverkeer

• Door eindgebruikers gegenereerd verkeer 

• Bedrijfsinformatie van bedrijven

• Door computers gegenereerd dataverkeer 

• Internet of Things

De architectuur van datacenters evolueert 

naar multi-fiber connectiviteit voor high- 

density toepassingen. Voor de bandbreedte- 

eisen van veel datacenters volstaan nu nog 

interfaces met 10 Gbps, meent Panduit. De 

komende jaren zijn er echter 25, 50 en 100 

Gbps-poorten nodig. Voor deze ontwikkeling 

moeten de glasvezelverbindingen een uitste-

kende kwaliteit hebben. 

ONGEKENDE GROEI
De komende jaren gaan we in de datacenter-

wereld een ongekende groei meemaken. 

 Laten we eens wat cijfers op een rij zetten:

• Het aantal hyperschaalbare (hyperscale) 

datacenters groeit wereldwijd van 338 

eind 2016 tot 628 in de loop van 2021. Dan 

Forse groei van het aantal hyperschaalbare datacenters. Huidige en verwachte percentages netwerkaansluitingen.
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HOOFDREDACTEUR DATACENTERWORKS

Commentaar

Op pagina 37 afsluiten met halve pagina liggende advertentie.
De bijschriften zijn voor de grafieken, daarnaast een algemeen 
beeld

kwartaal van 2017. De jaarlijkse groei voor 

25 en 100 Gigabit Ethernet (GE)-poorten 

bedroeg respectievelijk 251% en 369%. 

• 25GE en 100GE-poorten vertegenwoor-

digden het merendeel van de groei in het 

derde kwartaal van 2019. Deze 25GE- en 

100GE-poorten waren samen goed voor 

16% van alle Ethernet-poorten die in het 

derde kwartaal van 2017 werden ver-

scheept, 61% bestond uit 10GE- poorten. 

• Prognoses tot 2021 gaan ervan uit dat de 

levering van 25/100GE-poorten met 46% 

groeit, terwijl het aantal 10GE-poorten 

met 46% zal dalen, als klanten de server-

verbindingen upgraden van 10GE naar 

25GE. In 2018 zijn al pilotprojecten voor 

200/400GE gestart en IHS Markit ver-

wacht dat de markt hiervoor in 2021 circa 

1 miljard dollar bedraagt.

MOBIEL DATAVERKEER 
Moor Insights & Strategy verwacht dat de IT-

ontwikkelingen enorme investeringen in 

hardware tot gevolg hebben, waarvoor zij 

een bedrag van 326 miljard dollar in 2025 

prognotiseren. Dat is nodig voor de 5G-data-

verwerking, -opslag en -netwerkbehoeften 

in het datacenter en edge computing, voor 

transformatieprojecten, voor connectiviteits-

netwerken en 5G-modems. 

“De hardwarekosten voor 5G groeien naar 

verwachting naar 326 miljard dollar in 2025. 

Deze investeringen zijn onder te verdelen 

naar de volgende segmenten: 56% voor de 

datacenters - inclusief public cloud, 22% voor 

de netwerk-transformatie, 3% voor edge 

computing en 19% voor 5G modems en IP”, 

menen de analisten van Moor.

GROEIVERWACHTINGEN VOOR MOBIELE DATA
Het maandelijkse mobiele dataverkeer per 

smartphone groeit in elke regio. West-Europa 

staat daarbij op de tweede plaats met een 

dataverkeer van 4,1 GB eind 2017 en 28 GB 

eind 2023. West-Europa is de regio met het 

hoogste maandelijkse groeipercentage voor 

het mobiele dataverkeer per smartphone in 

de prognoseperiode. Deze groei heeft 

 natuurlijk ook een relatie met de potentiële 

toename van de huidige bekabelingsoplos-

singen en de capaciteit die de komende jaren 

nodig is voor de verwerking van het toene-

mende dataverkeer. In Noord-Amerika is het 

datagebruik het grootst. Hier bedroeg het 

dataverkeer per smartphone eind 2017 7,1 

GB per maand, terwijl men een groei naar 48 

GB tegen het einde van 2023 voorspelt. 

DATAVERKEER GEGENEREERD DOOR COMPUTERS 
Deloitte Global keek naar de omzetgroei van 

chips voor Machine Learning (ML) in datacen-

ters. Ruim een kwart daarvan bestaat uit 

FPGA en ASIC’s. De consultants van het 

 bedrijf concluderen dat de marktpotentie 

voor ML-technologieën in 2020 uitkomt op 

zo’n 26 miljard dollar.

OMVANG TE BOUWEN DATACENTERS
Recente cijfers van Afcom die Panduit in de 

whitepaper citeert, laten opnieuw indruk-

wekkende cijfers zien:

• Bij 48% was de omvang van bestaande 

datacenters tussen de 465 en 4.645 m2.

bevatten deze faciliteiten 53% van alle in 

datacenters geïnstalleerde servers. Het 

dataverkeer binnen hyperschaalbare 

 datacenters verviervoudigt tussen 2016 

en 2021. In 2021 verwerken deze zo’n 

55% van het dataverkeer tussen alle data-

centers. 

• Het jaarlijkse wereldwijde IP-verkeer van-

uit datacenters zal eind 2021 zo’n 20,6 

Zettabytes (ZB) (1,7 ZB per maand) bedra-

gen. In vergelijking met de 6,8 ZB per jaar 

(568 Exabytes (EB) per maand) in 2016 

betekent dat een enorme toename in vijf 

jaar. Gemiddeld gezien groeit het IP-data-

verkeer tussen 2016 en 2021 jaarlijks zo’n 

25% (gemiddelde groei per jaar). 

• In 2021 vertegenwoordigen videostreams 

10% van het interne datacenterverkeer - 

vergeleken met 9% in 2016, maar 80% 

van het datacenter-naar-apparaat ver-

keer. 

• Cisco voorspelt dat het wereldwijde IP-

verkeer in datacenters 400% groeit en de 

wereldwijde belasting van het datacenter 

vanaf 2015 tot 2020 zo’n 2,6 keer toe-

neemt.

DIGITALE DISRUPTIE EN TRANSFORMATIE EN 
ETHERNET 
• De marktinformatie over datacenterappa-

ratuur van IHS Markit laat zien dat de 

 wereldwijde omzet aan Ethernet-switches 

in het derde kwartaal van 2017 2,9 miljard 

dollar bedroeg en jaarlijks zo’n 12% groeit. 

• De wereldwijde leveringen van Ethernet 

switch-poorten voor datacenters groeiden 

met 24% tot 12,5 miljoen in het derde 

Geschatte omvang van datacenters. Overzicht van het bereik van 1,5 dB-aansluitingen.
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• Ongeveer 50% meldde dat hun datacen-

ters binnen 12 maanden groeien naar een 

oppervlakte tussen de 465 m2 en 4.645 

m2 

• 16% gaf aan dat hun bestaande datacen-

ters tussen de 9.290 en 46.452 m2 bedra-

gen 

• 3 jaar vooruitkijkend gaf 26% aan dat de 

datacenteromvang tussen de 9.290 en 

46.452 m2 uitkomt.

EU DATAGEBRUIK EN -BEHEER 
Door de stimuleringsprogramma’s voor digi-

tale innovaties en een betere ICT-infrastruc-

tuur groeit het datagebruik en -beheer bin-

nen de EU in een hoog tempo. Verwacht 

wordt dat het totale investeringsvolume toe-

neemt tot zo’n 4% van het bruto binnenlands 

product van de EU. 

Volgens een recente studie waren in 2015 al 

6 miljoen mensen werkzaam in dataverwer-

kende functies en in 2016 zo’n 6,16 miljoen. 

Tot en met 2020 verwacht men een groei-

scenario van 14,1% voor het aantal Europea-

nen in dataverwerkende functies, oftewel 

naar bijna 10,5 miljoen. 

HOE VERDER?
Samenvattend is dit waar we nu in de visie 

van Panduit staan:

• Momenteel wordt vooral 40/100GE uitge-

leverd. 

• Er zijn inmiddels standaarden voor 200GE 

en 400GE goedgekeurd.

• De roadmap geeft een ontwikkeling aan 

richting 800GE en 1,6TE. 

• Er is inmiddels een IEEE-werkgroep in het 

leven geroepen voor (alweer) de volgen-

de generatie netwerken. 

Op transportgebied is het onwaarschijnlijk 

dat er maar één oplossing bestaat voor toe-

komstige investeringen in netwerkinfrastruc-

tuur. In termen van snelheid en capaciteit is 

er echter wel één netwerktechnologie die 

bedrijven vertrouwen om lineaire schaal-

baarheid te kunnen bieden. Dat is namelijk 

Ethernet via singlemode en multimode glas-

vezelkabels. 

40/100GE wordt volop gebruikt, terwijl al 

standaarden voor 200GE en 400GE zijn goed-

gekeurd en gepubliceerd door de IEEE. In 

 datacenters is Ethernet het meest gebruikte 

netwerkplatform, mede omdat het al de 

 architectuur en technologie biedt voor 

 toekomstbestendige datacenters, tegen een 

aantrekkelijke kostprijs. 

De snelgroeiende vraag naar bedrijfs- en 

 hyperschaalbare datacenters wordt gevoed 

door een groot aantal nieuwe toepassingen. 

Voor het verwerken daarvan is een hoge 

kwaliteit datacenter- en netwerkinfrastruc-

tuur nodig. 

BELANGRIJKE VRAGEN
Dit roept twee belangrijke vragen op: 

• Welke basis moet worden gelegd voor 

deze datacenternetwerken? 

• Hoe kan men de prestaties voor bestaan-

de toepassingen garanderen en een mi-

gratiepad bieden voor de toekomstige 

Ethernet-snelheden met investeringen in 

kabels en verbindingen? 

INZICHT IN ENORME GROEI
Zoals uit dit artikel wel blijkt, veroorzaakt 

digitale transformatie de komende 

jaren een enorme groei van het 

netwerkverkeer. Panduit schreef hierover 

een zeer lezenswaardige whitepaper 

getiteld ‘Toekomst glasvezelkabels voor 

datacenters’. Wie meer wil weten over 

deze trends en de gevolgen daarvan 

voor datacenters, kan deze whitepaper 

hier downloaden: https://connected-

infrastructures.info/nl/
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Voor de genoemde nieuwe toepassingen zijn 

(veel) hogere netwerksnelheden nodig. Nu 

de apparatuur daarvoor op de markt komt, 

wordt de benodigde bandbreedte voor toe-

passingen op het gebied van Artificial Intelli-

gence (AI) en Machine Learning (ML) een 

 kritische voorwaarde om te voorkomen dat 

er in het netwerk een bottleneck ontstaat. 

Momenteel wordt ML-dataverkeer met een 

snelheid van 40 Gbps en 100 Gbps over sing-

lemode en multimode glasvezelkabels ver-

zonden. Een aantal bedrijven heeft echter al 

de transitie naar 200 Gbps en 400 Gbps in 

gang gezet. Dit heeft invloed op alle infra-

structuuronderdelen - vanaf de netwerk-

architectuur tot en met de connectoren, 

 kabels en switches. Ook netwerktopologieën 

moeten worden aangepast, omdat hiërarchi-

sche 3-laags  architecturen te veel latency 

hebben voor ML en AI. Voor grote hoeveel-

heden oost-west verkeer moet de server 

verbinding maken met een enkele niet-blok-

kerende switch. 

SIGNATURE CORE 
Panduit’s multimode ‘signature core’ glasve-

zelbekabeling biedt nu al de grotere capaci-

teit en lage latency die nodig zijn voor toe-

komstige generatie netwerken, stelt het 

bedrijf. Het ondersteunt 40GE bi-directionele 

netwerken in een datacenter. Signature Core 

en BiDi zijn veel kosteneffectiever dan het 

 inzetten van singlemode systemen voor 40G 

Ethernet. 

OM5 signature core met 40G SWDM breidt 

het bereik zonder performance-verlies uit tot

485 meter, vergeleken met - op basis van de 

minimumeisen - een bereik van 440 meter. 

100GE SWDM en OM5 signature core is toe-

pasbaar tot 185 meter in vergelijking met de 

standaard 150 meter. 

Verder biedt het een duidelijk migratiepad 

naar toekomstige 400GE bi-directionele net-

werken met een grotere compatibiliteit.  ■
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EERSTE TOEPASSINGEN IN DATACENTERBRANCHE

Bovendien verwachten zij dat de wereldwijde markt voor smart infra-

structuur, met inbegrip van Digital Twins, tussen 2020 en 2025 een 

aanzienlijke groei zal kennen, aangezien de vraag naar de slimme 

 in-frastructuur jaar na jaar sterk is toegenomen, zo meldt Market 

 Research Explore. Het rapport noemt met name Siemens, Cityzenith 

en Black & Veatch als de toonaangevende bedrijven.

De Digital Twin slaat een brug tussen de digitale en de fysieke wereld. 

Digital Twins zijn virtuele replica’s van datacenters, gebouwen, infra-

structuur en fysieke activa, die volledig verbonden zijn met de gege-

vens in en rond deze gebouwen. Doel is de prestaties van het project 

te optimaliseren en te helpen bij het voorspellen en visualiseren van 

toekomstige resultaten.

HOE ONTWIKKELT DE MARKT ZICH?
De wereldwijde Digital Twin-industrie bevindt zich nog in de fase van 

‘early adopter upswing’ fase. Hierin gaan we langzaam van concept 

naar realiteit, van discussies op hoog niveau naar daadwerkelijke 

 use-cases. Een van de bedrijven die in het rapport wordt genoemd - 

Cityzenith - heeft een verschuiving in de activiteiten waargenomen 

van proof of concept georiënteerde projecten naar volledige, bedrijfs-

brede implementaties. Ze zien ook de uitbreiding van het gebruik van 

Digital Twin-oplossingen in nieuwe sectoren die er nog niet eerder 

gebruik van maakten, zoals de datacentersector. 

In een recent rapport van Markets Research Explore wordt geschat dat de Digital Twin-markt 

zal groeien van 3,8 miljard dollar in 2019 tot 35,8 miljard dollar per jaar in 2025. Dat is een 

gemiddelde groei per jaar van 45%. Digital Twin-software zorgt nu al voor een revolutie in 

sectoren als de gezondheidszorg, de architectuur, de lucht- en ruimtevaart, defensie en de 

automobiel- en transportsector, stellen de  onderzoekers.

DIGITAL TWIN-MARKT 
GROEIT KOMENDE JAREN 
NAAR 35 MILJARD DOLLAR 

De eerste Digital Twin-projecten waren vooral gericht op de productie-

sector en hielpen exploitanten van fabrieken om de productieactivitei-

ten beter te coördineren, te beheren en te optimaliseren. Hun 

 pro-jectenlijst beslaat vandaag de dag meerdere sectoren, waaronder 

commercieel vastgoed, retail, infrastructuur, smart cities, smart 

 campussen en energie.

NATIONALE PROGRAMMA’S
De belangstelling voor alles wat met Digital Twin te maken heeft, 

groeit snel. Zelfs als de definitie van wat een Digital Twin eigenlijk is, in 

veel branches nog niet altijd even duidelijk is. Zes landen in de wereld 

hebben nu een nationaal Digital Twin-programma, met name het 

 Verenigd Koninkrijk. 

In de Verenigde Staten studeert men momenteel op Digital Twin-prak-

tijkrichtlijnen. Wereldwijd schrijven steeds meer particuliere partijen 

maar ook overheden nu regelmatig het gebruik van Digital Twins voor. 

Bekende software voor het ontwikkelen en gebruiken Digital Twins ter 

wereld - denk aan SmartWorldPro - levert waarde op meerdere func-

tionele gebieden zoals onderhoud, energieverbruik, ruimtegebruik en 

verkeersmanagement. Dit door Cityzenith ontwikkelde platform 

 verzamelt en analyseert informatie die nodig is voor het ontwerpen, 

bouwen en uitvoeren van projecten op in principe iedere schaal.  ■



DCW JUNI/JULI
39NIEUWS

Jos Janssen (COO bij Schleifenbauer) is ver-

antwoordelijk voor de coördinatie van deze 

verbouwing en licht de gemaakte keuzes na-

der toe: “De uitbreiding van onze productie-

capaciteit is hard nodig. We begeven ons in 

een groeiende markt, waarbij een toename 

van dataverbruik en veiligheidsvereisten 

zorgt voor groei van de datacentermarkt. Dit 

zijn zowel commerciële datacenters - actief in 

de verhuur van serverruimte - als datacen-

ters van overheden, profit en non-profit 

 organisaties. Daarnaast zien we een toene-

mende vraag vanuit de markt naar onze pro-

ducten op het gebied van stroomdistributie - 

PDU’s en energiemeters. Dit heeft onder 

andere te maken met ons unieke productie-

proces en het maatwerk wat we kunnen bie-

den. Gelukkig kunnen we uitbreiden op onze 

bestaande locatie, en moeten we niet 

 opnieuw verhuizen. Uiteraard is dit iets waar 

Schleifenbauer, een Nederlandse fabrikant van Power Distribution 

Units, breidt op haar bestaande locatie uit met ruim 260 m2. Deze 

uitbreiding is mogelijk, door de naastgelegen loods te integreren in 

de productiefaciliteit. 

PDU-PRODUCENT BREIDT 
CAPACITEIT VERDER UIT

we bij de keuze van dit pand een aantal jaren 

geleden al rekening mee hebben gehouden.” 

ASSEMBLAGE VAN PDU’S EN ENERGIEMETERS 
Schleifenbauer heeft het assemblageproces 

van haar PDU’s en energiemeters sinds de 

oprichting uitbesteed aan een externe partij. 

Echter, door de toenemende groei en de 

 behoefte aan een efficiënter productieproces 

wordt de assemblage vanaf augustus 2020 

volledig in eigen beheer en ‘inhouse’ georga-

niseerd. Dit heeft meerdere voordelen. Jos 

Janssen: “Het inrichten van een nieuwe 

 assemblageafdeling is een belangrijk onder-

deel van de verbouwing. Deze ruimte wordt 

voorzien van een ESD-vloer en van moderne 

werkstations en testapparatuur. Naast de 

verbouwingswerkzaamheden zijn we 

 momenteel ook druk met het werven van 

 assemblagemedewerkers, ter versterking 

van ons bestaande team. Dit verloopt posi-

tief, inmiddels hebben veel geïnteresseerden 

zich bij ons gemeld.”

EFFICIËNT INGERICHT
Schleifenbauer onderscheidt zich in de markt 

door klantspecifiek te kunnen produceren, 

iets wat geen vanzelfsprekendheid is voor 

een PDU-fabrikant. “Naast de benodigde 

techniek en automatisering is dit enkel 

 mogelijk indien we onze interne processen 

maximaal efficiënt ingericht hebben. Zo grij-

pen we de huidige verbouwing ook aan om 

ons volledige productieproces te optimalise-

ren waar mogelijk. Het ‘insourcen’ van de 

 assemblage vraagt bijvoorbeeld om de 

 nodige aandacht en slimme keuzes. Daar-

naast biedt de uitbreiding nog voldoende 

ruimte voor toekomstige groei en investeren 

we onder andere ook in speciale materialen 

en middelen, waarmee we onze interne 

 logistiek verbeteren”, aldus Janssen.

“De keuze om uit te breiden doen we naast 

de huidige ontwikkelingen ook met oog op 

de toekomst. Naast het vergroten van de 

productiecapaciteit, willen we ook een vol-

doende ruime en prettige werkomgeving 

creëren. Dit geldt voor alle afdelingen en alle 

medewerkers. Zo ontstaan er door de ver-

bouwing ook meer kantoor werkplekken en 

flexwerkruimte. De afgelopen jaren is het 

aantal medewerkers bij Schleifenbauer sterk 

gegroeid, uiteraard willen we als werkgever 

zorgen voor een aangename werkomgeving 

voor het hele team”, besluit Janssen.  ■

TEKST
 

VAN DE REDACTIE
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ASSOCIATION

ONGELOOFLIJK TROTS 
De huidige Covid-19 crisis heeft zonder meer 

het belang van het Nederlandse digitale funda-

ment aangetoond. In deze ongekende tijden is 

het van groot belang dat iedereen probleem-

loos vanuit huis kan werken en leren. We zijn 

dan ook ongelooflijk trots op de datacenters en 

de andere digitale sectoren die thuiswerkend 

Nederland draaiend hebben gehouden. 

Met daarbij duidelijke duurzaamheidswinst: 

Nederland verbruikte tijdens de Covid-19 crisis 

10% minder energie en stootte +/- 5 Mton 

minder CO
2
 uit, terwijl het stroomverbruik van 

de datacenters met slechts 1-4% steeg.  

 Hopelijk is het thuiswerken here to stay: het 

International Energy Agency berekende dat als 

iedereen die vanuit huis kan werken, dat één 

dag per week zou doen, er wereldwijd jaarlijks 

24 Mton minder CO
2
 uitgestoten zou worden - 

een besparing vergelijkbaar met de jaarlijkse 

CO
2
-uitstoot van Groot-Londen.

Met de voortschrijdende digitalisering en de 

toename in thuiswerkplekken is het niet 

vreemd dat de Nederlandse datacenters  blijven 

groeien; het datavloer oppervlakte nam in 

2019 met 10% toe, blijkt uit ons jaarlijkse 

 ‘State of the Dutch Data Centers 2020’. Een 

 logisch gevolg van de aanhoudende groei is 

dat de sector steeds meer onder een vergroot-

glas wordt geplaatst. Amsterdam en Haarlem-

mermeer kondigden vorig jaar dan ook een 

tijdelijke bouwstop af. De nieuwe beleidsstuk-

ken, gemaakt in constructief overleg met de 

sector, zijn inmiddels goedgekeurd door het 

college van de Haarlemmermeer. Naar 

 verwachting volgt het Amsterdamse B&W die-

zelfde lijn. In het najaar zal het nieuwe beleid 

dan aan de beide gemeenteraden worden 

voorgelegd ter goedkeuring. Als DDA zijn we 

positief gestemd en blij dat er in de Amster-

damse hub voor de komende tien jaar een 

 duidelijk groeipad ligt. En er zijn serieuze 

 gesprekken over de inpassing van onze 

 belangrijke sector in de regio na 2030. 

Ondertussen blijven we als sector hard verder 

werken aan onze energie-efficiëntie en 

 projecten als hergebruik van restwarmte. To be 

continued!

Met vriendelijke groeten,

Stijn Grove

Dutch Data Center Association

LANCERING MBO-KEUZEMODULE IT TECHNIEK
Feestelijk nieuws! De MBO-keuzemodule Data-

center IT Techniek is door de laatste toetsing 

heen en werd begin juli aangeboden aan de 

minister van OCW. De eerste groep studenten 

voor deze module zal in september starten bij 

Noorderpoort op de Werkplaats voor Digitaal 

Vakmanschap. 

Ook andere mbo-instellingen rond Amsterdam, 

Utrecht en Rotterdam geven aan in 2020/2021 

het datacenter curriculum te willen aanbieden 

aan hun studenten. Om de docenten zo goed 

mogelijk voor te bereiden, organiseerde DDA 

op 1 juli een Masterclass voor docenten van 

Noorderpoort, ROC Midden Nederland en Tech-

niek College Rotterdam.  n
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DDA 
 VAKSCHOOL
Om te voorzien in de vraag naar (tech-

nisch) personeel, werkt de DDA aan een 

plan voor omscholingstrajecten. Het 

UWV, Defensie en DDA zien een kansrijke 

samenwerking om via een vakopleiding, 

geleid door de branche, werkzoekenden 

snel weer aan het werk te krijgen. 

Een gouden kans om de personeels-

tekorten in onze branche aan te vullen! 

Na het succesvol doorlopen van de op-

leiding kunnen de deelnemers bij een 

van de aangesloten werkgevers - data-

centers en leveranciers van datacenters 

- aan de slag.  n

PUBLICATIE STATE OF DUTCH 
DATA CENTERS 2020
Op 9 juni publiceerden we ons jaarlijkse markt-

onderzoek, met als thema ‘Think Digital, Act 

Sustainable’. Deze publicatie ging gepaard met 

een virtuele rapportpresentatie. Het rapport 

toont een uitgebreide analyse van de Neder-

landse markt, variërend van duurzaamheids-

ontwikkelingen in de sector tot de groeiver-

wachtingen en uitdagingen van de DDA-leden. 

Ook de ontwikkelingen in de regio Amsterdam 

en rond de Covid-19 crisis komen aan bod. 

Tenslotte wordt in het rapport Nederland als 

datacenter locatie vergeleken met de andere 

Europese hubs (FLAP + D). Bekijk de presenta-

tie terug en download het rapport via www.

dutchdatacenters.nl/publicaties/sodd2020  n

DDA 
PUBLICATIES
• Data Center Gids 2020

• State of the Dutch Data Centers 2020

• De toekomst van de digitale economie; tijd  

 voor fundamentele keuzes

• Commissioning rapport

Een volledig overzicht van onze publicaties 

vindt u op dutchdatacenters.nl/publicaties.

AGENDA
8 OKTOBER 
Green Data Center Conference 2020

13 OKTOBER 
Nationale Datacenter Dag 2020

Een volledig overzicht van onze events vindt u 

op dutchdatacenters.nl/agenda.
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gente gebouwen voor smart cities. Meer infor-

matie over deze technische trainingen, die 

meetellen voor de registratiecredits, is uiter-

aard te vinden op de bicsi.org website. In het 

tweede kwartaal zijn 25 trainingen tijdelijk 

kosteloos aangeboden. 

ANSI/BICSI 007-2020 DESIGN INTELLIGENT 
BUILDINGS
Tenslotte is onlangs het nieuwe ANSI/BICSI 

007-2020 manual Information Communication 

Technology Design and Implementation Practi-

ces for Intelligent Buildings & Premises gepu-

bliceerd. Daarin zijn de laatste methoden, 

 regelgeving en trends voor het ontwerpen  

van flexibele communicatie-infrastructuren 

verwerkt, zoals cloud-ondersteuning en het 

voeden van apparatuur via de bekabelings-

infrastructuur. Dit manual heeft betrekking op 

alle IP-gebaseerde systemen in gebouwen en 

op (campus)terreinen.

Bezoek voor meer informatie over de Europe-

se activiteiten onder Global Community het 

Mainland Europe gedeelte van de website. 

Daar zijn ook de contactgegevens van de 

 Benelux Country Chair te vinden.  n

GRATIS WEBINARS
De EMEA-regio heeft de afgelopen tijd 

 verschillende gratis webinars verzorgd over 

onder andere 400G Ethernet, micro datacen-

ters, zakelijke draadloze infrastructuren en 

 single pair Ethernet voor IoT-toepassingen. Bij 

de CALA-regio stond de evolutie van glasve-

zelconnectoren voor datacenterapplicaties op 

het programma. Deze gratis online webinars 

zijn ook te volgen door leden uit andere 

 regio’s. Als u daar interesse in heeft zijn de 

 onderwerpen van aankomende webinars 

 uiteraard te vinden op bicsi.org.

HYBRIDE NAJAARSCONFERENTIE
De bekende jaarlijkse herfstconferentie in Las 

Vegas wordt eind september in een hybride 

vorm georganiseerd, dus zowel op locatie als 

online, voor degenen die niet kunnen of willen 

reizen. De belangrijkste thema’s die tijdens dit 

event aan bod komen zijn: 5G, datacenters, 

PoE, infrastructuren voor smart cities en het 

IoT en zowel de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van glasvezelverbindingen als draadlo-

ze communicatie. Het thema van deze eerste 

fysieke conferentie sinds de corona-uitbraak is 

‘Leading the future of the connected world’.  

VILT-AANBOD
Voor mensen die hun kennis op het gebied 

van communicatie-infrastructuren willen 

 verbreden en verdiepen organiseert de BICSI 

Learning Academy tevens een aantal virtual 

Instructor-Led Trainingen (vILT). In mei en juni 

nog over het ontwerpen en ‘best-practices’ op 

het gebied van draadloze netwerken en intelli-

Door de huidige contactbeperkingen is ook BICSI, een wereldwijde vereniging voor en door 

professionals op het gebied van communicatie-infrastructuren, events en opleidingen via het Internet 

gaan verzorgen. Een deel daarvan bestaat uit gratis webinars over actuele technische onderwerpen. 

Verder verzorgt de BICSI Learning Academy online certificeringstrainingen en wordt dit najaar de 

jaarlijkse Las Vegas conferentie voor de eerste keer in een hybride vorm georganiseerd. 

BICSI LANCEERT ONLINE TRAININGEN
EN HYBRIDE EVENTS 
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