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Waar schrijft een hoofdredacteur over in deze 

ongekend disruptieve tijden? Zijn daar wel 

woorden voor te vinden? Het voorwoord dan 

maar gewoon overslaan in deze editie van 

 DatacenterWorks? 

Of gaan we het hebben over het vermeende 

gebrek aan een digitaal mainport-beleid dat de 

Nederlandse positie wel eens de das om zou 

kunnen doen? Of energiebesparing in de IT-

laag van het datacenter? Of lucht- versus vloei-

stofkoeling?

Ineens voelen onderwerpen die een paar 

 weken geleden nog heel belangrijk waren heel 

anders aan. Nederland is in een paar weken tijd 

volledig veranderd. Geen files meer, een 

CO
2
-uitstoot waar ze bij Urgenda tot voor kort 

bij wijze van spreken nog niet eens van durf-

den te dromen, terwijl thuiswerken massaal is 

doorgebroken. En wonder boven wonder lijken 

economie en maatschappij nog steeds min of 

meer te functioneren.

Of haak ik aan bij al die initiatieven die zijn ont-

staan om elkaar als vrienden, kennissen, colle-

ga’s of vakgenoten snel en gemakkelijk op de 

hoogte te houden? Denk aan het open Slack 

channel rond Covid-19 van een aantal belan-

genverenigingen. Maar er zijn inmiddels al veel 

meer van dat soort tools.

Hoe blijvend zijn de veranderingen die Neder-

land zichzelf de afgelopen tijd heeft opgelegd? 

Ik hoor veel mensen de hoop uitspreken dat in 

ieder geval het op afstand werken een blijver-

tje is. Want inderdaad, heeft het werkelijk zin 

om massaal in de file te staan of wekelijks in 

een vliegtuig te stappen, als we ook via video 

calls en dergelijke prima met elkaar kunnen 

overleggen? Natuurlijk snap ik ook het 

 tegenargument: niets gaat boven direct 

 menselijk contact. Maar moet dat werkelijk 

iedere dag? Of is twee keer per jaar ook 

 voldoende?

Covid-19 zou sowieso weleens kunnen bete-

kenen dat we de digitalisering van maat-

schappij en economie - of beter gezegd: ons 

hele leven - nu echt serieus doorvoeren. Als 

we in principe alles digitaal gaan doen tenzij 

het echt niet anders kan en er face to face 

contact nodig is, zou dat natuurlijk heel goed 

nieuws zijn voor de datacenter- en telecom- 

industrie. Niemand kan (wil!) dan nog zonder 

glasvezel en datacenters en IT zullen dan nog 

meer dan nu al het geval is een hoofdrol 

 krijgen in de Nederlandse maatschappij. Met 

alle investeringen die daarbij horen.

Misschien dat ik het op deze plek daarom 

maar beter over een optimistische bood-

schap kan hebben. Ondanks alle leed dat veel 

mensen is overkomen. Als ik dit schrijf, zitten 

we pas aan het begin van een forse omscha-

keling. Maar de digitale infrastructuur functio-

neert nog steeds heel behoorlijk. En mensen 

blijken erg flexibel te zijn als het om het 

 omschakelen naar andere werkpatronen 

gaat. Misschien is deze periode van Covid-19 

daarom wel om meer dan één reden een 

kantelpunt.  n
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DDI 
56/51

In maart zien we dat de groei in de datacentermarkt standhoudt voor de korte termijn. Tegelijkertijd 

nemen de zorgen toe over de impact van Corona die ook aan deze sector niet voorbij zal gaan.  

In maart blikken de datacenterbeslissers terug 

op de periode van december tot en met 

 februari. In deze periode ging de transitie naar 

de cloud onverminderd voort. Hoewel de 

meeste bedrijven niet van plan zijn om de 

 eigen datacenter infrastructuur geheel op te 

geven, is men - door de krimpende on-premi-

ses footprint - ook steeds minder bereid om in 

eigen datacenterfaciliteiten te investeren. 

Doordat vervolgens workloads alsnog vanuit 

de colocatiefaciliteiten naar de cloud ver-

CORONA MAAKT VOOR-
UITZICHTEN ONZEKER

plaatst worden, ontstaat er ook druk op de 

vraag naar colocatie. Behalve dan van de 

 cloud provider: die heeft steeds meer ruimte 

nodig. 

In de afgelopen drie maanden zien we die 

krimp terug bij single tenant datacenters, 

 terwijl multi-tenant datacenters nog altijd een 

heel behoorlijke groei laten zien. De index 

stijgt voor de terugblik met een punt tot 56. 

Toch ligt die groei achter bij wat we de afgelo-

pen jaren hebben gezien.

De driemaandelijkse vooruitblik is in maart 

stabiel op een magere 51. In de daling zit nog 

een klein seizoenseffect. We zien dat de 

 beweging van single tenant naar multi-tenant 

iets begint te vertragen. De snel groeiende 

 onzekerheid omtrent de impact van het 

 Coronavirus begint zijn intrede te doen. 

Let op: de rondvraag onder datacenters heeft 

in de eerste twee weken van maart plaats-

gevonden, voor de toespraak van de minister- 

president en voor de meest ingrijpende maat-

regelen.

Desalniettemin krijgt de twaalfmaandelijkse 

vooruitblik een duidelijke knauw ten opzichte 

van een maand geleden en daalt drie punten 

tot 53. Single tenant datacenters lopen wat 

 minder snel leeg en multi-tenant datacenters 

verwachten minder vaak groei te kunnen 

 laten zien. 

Tijdens dit schrijven kunnen we vaststellen dat 

de impact van het Corona-virus veel groter zal 

zijn dan tot voor kort werd verwacht. Hoewel 

de afhankelijkheid van digitale middelen als 

datacenters daardoor sterker zal worden dan 

ooit, zullen veel datacenters te maken krijgen 

met klanten die hun uitgaven zoveel mogelijk 

proberen te reduceren. De DDI heeft ongetwij-

feld de bodem nog niet gezien.  n
Dutch Datacenter Index

Maart 2020

DUTCH DATACENTER INDEX MAART 2020
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GRIP OP ENERGIECIJFERS

Cijfers - er worden veel vergelijkingen gebruikt om het huidige en toekomstige 

‘verbruik’ van datacenters te illustreren, maar weten we het eigenlijk wel exact?

Ik heb navraag gedaan bij diverse instanties die het zouden moeten weten, maar er 

komt geen eenduidig antwoord op alleen al de vraag hoeveel stroom  datacenters in 

Nederland verbruiken. Is het niet tijd om dit definitief goed in kaart te brengen door 

middel van een nieuw protocol voor datacenter-energie?

HEBBEN WE BEHOEFTE AAN 
EEN PROTOCOL ROND 
DATACENTER-ENERGIE?

Een snelle zoekactie geeft heel wat antwoor-

den op de vraag hoeveel energie datacenters 

nu eigenlijk gebruiken:

• Een docent van Universiteit Twente waar-

schuwt: te weinig stroom voor internet 

betekent einde aan onbeperkt internet. 

Over 5 jaar gaat 20% van de hele stroom-

productie op aan dataverkeer, goed voor 

15% van de totale C0
2
-uitstoot. (bron: 

 Tubantia).

• Energieverbruik 2018: 654 MW multi- 

tenant en 688 MW single tenant (bron: 

Dutch Datacenter rapport 2018).

• Energieverbruik 2019: 1503 MW datacen-

ters, 80% groene energie (bron: Dutch 

 Datacenter rapport 2019).

• Sector stuit op capaciteitsproblemen 6,2 

PJ-elektriciteitsverbruik, 10% van de tota-

le elektriciteitsvraag in Noord-Holland 

(bron: rapport CE Delft 2020-2050).

• Datacenters verbruiken drie keer zoveel 

stroom als de NS (bron: NRC).

• NS gebruikt jaarlijks evenveel stroom als 

de hele stad Amsterdam (bron: Metro).

Ik vraag me af: waar komt die brij met cijfers 

vandaan? Al begrijp ik best dat stakeholders 

hun eigen belangen hebben en zich vasthou-

den aan cijfers die hun standpunten het  beste 

onderbouwen. De een heeft het over de 

energiecontracten met leveranciers, de 

 ander over het daadwerkelijk energie-

verbruik of bedoelt juist de maximale 

vermogens capaciteit van een datacenter. 

Hoeveel  servers er staan opgesteld en met 

welk  vermogen? Ik weet het niet, weet u 

het?

VAN PUE NAAR DIC
Ik heb het PUE-tijdperk meegemaakt, waarbij 

datacenters uiteindelijk een enorme 

efficiency slag hebben bereikt met betrek-

king tot de infrastructuur. Verdere PUE-verbe-

tering aan de infrastructuurkant van de DIC 

kost veel geld en brengt een beetje op. Als 

volgende stap hebben Mees Lodder, Dirk 

Harryvan, Max Amzarakov en ondergeteken-

de een nieuwe indicator voor efficiënt ener-

gieverbruik ontwikkeld. Dit zijn de Datacenter 

Idle Coëfficiënt (DIC) en de Server Idle Coëf-

ficiënt (SIC) waaruit de DIC wordt berekend. 

Deze coëfficiënt relateert de CPU-belasting 

van de IT-apparatuur (% nut tig / % idle) aan 

het energieverbruik en geeft daarmee inzicht 

in hoe energie-efficiënt IT is als deze - zeg 

maar - niet bezig is.

De DIC geeft handen en voeten aan de door 

de overheid opgelegde ‘Erkende Maatrege-

len’, waarvan het aanzetten van de power 

management-functie (PM) op servers al per 

1 juli 2019 van kracht is. Wij denken dat deze 

‘eco-mode’ een aanzienlijke energiebespa-

ring kan opleveren. Tegelijkertijd denk ik dat 

er nog maar op weinig servers als gevolg van 

de maatregel de eco-knop is aangezet. Hoe 
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TEKST
MARCO VERZIJL  

WCOOLIT

Commentaar

‘DEZE NIEUWE 

MEETMETHODE TOONT HET 

POTENTIEEL AAN 

ENERGIEBESPARING AAN 

EN VERSCHAFT DAARMEE 

DATACENTER MANAGERS 

EN ICT-GEBRUIKERS MEER 

INZICHT IN HUN 

ENERGIEGEBRUIK’

dan ook, deze nieuwe meetmethode toont 

het potentieel aan energiebesparing aan en 

verschaft daarmee datacenter managers en 

ICT-gebruikers meer inzicht in hun energie-

gebruik. Noem het maar de ‘slimme meter’ 

van de datacenters.

ENERGIEBEHEERSING
Maar hoeveel energiebesparing is dat dan? In 

ieder geval veel. Maar hoeveel? Ik weet het 

niet. Hoe komen we er achter? Willen de 

stake holders het wel weten, of spelen er 

 andere belangen mee? Sowieso is door de 

klimaatdiscussie het een en ander in een 

stroomversnelling gekomen en is energie-

beheersing (hoger) op de agenda gekomen.

Maar doen we echt aan energiebeheersing? 

Ik denk het niet. We weten dat de capaciteit 

en prestaties van servers veel meer zijn toe-

genomen dan het energieverbruik, maar we 

zien ook dat het energieverbruik zelf niet is 

afgenomen. In de cijferbrij zien we in ieder 

 geval wel dat iedereen verwacht dat het 

energieverbruik van IT zal blijven groeien. 

Weliswaar niet met de snelheid van de pres-

tatiegroei van IT, maar toch… Hoeveel het 

blijft stijgen, ik weet het niet. Wat denkt u? 

Energiebeheersing is niet goed mogelijk zon-

der dat we weten hoeveel kW datacenters 

gebruiken, zonder kennis van de grootte van 

de onderliggende energiecontracten, hoe-

veel kW wordt opgewekt door wind, zon, 

 alternatief, et cetera. Energie-efficiëntie en 

duurzaamheid zijn modewoorden en goed 

voor het imago, maar het wordt tijd om het 

te onderbouwen met cijfers, betrouwbare 

 ratio’s, gecoördineerd en gecertificeerd door 

onafhankelijke instellingen.

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

samen te doen, samen met de overheid, 

 datacenters en belangenverenigingen van 

datacenters en ICT. De huidige ‘Erkende 

Maatregel’ van het  power management voor 

servers leidt mijns inziens op korte termijn 

niet tot het gewenste resultaat. Het is nieuw 

en betreft veel partijen en heel veel appara-

ten. Het vraagt aandacht voor efficiency van 

mensen die nu nog alleen worden afgere-

kend op beschikbaarheid en continuïteit. 

Handhaving van deze maatregel is daarmee 

complex en onoverzichtelijk. Kortom, dat 

heeft tijd nodig. 

Wat is dan de oplossing? ik zou graag een 

convenant tussen partijen zien, waarin is 

vastgelegd dat er maandelijks wordt gerap-

porteerd aan de overheid. Server-eigenaren 

rapporteren de gegevens en geven inzicht in 

het energieverbruik en het 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 maande-

lijks hun totale energieverbruik en het ener-

gieverbruik geconsumeerd door de servers. 

Aan de hand van deze informatie kan de 

overheid vervolgens regelgeving maken, in 

overleg met de belangenverenigingen voor 

datacenters en ICT-gebruikers kunnen zij de 

informatie gebruiken voor verantwoording 

aan hun stakeholders en naar de samen-

leving.

We moeten uiteindelijk doelstellingen 

 kunnen toetsen aan werkelijke cijfers en de 

impact van maatregelen kunnen analyseren 

op basis van betrouwbare cijfers. Anders 

blijft het een brij met cijfers en mooie woor-

den zonder tastbare resultaten.

Lichtpuntje: in het LEAP-project van de 

 Amsterdam Economic Board werkt een 

 aantal gerenommeerde bedrijven met een 

grote ‘IT footprint’ samen in een pilot. Door 

verbruiksgegevens uit hun apparatuur 

 beschikbaar te stellen, komt er inzicht in 

 potentiële efficiency-verbetering. WCooliT en 

Certios nemen deel in LEAP met de DIC-

meetmethode. 

Transparantie helpt. Het begin is er.  ■
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VOORUITZIEN IS REGEREN

Wereldwijd wordt de IT-industrie gezien als een belangrijke oorzaak 

van het almaar stijgende energieverbruik. De afgelopen jaren was er 

veel te doen over energie-efficiency in datacenters, omdat die gezien 

worden als ‘de grote energieslurpers’. We weten allemaal wat er, al 

dan niet uit vrije wil, aan inspanning is verricht om datacenters meer 

efficiënt te maken. En niet zonder succes, zoals blijkt uit de data van 

het International Energy Agency. Het wereldwijde energieverbruik in 

datacenters zweeft kort onder de 200 TWh (zie figuur 1).

GROEI IS ONVERMIJDELIJK
Een snelle analyse leert dat het verbruik voor infrastructuur (koeling, 

verlichting et cetera.) aan het afnemen is. Daarentegen stijgt het ver-

bruik voor opslag en servers. Is dat raar? Nee, want de digitalisering 

blijft wereldwijd groeien. De sombere benadering is dat het energie-

verbruik zal exploderen als gevolg van de groei die onder andere 

voortkomt uit trends als:

• Cisco ziet dat het wereldwijde internetverkeer is verdrievoudigd 

sinds 2015 en verwacht een groei naar 4,2 zettabytes (4,2 miljard 

gigabytes) tegen 2022. 

• De verwachting is dat het aantal mobiele internetgebruikers zal 

blijven groeien, er zijn er al 6,3 miljard in 2019.

• Het aantal IoT-connecties zal naar verwachting groeien naar meer 

dan 25 miljard in 2025.

• De groei van de - al dan niet relevante - hoeveelheid opgeslagen 

data.

• Mobiele apparaten zullen tegen 2022 meer dan 70% van het data-

verkeer verwerken, vooral als gevolg van streaming diensten.

• Digitale technologie als AI, VR, auto’s, smart cities, et cetera.

Digitale technologie is alom aanwezig en beïnvloedt de manier waar-

op wij leven, werken, spelen, reizen en dergelijke. Maar tegelijkertijd 

creëert het nieuwe uitdagingen in veiligheids- en privacyrisico’s. Toe-

name ervan is ook onvermijdelijk.

De meeste mensen kennen natuurlijk wel de zegswijze regeren is vooruitzien’. Maar hoe zien 

wij vooruit op het einde van de PUE, vraagt doorgewinterde industrieveteraan Jos Bijvoet zich 

in dit artikel af.

WAT BETEKENT
HET EINDE VAN PUE?

PUE ALS NUTTIG HULPMIDDEL
Beperken van groei in energieverbruik in datacenters vraagt dus 

steeds meer aandacht en zal grotendeels afhankelijk zijn van de 

 snelheid waarmee maatregelen en technologie op het gebied van 

energie-efficiency ontwikkeld kunnen worden. Tot nu toe konden we 

hierbij gebruikmaken van een handig en nuttig hulpmiddel. Dat was 

het vergelijkingsgetal tussen het elektrisch verbruik voor IT en ver-

bruik voor ondersteunende zaken. Met andere woorden: de PUE. Met 

dit instrument in de hand zijn we er, ondersteund door technische ont-

wikkelingen en ASHRAE TC9.9, wereldwijd in geslaagd het tij te keren 

en heeft de marketing de PUE omarmd als ‘unique selling point’ voor 

datacenters. 

Er worden overigens in marketinguitingen spectaculair lage waarden 

gepresenteerd. Ik vraag mij af of dit in de exploitatie ook daadwerke-

lijk wordt gehaald. Net als bij de Tier-classificatie van Uptime Institute, 

het verschil tussen ‘Tier III Ontwerp’ versus ‘Tier III Gebouwd’ classifi-

catie, zien we de PUE vaak als ‘Ontwerp PUE’ verschijnen. Dat de prak-

tijk weerbarstiger is, zal elke datacenter manager beamen. Overigens 

hecht ik meer waarde aan de betrouwbaarheid van de infrastructuur 

dan aan een getal van 1.3 of 1.2. 

VEEL BEREIKT
Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd als het gaat om de optimali-

satie van de infrastructuur, zeg maar de facilitaire kant van het data-

center. Zou dat niet zo zijn geweest, dan waren we wereldwijd al 

 boven de 200 TWh aan eindgebruik gestegen. Maar er is een eind aan 

dit soort verbeteringen en ik meen dat dit al een tijdje in zicht is. 

 Volgens de bekende 80:20-regel (naar Pareto) zullen de laatste bruik-

bare 20% aan maatregelen zich vertalen in 80% van de kosten/effort. 

En tegen de Nederlandse kostprijs van een KWh is de business case 

dan niet positief. Je kunt van een oud gebouw geen nieuw gebouw 

maken, dus is er een einde aan haalbaarheid van optimalisatie. Er zal 

dus gekeken moeten worden naar alternatieven en dat vindt dan ook 

in toenemende mate plaats.
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TEKST
JOS BIJVOET  

 INDUSTRIEVETERAAN

‘DE ONS HELAAS ONTVALLEN MEES 

LODDER RICHTTE ZICH OP DE KERN VAN 

HET PROBLEEM: DE PROCESSOR IN DE 

SERVER, DIE VAAK - ONGEACHT DE 

NOODZAAK - VOL GAS DRAAIT’

ALTERNATIEVEN 
Warmteterugwinning, smart grid, groene energie, slimme nieuwbouw 

en dergelijke zijn allemaal goed bedoelde pogingen. Bij de zoektocht 

naar besparingen wordt mijns inziens te weinig gekeken naar de 

 IT-kant van de vergelijking. Als ik aan IT-verbruik iets doe, telt dat 1,2, 

1,3 of 1,5 keer door - afhankelijk van mijn PUE. Snel verdiend lijkt mij. 

Vandaar dat Uptime Institute zich nu ook afvraagt in hoeverre PUE nog 

wel een rol dient te spelen.

De ons helaas ontvallen Mees Lodder richtte zich op wat mij betreft de 

kern van het probleem: de processor in de server, die vaak - ongeacht 

de noodzaak - vol gas draait. Uit zijn ideeën is inmiddels het LEAP-

project van de Amsterdam Economic Board, Green IT Amsterdam en 

andere instellingen en partijen ontstaan.

De processor was in het verleden een beruchte stroomslurper. Er 

 waren fabricaten die in idle nog 90% van de nominale energie 

 verbruikten - met alle gevolgen vandien voor de achterliggende keten 

van ventilatoren en koeling. Sommige servers hebben weinig ventila-

toren met hoog toerental, andere hebben er meer die met een laag 

toerental draaien, afhankelijk van wat men als het meest effectieve 

en efficiënte ventilator-ontwerp ziet. 

En wat te denken van de efficiency van de elektrische voeding - x2, x4 

of x6 per server? Allemaal zaken die over het algemeen geen rol 

 spelen bij de aanschaf van een server. Ja, er is veel verbeterd op dat 

gebied, maar dan moet je er bij aanschaf ook wel op letten en zul je 

gebruik moeten maken van het energiemanagementsysteem (power 

management) dat in servers aanwezig is. En dan zijn er natuurlijk ook 

 bedrijven die niet elke drie tot vijf jaar de servers vernieuwen. De tip 

van elke energie-coach zal daarom zijn: uitzetten wat je niet gebruikt. 

Dat bespaart het meest!  ■

Jos Bijvoet was meer dan 30 jaar verantwoordelijk voor datacenter 

infrastructuur management bij een grote financiële multinational en 

geniet erkenning voor zijn visie in de internationale datacenter 

 gemeenschap. 

Figuur 1. Het wereldwijde energieverbruik in datacenters.
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Iedere morgen zie ik treinen en stations vol mensen die allemaal met een vers opgeladen mobieltje 

hun e-mails checken, een Netflixje afkijken, een krantje lezen of gewoon een leuk filmpje bekijken. 

Ik weet  zeker dat de meeste gebruikers van mobiele telefoons zich niet realiseren, dat al die 

functionaliteit niet uit de kleine accu van hun smartphone komt die ze ‘s nachts hebben opgeladen.

‘ACHTER IEDER MOBIELTJE 
ZIT EEN DATACENTER
OF DERTIG...’

127 MILJOEN 
Toch raar als je bedenkt dat alleen YouTube in 

2019 al 1,8 triljoen views genereerde. Dat ze 

daarvoor ongeveer 243,6 TWh stroom nodig 

hadden. Gelooft u mij niet? Kijk maar op: 

 https://bit.ly/2TDJU22. 

243,6 TWh is voldoende om 127 miljoen (!) 

huishoudens ongeveer 8 jaar (!) van stroom 

te voorzien. En YouTube is wereldwijd nog 

maar de nummer 3 gebruiker van band-

breedte.

Tel hierbij nog eens het enorme aanbod van 

nieuwe streaming-diensten als Disney+ en 

veel nationale diensten als NLZiet en Video-

land op - allemaal liefst in 4K. Dan zijn deze 

cijfers nog maar het begin. Want wie kijkt er 

nou nog een tv-programma of film op het 

moment dat het wordt uitgezonden, als je op 

ieder willekeurig moment kunt kijken wat je 

wilt op je smart-tv of tablet? 

KRAANWATER
Maar ach, wie staat er nog bij stil waar kraan-

water en elektriciteit vandaan komen? Waar-

om zouden we ons dus zorgen maken over 

alles wat er op de achtergrond gebeurt, die 

onze mobieltjes tot het onmisbare device 

maken dat het voor ons allemaal is? Het grote 

verschil is dat water en elektriciteit tot de 

 primaire levensbehoeften horen en dat onze 

smart devices, hoe belangrijk ze ook zijn, dat 

absoluut niet zijn.

Vaak word ik meewarig aangekeken als ik 

aan mensen probeer uit te leggen dat, als je 

iets niet ZIET, het niet betekent dat iets er niet 

IS. Hoe kunnen zij nou weten dat er voor 

 ieder YouTube-filmpje, elke TV-aflevering of 

iedere Netflix-serie die zij kijken een server 

ver weg in een datacenter iets moet doen?  

En dat er massa’s storage devices, netwerk-

apparatuur, 3G-, 4G- of straks 5G-masten, 

repeaters, wifi en nog veel meer nodig is om 

het allemaal op hun mobieltje te krijgen. En 

dat zij niet alleen zijn, maar met zo’n slordige 

3,5 miljard volgers (kijk maar op: https://bit.

ly/2TEj89Y). 

ALLES WORDT GROOT
Met zulke enorme getallen wordt alles groot. 

Zelfs als iedereen maar een streaming-dienst 

voor twee minuten per dag gebruikt, hebben 

we het al weer over zeven miljard minuten. 

Dat is 4.861.111 dagen streamen. Of 13.318 

jaar. Ik WIL niet eens weten hoeveel energie 

dat kost. En dan hebben we het alleen nog 

maar over telefoons. En nog niet eens over 

tablets en smart-tv’s.

Ik ben geen Don Quichotte en ik snap best 

dat niemand deze trend kan tegenhouden. 

Maar hoe zorgen we ervoor dat jong en oud 

zich meer bewust worden van de impact die 

het gebruik van dit soort devices op onze 

 wereld heeft? 

ENERGIELABELS OP APPS
Allereerst moeten we ons afvragen of we 

met de juiste argumenten überhaupt tot 

mensen kunnen doordringen. Ik ben daar zelf 

nogal sceptisch over. 'Eerlijke' koffie of choco-

lade en bioproducten worden maar door een 

betrekkelijk klein percentage van de bevol-

king herkend. En dat komt denk ik vooral om-

dat er direct beelden van dieren- en mensen-

leed aan gekoppeld kunnen worden. Een 

filmpje van een intensieve smartphone- 

gebruiker met op de achtergrond een ijsbeer 

op een smeltende ijsschots zal niemand 

overtuigen dat het best wel wat minder kan. 
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MARCEL DEN HARTOG  

HEEFT MEER DAN 30 JAAR ERVARING IN DE IT-INDUSTRIE

‘WELKE CONSUMENT STAAT ER NOG BIJ STIL WAAR 

KRAANWATER EN ELEKTRICITEIT VANDAAN KOMEN?’

 

Geld vragen dan? Een energielabel op apps? 

Zo van: ‘Wij draaien alleen bij datacenters die 

100% groene stroom gebruiken’. Maar dan 

nog is het verspillend, want de energie die 

verloren gaat aan al dat streamen, kan ook 

voor andere zaken gebruikt worden. 

AL SNEL
Het moet mij van het hart dat ik het niet 

weet. Maar toen ik het idee kreeg voor dit 

artikel en onderzoek ging doen, werd ik koud 

van de enorme verspilling die we met z’n 

 allen veroorzaken. De hele wereld opvoeden 

kan niet, en dus is het aan ons, de program-

meurs, de datacenters, de streaming-dien-

sten en anderen om te zorgen dat het in ieder 

geval zo efficiënt mogelijk werkt. En we 

 weten allemaal dat daar nog grote slagen te 

maken zijn. 

Ik heb in ieder geval nog eens naar de geïn-

stalleerde apps gekeken en er de nodige van 

weggegooid. En ik kan niet helpen te denken: 

als alle 3,5 miljard smartphone-gebruikers 

nou allemaal eens drie appjes weggooien die 

alleen maar op de achtergrond nutteloze 

troep ophalen, dan zijn dat 10,5 miljard 

 appjes, maal 2% van 3.3 KwH (gemiddelde 

voor een smartphone), dan zitten we al snel 

op... Zucht...  ■
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ENERGY HUB AALSMEER

“De gemeente Aalsmeer was bezig met het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie en 

ging toen kijken waar kansen voor warmte-uitwisseling lagen. Ze hebben ons datacenter 

in Aalsmeer in 2015 gevraagd of ze iets met onze restwarmte konden. Dus eigenlijk is er 

veel te danken aan de vooruitziende blik van de gemeente.” Met deze woorden legt Jeroen 

Vollmuller, Chief Operations Officer van NorthC, uit wat de aanleiding was voor het opzet-

ten van Energy Hub Aalsmeer. In dit project levert NorthC restwarmte van zijn datacenter 

in Aalsmeer aan Kindcentrum Triade, Sportcentrum De Waterlelie en Fertiplant, een expor-

teur van potplanten. In ruil daarvoor krijgt het datacenter koude terug om zijn datazalen te 

koelen.

VOORTREKKERSROL
Vollmuller vertelt dat hij in 2017 betrokken raakte bij het project. “We hebben eigenlijk 

meteen een voortrekkersrol genomen, omdat we van deze partijen de meeste expertise 

hebben op het gebied van verwarming en koeling. We willen niet alleen binnen het 

 datacenter energie besparen, maar ook op een verantwoordelijke manier omgaan met de 

restwarmte. Wij vinden het vanuit onze duurzaamheidsgedachte ‘not done’ om warmte 

 zomaar weg te gooien. Ik denk dat die gedachte over een paar jaar gemeengoed is in onze 

branche.” 

VERWARMING ZWEMBAD
Een van de andere partijen in Energy Hub Aalsmeer is Sportcentrum de Waterlelie, dat 

 bestaat uit een sporthal en een zwembad. Marten van Maastrigt is directeur Exploitatie 

Sportaccommodaties Aalsmeer. Hij vertelt dat hij al in 2015 gesprekken met de gemeente 

Het benutten van restwarmte uit datacenters lijkt een 

uitgemaakte zaak, maar er komt veel bij kijken. Datacenters 

die duurzaam willen opereren, kunnen hun restwarmte niet 

zomaar ‘over de schutting gooien’. Een belangrijke succesfactor 

is een rendabele businesscase voor alle deelnemende partijen. 

Daarnaast is wederzijds vertrouwen belangrijk, anders wordt een 

samenwerking erg ingewikkeld. In Energy Hub Aalsmeer viel dit 

allemaal op zijn plek. 

BUSINESSCASE EN 
VERTROUWEN  
BEPALEN SUCCES
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JOURNALIST

‘TECHNISCH IS HET UITWISSELEN VAN KOUDE 

EN WARMTE NIET ZO INGEWIKKELD, MAAR 

HET GAAT ER VOORAL OM OM ALLE KIKKERS 

IN DE KRUIWAGEN TE HOUDEN’
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voerde over de verwarming van het zwembad. “We zagen toen aan-

komen dat de installatie aan vervanging toe was. Een andere factor 

was het nabijgelegen kindcentrum dat destijds nog gebouwd moest 

worden en ook warmte nodig heeft. Met deze informatie is een 

 adviesbureau aan de slag gegaan en vervolgens kwam de gemeente 

met het initiatief voor het afnemen van restwarmte van het data-

center van NorthC.”

KLEINE KRING
Wat in dit project een belangrijke succesfactor is, is dat de bedrijven  

en instellingen in een relatief kleine kring bij elkaar zitten, vertelt 

 Vollmuller. “De maximale afstand die de warmte moet afleggen, is 

een kilometer heen en terug. Als het langer wordt, wordt het project 

ook meteen veel duurder. Voor gemeenten zou dit kunnen betekenen 

dat ze bij vergunningverlening aan datacenters goed kijken welke 

 bedrijven en instellingen dicht in de buurt zitten, die eventueel kunnen 

profiteren van de restwarmte van het datacenter. Dan kun je ze ook op 

een strategische manier goed inplannen.”

SUBSIDIE
Energy Hub Aalsmeer is met financiële hulp vanuit de DEI-regeling van 

RVO.nl gerealiseerd, vertelt Vollmuller. “Dat was een belangrijke 

 stimulans en heeft de verschillende partijen over de streep getrokken. 

Zonder de subsidie had dit project het licht niet gezien.” Dat wordt 

bevestigd door Van Maastrigt. “Door de subsidie werd de terugver-

dientijd van de investeringen acceptabel voor ons. We hebben niet het 

hele benodigde bedrag gesubsidieerd gekregen. We moesten zelf nog 

een flink bedrag investeren, hiervoor hebben we een regeling kunnen 

treffen met de gemeente.”

RENDABELE BUSINESSCASE
Er is voor alle partijen in Energy Hub Aalsmeer een rendabele business- 

case. Dat is heel belangrijk, benadrukt Vollmuller. “Technisch is het uit-

wisselen van koude en warmte niet zo ingewikkeld, maar het gaat er 

vooral om om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Het vertrouwen 

onderling is van groot belang in dit soort projecten. Je zit met partijen 

aan tafel waar je normaal niet mee te maken hebt en die minder 

 kennis hebben op dit vlak. Je kunt de restwarmte dus niet zomaar over 

de schutting gooien, het moet goed landen bij de andere partijen. Je 

moet goed samenwerken en zorgen voor een goede businesscase 

voor alle deelnemende partijen.” In september 2019 is het warmtenet 

in Aalsmeer opgeleverd. Sportcentrum de Waterlelie en Kindcentrum 

Triade ontvangen al warmte van het datacenter van NorthC en de 

 installaties van Fertiplant worden momenteel ingeregeld. 

WERKING
Vollmuller vertelt hoe het kleinschalige warmtenet werkt. “Wij leveren 

warm water van ongeveer 23 graden aan het net dat in een ring loopt. 

Als de warmte is geleverd, komt het water met een temperatuur tus-

sen 13 en 14 graden als koelwater terug naar het datacenter. We zijn 

dus niet alleen warmteleverancier in dit project, we wisselen echt 

warmte en koude met elkaar uit.” Het water uit het warmtenet is niet 

warm genoeg om het zwembadwater te verwarmen. Van Maastrigt: 

“Wij krijgen water van ongeveer 23 graden binnen en waarderen dat 

met warmtepompen op tot 55 graden. Een keer per week wordt dat 

nog verder opgewaardeerd naar 70 graden in verband met legionella-

preventie.”

EIGENDOM
Het warmtenet zit nog niet aan de maximumcapaciteit, denkt 

 Vollmuller. “We kunnen ongeveer 1 MW thermisch vermogen leveren. 

We hebben nog wat over, dus er zou bijvoorbeeld nog een wat grotere 

of een paar kleinere partijen kunnen aansluiten.” Het net is nu nog 

 eigendom van de verschillende deelnemers, vertelt Vollmuller. “Dat 

moest in het verleden zo in verband met de subsidie. Inmiddels zijn de 

regels veranderd en willen we het net graag overdragen aan een soort 

netbeheerder. Maar we zijn wel echt op zoek naar een partij die de 

duurzaamheidsdoelen ondersteunt en niet alleen snel geld wil 

 verdienen.” 

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID
Door de samenwerking in Energy Hub Aalsmeer is er natuurlijk sprake 

van wederzijdse afhankelijkheid, vertelt Van Maastrigt. “Het datacen-

ter is afhankelijk van de warmte die wij afnemen voor de komende 

twintig jaar. Stel dat door politieke veranderingen het zwembad in die 

tussentijd dicht gaat, dan moet daar een oplossing voor komen. Dat 

hebben we contractueel vastgelegd.” Dat wordt bevestigd door 

 Vollmuller. “De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, maar 

niet alles is vrijblijvend. Dat realisme is nodig om dit project tot een 

succes te maken. We hebben geen juridische entiteit opgericht zoals 

een coöperatie of een joint venture, maar op basis van vertrouwen 

een samenwerkingsovereenkomst getekend.” NorthC is niet volledig 

afhankelijk van de andere partijen voor de koeling. Dat kan nu nog 

niet, meent Vollmuller. “We hebben onze koelinstallatie nodig. Volle-

dige afhankelijkheid is complex vanwege een variatie in de warmte-

vraag. Wat we hier doen, is laten zien dat het kan. Ik zie het ook als een 

leercurve waarbij we bij ons volgende project de ervaringen mee-

nemen in de dimensionering van de technische installatie.”  ■



DCW APRIL
17

DCW APRIL
RESTWARMTE

MEER WETEN?
De gemeente Aalsmeer is initiatiefnemer van het project 

en bracht de partijen samen. Aalsmeer wil in 2040 

fossielonafhankelijk zijn. Een van de grote uitdagingen daarbij 

is, ervoor te zorgen dat woningen en bedrijven in Aalsmeer 

geen aardgas meer nodig hebben. Met elkaar wordt daarom 

gezocht naar nieuwe samenwerkingen tussen partijen en 

naar slimme alternatieven voor aardgas. Zoals het benutten 

van restwarmte en restkoude - de uitwisseling van energie. 

Vooral bij de start van nieuwe projecten kan de gemeente 

een belangrijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door partijen 

bij elkaar te brengen. En door met hen de uitgangspunten te 

bepalen voor een energieplan. Kijk op energyhubaalsmeer.nl | 

https://bit.ly/39HjYs5.
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DE KOSTEN VAN TWEE ALTERNATIEVEN NADER BEKEKEN

Datacenters kunnen gekoeld 

worden met lucht, maar ook 

met vloeistof. Liquid cooling is 

de laatste jaren aan een stevige 

opmars bezig, zeker als het gaat 

om high performance computing, 

kunstmatige intelligentie en 

dergelijke. John Booth kijkt in dit 

artikel naar de kosten van beide 

methoden. 

WAT IS BETER: 
KOELEN MET LUCHT 
OF MET VLOEISTOF?

‘IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT IN DE 

TOEKOMST ALLE DATACENTERS GEBRUIK 

ZULLEN MAKEN VAN IMMERSIVE COOLING’
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Commentaar

Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen, dat de levering van IT- 

systemen in het verleden heel anders was dan de manier waarop we 

dat nu doen. Maar die andere manier heeft wel invloed op de architec-

tuur van het ecosysteem van datacenters.

DOMME TERMINALS
Vroeger gebruikte een bedrijf of overheidsorganisatie een centraal 

mainframe en zogeheten ‘domme terminals’. De mainframes vorm-

den - letterlijk - zware installaties en ik kan me nog herinneren dat 

gebouwen waarin deze installaties stonden opgesteld, werden 

 versterkt om het gewicht te kunnen dragen. Daarmee werden dus 

 ruimtes in gebouwen gecreëerd die specifiek gebruikt konden worden 

voor IT-apparatuur. Vervolgens werden koeloplossingen geïnstalleerd 

en we hadden een computerruimte. 

Deze computerruimtes waren normaal gesproken over-gedimen-

sioneerd om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Ik ben 

 persoonlijk gevraagd om een nieuwe computerruimte te bouwen die 

de bestaande apparatuur plus 100% uitbreiding aan moest kunnen.

De vraag is natuurlijk: 100% van wat? Vloerruimte? Vermogensdicht-

heid? Netwerkcapaciteit? Koelcapaciteit? 

Normaal gesproken werd simpelweg alles verdubbeld, al was het 

maar om onszelf ‘in te dekken’. Maar het was nooit genoeg. Waarom? 

Omdat de IT-apparatuur kleiner werd, er meer apparatuur nodig was, 

de vermogensdichtheid steeg en er meer netwerken nodig waren. 

Dus deze traditionele mainframe-ruimtes waren al snel niet meer 

 geschikt voor het doel vanwege tal van redenen: onvoldoende koel-

capaciteit, niet genoeg vermogen en - in sommige gevallen - niet 

 genoeg ruimte.

DILEMMA
IT-managers zaten dus met een dilemma. Zonder dat er zicht was op 

de IT-behoeften, werd het onmogelijk om uitbreidingsruimte te  bieden 

zonder veel kapitaal te spenderen aan onzekere toekomstige behoef-

ten - met het risico om het helemaal verkeerd in te schatten - of om 

niet te voldoen aan de bedrijfsvereisten.

Ik heb rij na rij aan racks gezien die allemaal leeg waren. Omdat het 

bedrijf had besloten om blade servers te gebruiken. Die hebben 

 natuurlijk een hogere vermogensdichtheid dan standaard servers en 

daarvoor was in veel gevallen niet voldoende stroom beschikbaar. Dus 

werd er stroom afgenomen van andere racks, waardoor deze nutte-

loos werden. Dit leidde natuurlijk tot hotspots omdat je je IT - een 

blade-chassis is ongeveer 7,5 kW - in zo’n geval hebt geconcentreerd 

in een omgeving die is ontworpen voor een standaard 2kW-rack.

Inmiddels hebben bedrijven andere opties dan om hun IT op locatie te 

houden. Ze kunnen gebruikmaken van colocatie-faciliteiten of cloud- 

diensten. Maar ze zullen nog steeds een ruimte op (eigen) locatie 

 nodig hebben om toegang tot het netwerk van de colocatie- en 

 cloud-diensten te bieden. Ze kunnen sommige diensten ter plaatse 

laten berekenen - die diensten die niet in de cloud kunnen gaan om 

redenen als latency of de snelheid van gegevensoverdracht.

SIMPELWEG VERPLAATSEN
Eigenlijk hebben we niet veel meer gedaan dan het probleem 

 verplaatsen naar ‘iemand’ anders. Immers, nu is het de colocatie 

 provider die moet nadenken over de capaciteit - in termen van ruimte, 

vermogen en koeling. Het punt is dat ze vrijwel altijd achter de feiten 

aanlopen. Daarmee bedoel ik dat ze reactief zijn in plaats van pro-

actief. Met andere woorden: ze reageren op de eisen van klanten die 

hun apparatuur geplaatst hebben in een gebouw dat is ontworpen in 

het verleden, met een uit het verleden stammende interpretatie van 

het gewenste vermogen, ruimtes en koelingseisen. Dat leidt natuurlijk 

tot dezelfde problemen. Dit wil zeggen, een gebrek aan vermogen, 

problemen met de koeling en het risico van het ‘creëren’ van lege 

racks.

Het is natuurlijk goed te begrijpen dat als je een colocatie- of hosting 

provider bent, je geen kristallen bol hebt om in de toekomst te  kijken. 

Dus heb je te maken met wat je weet. Of je kunt een gokje wagen op 

hoe de toekomst eruit zal ziet. 

IMMERSION-TECHNOLOGIE
De toekomst lijkt voor hen heel erg op het verleden, in zoverre dat als 

99% van de systemen ontworpen zijn voor luchtkoeling zij een lucht-

koelingsinfrastructuur zullen bouwen. De markt wordt gedomineerd 

door luchtgekoelde systemen en dus moeten we bouwen voor lucht.

Bouwen voor lucht betekent: een verhoogde vloer wellicht, CRAC/H’s, 

leidingwerk, chillers of externe units - in welke smaak je maar wilt. Je 

moet zorgen voor een infrastructuur voor wat de markt nodig heeft, 

en op dit moment is dat lucht.

MAAR WAT NU ALS LUCHT STRAKS DE MARKT NIET MEER DOMINEERT?
Het datacenter-van-de-toekomst lijkt wellicht erg op het datacenter 

van vandaag. Maar hoe zou het toekomstige datacenter eruit zien als 

we enkele van de wat meer exotische suggesties uit de academische 

wereld en enkele ontwerpbureaus zouden overnemen? Wat als we 

zouden besluiten om meer vloeistofgekoelde opties toe te passen?

Vorig jaar was ik aanwezig op het DCD London-evenement, waar niet 

één maar twee vloeistofgekoelde oplossingen gedemonstreerd 

 werden, beide met behulp van immersion-technologie. Hierbij wordt 

de server ondergedompeld in een bad vol met (niet-diëlektrische) 

vloeistof. De warmte die door de servers wordt opgewekt, wordt door 

de vloeistof naar de top van het bad gedragen en via een warmte-

wisselaar naar een extern watercircuit gebracht. Dit watercircuit is 

 verbonden met een externe droge koeler en de warmte ontlucht in de 

atmosfeer. 
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LAGERE CAPEX EN OPEX
In vergelijking met een luchtgekoelde oplossing zien we dat een  aantal  

installatie-onderdelen - de vloer (baden hebben geen verhoogde 

vloer nodig) en de CRAC/H’s - vervallen, met als gevolg dat de CAPEX- 

en OPEX-kosten lager uitvallen. 

Maar we kunnen nog een stap verder gaan en inkomsten gaan 

 genereren, waardoor we onze kosten mogelijk nog verder kunnen 

verlagen. Hoe? Dat is eigenlijk heel eenvoudig: de warmte die door het 

systeem wordt afgevoerd, is warmer en is beschikbaar in de vorm van 

een medium waarmee het beter kan worden opgevangen dan lucht. 

Het is dus beschikbaar om aan derden te worden geleverd. Of het kan 

worden toegepast ter compensatie van energiegebruik dat ergens 

plaatsvindt, zoals warm water of verwarming lokaal binnen het 

 gebouw of via een lage temperatuur stadsverwarmingssysteem voor 

gebruik over een groter gebied. Dit is een veelbelovende aanpak al 

moeten er wel enkele commerciële aspecten worden opgelost, zoals 

contractuele overeenkomsten, kosten en serviceniveaus en dergelijke.

Deze aanpak, waarbij afvalwarmte wordt gebruikt om de energie-

behoefte elders te compenseren, is een fundamenteel aspect van 

‘Groene Datacenters’ en uit onderzoek dat wij als Green IT Amsterdam 

hebben gedaan, blijkt dat in vloeistof ondergedompelde IT-systemen 

een interessante bijdrage kunnen leveren. En wij zijn niet de enigen 

die dat denken.

Het hele concept van datacenters als geëngageerde spelers in de 

energietransitie naar het koolstofvrij maken van de samenleving valt 

overigens onder het door de EU gefinancierde Catalyst innovatie-

project - kijk voor meer info op http://project-catalyst.eu/.

KOSTENVERGELIJKING
Waar staan we nu precies als we de kapitaal- en exploitatiekosten van 

lucht versus vloeistof bekijken?  Er zijn in feite drie soorten koeling 

voor datacenters:

• De eerste is het gebruik van gekoeld - of koud - water. Deze brengt 

in principe de warmte van de lucht over naar een vloeistof in de 

CRAC-unit, die vervolgens wordt gepompt naar een koel machine 

waar de achtergehouden warmte wordt afgevoerd naar de 

 atmosfeer.

• De tweede is het gebruik van verdampingskoeling. Wikipedia zegt 

hierover terecht: ‘Een verdampingskoeler is een apparaat dat lucht 

afkoelt door de verdamping van water. Verdampingskoeling 

 verschilt van typische airconditioningssystemen, die gebruikmaken 

van dampcompressie- of absorptiekoelcycli. Bij verdampings-

koeling wordt gebruikgemaakt van het feit dat water een relatief 

grote hoeveelheid warmte absorbeert om te verdampen. Dat wil 

zeggen het heeft een grote enthalpie van verdamping. De tempe-

ratuur van droge lucht kan aanzienlijk dalen door de faseovergang 

van vloeibaar water naar waterdamp (verdamping). Hierdoor kan 

de lucht met veel minder energie worden gekoeld dan bij koeling.

‘IK KAN ME NOG HERINNEREN DAT 

GEBOUWEN WAARIN ZWARE MAINFRAMES 

STONDEN, VERSTERKT WERDEN OM HET 

GEWICHT VAN DEZE SYSTEMEN LETTERLIJK 

TE KUNNEN DRAGEN’
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• De derde koelmethode wordt gevormd door liquid cooling-techno-

logieën en omvat ‘liquid to chip’, ‘cold plate’ en ‘immersive’. Liquid 

to chip en cold plate zijn in feite het verlengen van de koelwater-

leiding tot in het rack en in het geval van liquid to chip tot in de 

server. Immersive technologieën zijn echter heel anders. Hierbij is 

een  server daadwerkelijk ondergedompeld in een niet-diëlektri-

sche vloeistof in een enkelvoudige modus, waarbij de server zich 

direct in het bad bevindt of dubbele modus waarbij de server is 

ingekapseld in een blade-achtige behuizing die is gevuld met de 

niet-elektrische vloeistof en geïnstalleerd is in een chassis met de 

vloeibare koelcircuits. De warmteoverdracht vindt plaats naar de 

vloeistof en vervolgens via een warmtewisselaar die is gevuld met 

water en vervolgens naar een droge koeler of een andere 

 gebruiksmodus. Dit zijn de vaak besproken scenario’s voor 

 hergebruik van afvalwarmte, het verwarmen van kantoorruimtes, 

residentiële verwarming, zwembaden en kassen.

VERGELIJKING
Een luchtgekoeld datacenter heeft het volgende nodig:

• Verhoogde vloer (niet altijd)

• CRAC/H’s

• Koelmachine (of droge koeler, andere methode om warmte af te 

voeren) 

• Aandrijflijn (HV/LV borden, PDU’s)

• UPS

• Batterijen

Een in vloeistof ondergedompeld datacenter kent minder elementen:

• Geen verhoogde vloer: we hoeven geen lucht onder de vloer te 

pompen, maar je wilt misschien toch stroom- en netwerkkabels 

onder de vloer laten lopen. Tegelijkertijd zien we veel bovengrond-

se kabelroutes, dus misschien ook niet.

• Geen CRAC/H’s nodig.

• Geen chillers nodig. Daar staat tegenover dat als er nog geen 

 gebruiker voor de restwarmte beschikbaar is, een droge koeler 

voor de zomer gewenst kan zijn.

• Geen uitgebreide power-installatie. De meeste immersive cooling- 

eenheden zijn al uitgerust met een volledig 2N-vermogen en 

 hebben alleen een standaardaansluiting nodig.

• Een UPS zou wél nog steeds nodig zijn, maar alleen voor stroom en 

niet voor koeling. Het apparaat kan dus wat capaciteit betreft 

 inkrimpen.

• En ook voor batterijen geldt dat de hoeveelheid benodigde accu’s 

kan worden verminderd.

BESPARING
Al met al denk ik dat de overstap naar een volledige immersion 

 cooling-oplossing ongeveer 50% van de bouwkosten van een stan-

daard datacenter kan uitsparen. Koppel dat aan lagere bedrijfskosten 

en het datacenter bespaart al veel geld. En wellicht kan een datacen-

ters zelfs wel geld verdienen aan de verkoop van restwarmte en het 

leveren van diensten aan het elektriciteitsnetwerk.

Ik ben er van overtuigd dat in de toekomst alle datacenters gebruik 

zullen maken van immersive cooling. Ook zullen alle datacenters geïn-

tegreerd worden met smart grids. We zien nu nog een strijd tussen 

lucht en vloeistof. Maar zelf ben ik al sinds 2010 er van overtuigd dat 

de toekomst is aan vloeistofkoeling.  ■

John Booth is consultant bij Carbon3IT. Ook is hij als project manager 

van de stichting Green IT Amsterdam betrokken bij het Europese 

 Catalyst innovatieproject.
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OPEN SOURCE HARDWARE 2020-EVENT:

Dat was een van de conclusies die getrokken kon worden na de Open Source Hardware-dag die 

 DatacenterWorks en CloudWorks in samenwerking met datacenter maincubes, system integrator  Circle B 

en infrastructuuraanbieder Rittal begin maart organiseerden in het datacenter van maincubes op 

 Schiphol-Rijk. Veel van de (officiële en onofficiële) doelstellingen die veel overheden hanteren ten 

aanzien van energiebesparing en IT kunnen nu al bereikt worden door over te stappen van traditionele 

datacenteroplossingen naar een infrastructuur die gebaseerd is op open source hardware.

‘VERGROENING VAN IT KAN 
NIET ZONDER OPEN SOURCE 
HARDWARE’
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TEKSTVAN DE REDACTIE

Commentaar

Fotocollage in het hart van het blad, die met de gele stickers 
schijnt belangrijk te zijn ;-)

MEER WETEN?
Kijk op https://opensourcehardware.

datacenterworks.nl/
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TOEPASSING NIEUWE MOBIELE TECHNOLOGIE IN FABRIEKSOMGEVING

Rittal wil het mobiele 5G-netwerk in Haiger zo snel mogelijk in een 

realistische productieomgeving installeren en inbedrijfstellen. Het doel 

van de nieuwe mobiele technologie is het dataverkeer aanzienlijk te 

versnellen en te vereenvoudigen - bijvoorbeeld bij video gebaseerde 

vergelijkingen van aantallen met opgeslagen ordergegevens en bij de 

stapsgewijze implementatie van analyses ten behoeve van preven-

tieve inspecties.

“Door de krachtige mobiele 5G-technologie kunnen wij de mogelijk-

heden en voordelen van de digitalisering van onze productieprocessen 

nog beter benutten. Wij willen daarmee de flexibiliteit en efficiëntie 

van onze productie naar een hoger niveau tillen”, zegt Carsten 

Röttchen, technisch directeur bij Rittal.

Met de nieuwe mobiele 5G-standaard is het mogelijk om gegevens 

met een snelheid van 10 Gigabit per seconde te verwerken. Dat is 

honderd keer sneller dan met de huidige 4G Long Term Evolution (LTE)- 

standaard. 5G geldt als de technologie van de toekomst. Industriële 

productieprocessen zijn hiermee nog beter te koppelen en aan te 

 sturen. Hierdoor is een optimale benutting van de mogelijkheden van 

Industrie 4.0 te realiseren. “Wij verwachten dat grote bandbreedten, 

minimale latency, realtime mogelijkheden, verbeterde beschikbaar-

heid en een hoge betrouwbaarheid zullen zorgen voor een verdere 

optimalisatie van de productieprocessen in onze fabriek, omdat we na 

de eerste testruns in staat zullen zijn om de 5G-technologie te 

 integreren in productiekritische en besturingsrelevante taken”, licht 

Röttchen toe.

EDGE/CLOUD-COMPUTERRUIMTE IN BEDRIJF
In de toekomst zijn de benodigde gegevens die afkomstig zijn van 

sensoren, componenten, machines of robots sneller dan ooit in een 

edge- of cloud-computerruimte te registreren en met behulp van 

kunstmatige intelligentie (AI) te analyseren en te beoordelen. In de 

nieuwe fabriek in Haiger zijn de noodzakelijke IT-voorzieningen al 

 aanwezig. Zoals bijvoorbeeld ONCITE, een op AI gebaseerde edge-

Rittal heeft een 5G-frequentietoewijzing verworven. Nog voor het einde van dit jaar wordt in de 

nieuwe fabriek in Haiger een intern mobiel 5G-netwerk geïnstalleerd. De eerste pilotprojecten, 

bijvoorbeeld op het gebied van productiebewaking en -analyse, zijn al gedefinieerd.

RITTAL NEEMT 5G
IN PRODUCTIE 

cloud-computerruimte voor een snelle, realtime verwerking en 

 analyse van industriële gegevens. Deze oplossing, die onlangs is 

 bekroond met de ‘Innovation Champions Award’, wordt ook op de 

markt aangeboden. “Zodra de tests in Haiger met succes zijn afgerond, 

zullen wij de 5G-technologie als productcomponent van ONCITE voor 

andere klanten aanbieden”, aldus Dr. Sebastiaan Ritz, manager  German 

Edge Cloud, een onderneming van de Friedhelm Loh Group.

“Wij staan in de startblokken. Zodra de betreffende apparaten voor de 

5G-technologie beschikbaar komen, kunnen wij de volgende stap zet-

ten. Wij verwachten dat de installatie van de techniek voor de eerste 

testruns eind 2020 gereed zal zijn”, verklaart Andreas Huck, manager 

Controlling, Accounting, HR en IT bij Rittal.

MAXIMAAL GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIE
In de nieuwe Rittal-fabriek in Haiger worden met meer dan honderd 

hightech machines en installatiecomponenten op 24.000 vierkante 

meter circa 9.000 AX-wand-/vloerkastsystemen en KX-compacte 

 behuizingen per dag geproduceerd - alles maximaal geautomatiseerd. 

Hiervoor verwerkt de fabriek circa 35.000 ton staal per jaar.

Nu al zorgen hogere besturingssystemen voor een koppeling van 

 machines en handlingsystemen om een communicatienetwerk te 

 vormen volgens de standaards van Industrie 4.0. In de fabriek worden 

twintig zelfrijdende transportsystemen gebruikt. Ook het verpakken, 

 etiketteren en verder transporteren ten behoeve van de distributie is 

geautomatiseerd. Met behulp van continu aanpasbare, kennisgeba-

seerde systemen zijn toekomstige uitvaltijden te verminderen, is 

 onderhoud predicatief te plannen en zijn storingen van dit uitgekiende 

productieproces te reduceren.

De gedigitaliseerde orderafwikkeling zorgt dat het standaard product-

assortiment inclusief toebehoren beschikbaar is in het Global Distribu-

tion Center. Van klant naar klant - consistente gegevens, configuratie 

en engineering bij de klant tot aan uitlevering en service.  ■
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VAN DE REDACTIE

Commentaar

Dit is pagina 24-25 geworden

Carsten Röttchen, technisch 

directeur bij Rittal: 

 “Met de nieuwe mobiele 

5G-standaard is het mogelijk 

om gegevens met een 

snelheid van 10 Gigabit per 

seconde te verwerken.”
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ONNODIGE KOSTEN ALS GEVOLG VAN NIET-CORRECTE OF INCOMPLETE DOCUMENTATIE 

Bij aanpassingen van technische installaties van bestaande datacenters is de 

ervaring dat het zogeheten as-built (revisie) dossier vaak niet op orde is. De 

documenten en tekeningen zijn niet compleet en zijn vaak ook niet correct. Om 

de beoogde aanpassingen of vervangingen toch door te kunnen laten gaan, 

wordt de as-built documentatie alsnog aangevuld. Bijvoorbeeld door het maken 

van een uitgebreide opname op de locatie en eventueel metingen ter plaatse. 

DE ROI VAN AS-BUILT 
DOCUMENTEN

menteerde gebouwen en installaties zijn 

de risico’s inzichtelijk en bij aanpassingen 

blijven de risico’s beheersbaar.

ROI VAN AS-BUILT DOCUMENTEN
Het mag duidelijk zijn dat bedrijven veel 

 kunnen besparen met een goede as-built 

 documentatie. Vooral de snelheid waarmee 

gereageerd kan worden op issues of vervan-

ging, zorgt ervoor dat het datacenter zo min 

mogelijk uitval kent en voorop blijft lopen in 

de markt.

Goed overwogen aannames blijken tijdens 

de uitvoering nogal eens aangepast te moe-

ten worden. Dit heeft direct invloed op de 

planning en de kosten van een project. Ook 

het bijstellen van verwachtingen als gevolg 

van een beperkte as-built documentatie 

zorgt dan onnodig voor frustratie bij de 

 betrokken partijen. Gemiddeld is 20% van de 

totale ontwerpkosten van de aanpassing of 

vervanging aan het datacenter nodig voor 

het op orde krijgen van de as-built documen-

tatie. Kosten die relatief makkelijk te bespa-

ren zijn door vanaf dag een de documentatie 

goed bij te houden.

STAPPEN OM TOT GOEDE AS-BUILT DOCUMENTEN 
TE KOMEN
Nieuw gebouwde datacenters kennen de 

problematiek van goede as-built documenta-

tie veel minder. De behoefte aan aanpassen 

en actualiseren is in eerste instantie vrij 

 beperkt en bij oplevering behoort veelal een 

compleet BIM-model. Samen met de 

 gebouwdocumentatie vormt dit de basis 

voor een jarenlang actueel as-built pakket. 

Tenminste, zolang dit wordt bijgehouden. 

Daar zit vaak de onderliggende oorzaak van 

gebrekkige as-built documentatie in de 

 toekomst. Goed documentenbeheer vanaf 

dag een is essentieel.

WAAROM IS AS-BUILT DOCUMENTATIE ZO 
BELANGRIJK?
Daar zijn duidelijke redenen voor aan te 

 wijzen:

• Wet- en regelgeving: bedrijven zijn ver-

plicht om een correcte rapportage bij te 

houden van hun gebouw. In geval van 

 calamiteiten kan de documentatie wor-

den gecontroleerd en als het niet op orde 

is, kunnen sancties volgen.

• Het as-built dossier kan gebruikt worden 

bij het verhelpen van (complexere) instal-

latieverstoringen.

• Het is essentieel om installaties op de 

meest slimme manier te kunnen onder-

houden, beheren en optimaliseren.

• Geplande projecten zoals vermogens-

uitbreiding of een installatie-upgrade kun-

nen snel en efficiënt worden opgestart en 

uitgevoerd.

• Uitvoeren van projecten brengt veel min-

der risico met zich mee. Van goed gedocu-
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TEKST
BEN VAN HERWIJNEN 

SR MECHANICAL ENGINEER, ROYAL HASKONINGDHV

‘HET MAG DUIDELIJK ZIJN DAT BEDRIJVEN VEEL KUNNEN 

BESPAREN MET EEN GOEDE AS-BUILT DOCUMENTATIE’
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Om bij bestaande datacenters de as-built 

 documentatie te actualiseren van ‘beperkt 

actueel’ naar ‘actueel’, is een aantal stappen 

van belang:

• Inventarisatie

• Definitie van de te actualiseren installatie- 

onderdelen

• Samenvoegen van beschikbare informa-

tie en on-site opnames - foto’s, scan, 

 metingen, 3D, 4D

• Vastlegging actuele as-built documentatie

• Advies hoe toekomstige projecten stan-

daard bijdragen aan een actuele as-built 

documentatie

FACILITY MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM
Afgelopen periode heeft Royal Haskoning-

DHV bij een aantal bestaande datacenters de 

as-built informatie gecontroleerd en waar 

nodig bijgewerkt. Om een goed overzicht 

van alle informatie te verkrijgen, maar om 

ook voor de toekomst te kunnen beheren, is 

het zinvol om gebruik te maken van een Faci-

lity Management Informatie Systeem (FMIS).

Er zijn in de markt een aantal leveranciers die 

deze pakketten (al dan niet klantspecifiek) 

kunnen leveren. Daarnaast hebben deze pak-

ketten veelal de mogelijkheid om gekoppeld 

te worden aan andere informatie- en 

 beheerpakketten, denk daarbij aan een 

 Gebouw Beheer Systeem, inkoopsysteem en 

dergelijke.

Een FMIS-system kan uiteraard gebruikt 

 worden om alleen de as-built documenten te 

beheren. Maar de toegevoegde waarde van 

deze pakketten is veelal veel groter. Zo kan 

een FMIS bijvoorbeeld ook:

• Een meerjarenbegroting opstellen

• Assets beheren

• Toezicht houden op planning, storingen 

en kwaliteit

•  Werkvergunningen aanmaken en beheren

• Afwijkingen registreren

Een proces om te komen tot een goed functi-

onerend FMIS kan als volgt verlopen:

1. Opstellen van een Programma van Eisen 

2.  Marktconsultatie, welke leverancier kan 

voldoen aan het Programma van Eisen

3. Tenderfase

4. Aanbiedingen ontvangen en beoordelen

5.  Presentatie met demonstratie van de 

beoogde leverancier(s)

6. Keuze leverancier

7. Opdracht

8. Implementatie

9. Oplevering

SAMENGEVAT
In specifiek de datacentermarkt zien wij dat 

het beheer van correcte as-built documenten 

vaak niet de nodige aandacht krijgt. Wetende 

dat de eindgebruiker ook wettelijke verplich-

tingen heeft ten aanzien van het beheren 

van de juiste documenten, zijn wij van me-

ning dat er meer aandacht voor moet komen.

Ons advies is dan ook om niet te wachten 

totdat er belangrijke werkzaamheden aan de 

installatie uitgevoerd moeten worden, maar 

om bij bestaande datacenters een budget in 

de jaarbegroting hiervoor op te nemen. Met 

dit budget en een actief plan kan de as-built 

documentatie up-to-date worden gehouden. 

Hiermee kunnen onwenselijke situaties wor-

den voorkomen en zijn de risico’s beheers-

baar. Het datacenter functioneert optimaal 

en is voorbereid op de toekomst.  ■

Ben van Herwijnen.
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AEG LANCEERT:

Het prestatieniveau van de nieuwe generatie 

Protect C- en Protect D-series vertegenwoor-

digt een consistente voortdurende ontwikke-

ling van deze bewezen en zeer betrouwbare 

systemen. Beide systemen zijn geschikt om 

alle soorten kritische applicaties te bescher-

men in de IT-omgeving, zoals de IoT, Edge 

computing, de werkstations, de servers, de 

opslagsystemen of de elektrische infrastruc-

tuur van applicaties in de corporate sector, in 

de zorgsector, de financiële sector of voor 

 industriële applicaties.

 

Beide systemen variëren van 1.000 tot 

10.000 VA, met vijf modellen voor de Protect 

C Tower-serie, en zes voor de nieuwe Protect 

D 19 inch-serie. Met een vermogensfactor tot 

0,9 voor de modellen tot 3.000 VA en tot 1 

voor de 6.000 en 10.000 systemen, bieden 

AEG Power Solutions heeft een nieuwe generatie Protect C en Protect D dubbele conversie/online 

UPS-systemen gelanceerd. De verbeterde Uninterruptible Power Supply (UPS) is ontworpen om een 

geoptimaliseerde en economische stroomvoeding te bieden in een compactere behuizing.

NIEUWE GENERATIE 
ENKELFASIGE UPS-SYSTEMEN

Protect C en Protect D een verbeterd 

 betrouwbaarheidsniveau, meer vermogen, 

en een kleinere footprint dan de vorige serie. 

Beide series werken op een hoog efficiëntie-

niveau, tot 95% bij typische IT belasting (50-

100%) en 98% in ECO-modus voor de 6.000 

en 10.000 systemen, wat bijdraagt aan lage-

re energiekosten.

 

Protect C & D bestaat ook in een S-versie die 

profiteert van een lader met hogere capaci-

teit voor langere autonomietijden. Hoge 

 betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen 

worden bereikt door een breed ingangbereik 

(110/276 VAC-belasting afhankelijk). Beide 

series bieden een consequente bescherming, 

zelfs bij een energievoorziening die in zware 

omstandigheden opereert. De systemen 

worden aangepast aan de situatie waarin de 

netkwaliteit wordt beïnvloed door de inte-

gratie van hernieuwbare energiebronnen. De 

gebruikersinterface is meertalig. De parame-

ters van de voedingssystemen worden weer-

gegeven op een grafisch LCD-scherm. Directe 

configuratie is mogelijk met het bedienings-

paneel.

Om de stroomcapaciteit te vergroten of om 

redundantie toe te voegen, bieden Protect C 

en D 6.000 en 10.000 VA-eenheden een 

 parallel besturingssysteem van meerdere 

UPS-systemen (tot 3 apparaten). Protect C is 

zo ontworpen om te worden gebruikt als 

 tower, terwijl Protect D zowel als 19 inch of 

tower model kan worden gebruikt. Zowel de 

Protect C als de D 6.000 en 10.000 VA-serie 

bevatten een versie met een grotere (batte-

rij)lader. Deze zijn zeer geschikt voor toepas-

singen met een langere back-up tijd van de 

batterij.

De afmetingen van Protect D maken het zeer 

geschikt voor IT-kasten met een diepte van 

800 mm. Dit compacte en zeer betrouwbare 

UPS-systeem is perfect voor serverruimtes  

in elke branche. Het kan ook gemakkelijk 

 worden geïntegreerd in alle industriële 

 processen voor data-acquisitie.  ■
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KLIMAATBEHEERSING IN DATACENTERS

‘Austin Data Center II’ is een van de elf locaties van CyrusOne in Texas. 

Gelegen in het Met Center business park in Austin, is deze 6.500 m2  

grote faciliteit op een campus van het bedrijf die uiteindelijk kan 

 uitgroeien tot 27.000 vierkante meter. De campus ligt op slechts zeven 

minuten afstand van het Austin-Bergstrom International Airport en 

groeit door deze gunstige ligging snel. 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Om Data Hall 1 binnen dit datacenter te optimaliseren, moest Cyrus-

One de temperatuur en de luchtvochtigheid voor de Service Level 

Agreements (SLA) van klanten bewaken en tegelijkertijd zoveel mo-

gelijk energie besparen. Hoewel het datacenter slechts een paar jaar 

eerder was gebouwd, had CyrusOne het gevoel dat het zijn state of 

the art-faciliteit verder kon verbeteren.

Integreren en automatiseren. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om tot een goede 

en efficiënte klimaatbeheersing in een datacenter te komen. Maar hoe doen we dat? 

CyrusOne - de in grootte derde aanbieder van datacenters in de Verenigde Staten en ook 

actief in Nederland - koos hiervoor voor de SynapSense-oplossing van Panduit. Hiermee 

kan een datacenter het monitoren van koeling en luchtvochtigheid volledig automatiseren 

waardoor de operationele efficiency van een datacenterfaciliteit verder verbetert. 

DE BEST PRACTICES
VAN CYRUSONE

De belangrijkste doelstellingen van CyrusOne voor Data Hall 1 waren 

het bieden van milieubewaking en het optimaliseren van de ruimte 

door het verbeteren van de operationele betrouwbaarheid. Door dit te 

doen, kon CyrusOne komen tot het verlagen van de operationele kos-

ten. Natuurlijk wil CyrusOne hiermee tegemoetkomen aan de eisen en 

wensen van klanten ten aanzien van stroom en koeling. Minstens 

even belangrijk is echter dat de faciliteit toekomstbestendig zou 

 worden, zodat het bedrijf ook aan eventuele in de toekomst aange-

scherpte eisen van klanten tegemoet kan blijven komen.

Daarnaast speelde nog een punt: het datacenter was voorzien van 

dertien koelwaterunits die niet op hun hoogste efficiëntie werkten. Dit 

moest worden aangepakt, omdat elf andere units hierdoor onnodig 

veel energie verbruikten.
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Commentaar

Het kader zit op slot, eerste regel:
CyrysOne is een (een toevoegen)

OPLOSSING
De oplossing die CyrusOne koos, is het zoveel mogelijk integreren en 

vervolgens automatiseren van de monitoringfunctie voor de koel-

installatie. Dit heeft men gedaan op basis van de SynapSense Active 

 Control-oplossing van Panduit. Dit is een technologie die zorgt voor 

energiebesparing en een hogere efficiëntie door de koelcapaciteit 

voortdurend af te stemmen op veranderingen in de IT-belasting. Door 

de fijnmazige (granulaire) toepassing van draadloze sensoren meet de 

software de inlaattemperatuur van de server evenals het drukverschil 

tussen de vloer en de computerruimte om de instelpunten voor de 

retourtemperatuur van de computerruimte en de variabele ventilator-

snelheden te beheren. Deze aanpak optimaliseert de koelcapaciteit en 

bespaart veel op de koelkosten. Dit is mogelijk doordat de ventilator-

energie - die nodig is om te voldoen aan de eisen die ASHRAE stelt - 

wordt geminimaliseerd. In Austin hanteert men daarbij als maat het 

aantal ‘cubic feet per minute’ (CFM).

Na een zorgvuldige beoordeling van het datacenter heeft het Panduit-

team eerst de twee Stulz-units aangezet die niet in gebruik waren. Dit 

hielp luchtlekken in de ondervloer te voorkomen en zorgde ervoor dat 

de andere units langzamer liepen. Vervolgens hebben zij alle dertien 

koelwaterunits gekoppeld aan de Active Control-functie. Ook hebben 

zij 63 geperforeerde tegels vervangen door dichte vloertegels, waar-

door ze de druk van de ondervloer konden verhogen en de ventilator-

snelheden konden verlagen.

Omdat het om een Amerikaans datacenter gaat, laten we hierna in de 

berekeningen de in de Verenigde Staten gebruikelijke waarden uitge-

drukt in Fahrenheit, inches et cetera staan. 

REDUDANTIE
De Active Control-functie werkt naast het bestaande Computrols Buil-

ding Automation System (CBAS). Omdat CBAS al was aangesloten op 

de Stulz-units en hiermee communiceert via Modbus, kon Panduit het 

proces stroomlijnen door zijn regelpunten naar CBAS te sturen en 

CBAS de regelpunten naar de Stulz-units te laten sturen. Deze opzet 

liet alle bestaande BMS-functionaliteit ongemoeid. Tegelijkertijd zorgt 

het voor extra redundantie mocht de Active Control-functie om welke 

reden dan ook (tijdelijk) uitvallen. Omdat de Active Control geen 

 control-beslissingen neemt op basis van vochtigheid, werden de 

 bevochtigings- en ontvochtigingsinstellingen op de Stulz-units uitge-

schakeld. Dit zorgt ervoor dat de Stulz-units de instelpunten van de 

Active Control-ventilatorsnelheid niet overschrijven door in ontvochti-

gingsmodus te gaan. Een Stulz-vertegenwoordiger was ter plaatse om 

de nodige wijzigingen aan te brengen. Tegelijkertijd verhoogde hij ook 

de limieten voor de ventilatorsnelheid en de klepstand. Aanvankelijk 

waren de ventilatorsnelheden beperkt tot 60-80% en de kleppen van 

25-100%. Tegenwoordig zijn de limieten respectievelijk 50-100% en 

0-100%.

De Active Control-functie maakt gebruik van twee redundante bestu-

ringsservers, waarvan er slechts één actief is en commando’s geeft. 

Als de primaire server uitvalt of de communicatie verliest, neemt de 

tweede server het zonder onderbreking over van het besturings-

systeem. Als de Active Control de communicatie met CBAS langer dan 

vijftien minuten verliest, neemt CBAS de controle over de Stulz-units 

over en houdt het de laatst ontvangen instelpunten van Active Control 

vast totdat de communicatie is hersteld en een operator een 

 commando geeft om de controle terug te geven aan Active Control. 

Als de Stulz-units de communicatie met zowel CBAS als de Active 

 Control verliezen, zullen zij standaard hun eigen lokale instellingen 

 gebruiken, die  bestaan uit een instelpunt van 70 graden retourtempe-

ratuur (RAT) en 80% ventilatorsnelheid.

TECHNIEK
Wat de omgevingsbewaking betreft, heeft Panduit een aantal senso-

ren in de in het datacenter gebruikte racks geïnstalleerd, waaronder 

temperatuursensoren aan zowel de voor- als achterzijde evenals 
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vocht- en druksensoren. Panduit heeft ook CRAH-nodes geïnstalleerd 

die de aanvoer- en retourtemperatuur en de relatieve vochtigheid van 

de afvoerlucht meten. Deze installatie werkt nu samen met de 

 volgende SynapSense-componenten: 

• 178 SynapSense Wireless Mesh ThermaNode EZ-sensoren; deze 

 bestaan uit een temperatuursensor aan zowel de voorkant als de 

achterkant van een kast

• 25 SynapSense Wireless Mesh ThermaNode EZ-H sensoren die het-

zelfde zijn als de bovenstaande temperatuursensoren, maar een 

extra vochtsensor in de voorkant van de kast hebben

• 44 SynapSense Wireless Mesh Pressure Nodes meten het statische 

drukverschil in de ondervloer

• 13 CRAH draadloze netwerk sensoren die de toevoer- en retour-

temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid van de afvoerlucht 

meten

• 3 SynapSense Wireless Mesh Gateways

ZAKELIJKE VOORDELEN
Voordat Panduit de Active Control-functie implementeerde, waren er 

elf CRAH-units met een gemiddelde ventilatorsnelheid van 73%, alle-

maal met instelpunten voor de luchtafvoertemperatuur van 70°F. De 

twee uitgeschakelde ventilatorunits waren niet afgedicht en de koude 

lucht uit de ondervloer werd teruggeblazen in het luchtafvoerplenum. 

Na de implementatie van de Active Control-functie draaiden alle der-

tien ventilatoren met een gemiddeld toerental van 62%, waardoor het 

gebruikte vermogen daalde van 64,3 kW naar 37,9 kW. Dit is vooral 

opmerkelijk, omdat de 64,3 kW op zich al goed was voor elf van de 

dertien werkende ventilatoren, terwijl de 37,9 kW representatief is 

voor het inschakelen van de twee uitgeschakelde ventilatoren, waar-

door het totaal aantal ventilatoren op dertien komt.

Bij de start van het project was de gemiddelde rack-inlaattemperatuur 

in de datahal 67°F en de gemiddelde vloerdruk iets minder dan 0,030 

inch H
2
O. Panduit stelde het streefpunt voor de rack-inlaattempera-

turen in op 78°F en het regelsysteem verhoogde de retouraftempera-

tuur (RAT) om aan deze inlaattemperatuur te voldoen, aangezien het 

merendeel van de rack-inlaattemperaturen onder de aanbevolen 

waarden lagen. Momenteel ervaart CyrusOne een toename van 2-7°F 

in de RAT setpoints in de gehele datahal, waarbij het koelvermogen is 

afgenomen van 149,9 kW tot 137,4 kW. Bovendien is de vloerdruk nu 

volledig in balans.  ■

‘HET DATACENTER WAS VOORZIEN VAN 

DERTIEN KOELWATERUNITS DIE NIET OP 

HUN HOOGSTE EFFICIËNTIE WERKTEN, 

WAARDOOR ELF ANDERE UNITS ONNODIG 

VEEL ENERGIE VERBRUIKTEN’

OVER CYRUSONE
CyrusOne is een wereldwijd actieve leverancier van 

datacenters. Verspreid over de Verenigde Staten, Europa - 

waaronder Nederland - en Azië telt het concern 40 datacenters 

met een totale netto verhuurbare ruimte van bijna 300.000 

vierkante meter. Sinds 2001 ontwerpt, bouwt en exploiteert 

het bedrijf gecertificeerde, veilige en betrouwbare multi-tenant 

datacenters voor bedrijfskritische IT-omgevingen. CyrusOne 

geldt als de derde grootste datacenter provider in de VS.
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Voor het railsysteem is een nieuw aansluitblok leverbaar die de mon-

tage vereenvoudigt. Het blok met M8-boutaansluiting leent zich zowel 

voor het SMISSLINE TP als het SMISSLINE TP Power Bar-systeem.

Met SMISSLINE TP is een 250A stroomrailsysteem leverbaar. De 

stroom rails hebben een nominale stroomsterkte van 250A en lenen 

zich daarmee voor een breed spectrum aan toepassingen. Het stroom-

railsysteem is compatibel met bestaande steekbare SMISSLINE TP 

componenten.

VEILIG WERKEN 
Het ontwerp van SMISSLINE TP maakt hot swapping en hot plugging 

van beveiligingscomponenten mogelijk. Bovendien is het systeem vol-

ledig aanrakingsveilig (IP 20) zodat er geen gevaar kan optreden als 

gevolg van directe aanraking van de stroomrails. Extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen zijn hierbij dus niet vereist. Deze vrijheid en 

flexibiliteit van het systeem dragen bovendien bij aan verlaging van 

de totale kosten gedurende de levensduur van de elektrische instal-

latie.

VOORDELEN 
Het SMISSLINE TP railsysteem biedt tal van voordelen voor adviseurs, 

ontwerpers, paneelbouwers en gebouweigenaren. Dat is met name 

het geval voor gebouwen en omgevingen waarin veiligheid, beschik-

baarheid en uitbreidings- en vervangingsmogelijkheden van het elek-

trische systeem belangrijk zijn. De nieuwe 250A-uitvoering biedt spe-

ciale voordelen voor PDU voedingspanelen in datacenters. Dat geldt 

ook voor andere, kritische omgevingen waar extra vermogen vereist 

is en downtime geen optie is. Hierbij kan worden gedacht aan open-

bare gebouwen, ziekenhuizen en industriële bedrijven, veiligheids- en 

beveiligingssystemen, zoals computer- en UPS-systemen, vervoers-

omgevingen, zoals luchthavens en telecommunicatietoepassingen.

Het SMISSLINE TP aanrakingsveilige, steekbare railsysteem garandeert dat apparatuur en 

componenten onder spanning kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd zonder extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Met het nieuwe SMISSLINE TP Power Bar System van ABB is 

het distributiesysteem nu geschikt tot 250A en kan het worden opgewaardeerd naar 400A. 

SMISSLINE TP POWER BAR 250A 
MET NIEUW AANSLUITBLOK

TEKST
 

VAN DE REDACTIE

Met het steekbare, ruimtebesparende SMISSLINE TP-systeem en de 

nieuwe Power Bar uitvoering wordt het op locatie upgraden van de 

installatie schakelkast zeer eenvoudig. De inkomende voeding is al in 

het railsysteem geïntegreerd wat een kostenbesparing op montage- 

en bedradingswerkzaamheden met zich meebrengt. Door deze reduc-

tie op het aantal kabelaansluitingen ziet de schakelkast er aanzienlijk 

overzichtelijker uit.

Door de snelle montage en het vereenvoudigde ontwerp verloopt het 

installeren uitzonderlijk snel. Omdat componenten eenvoudig worden 

‘ingeklikt’, zijn deze zeer snel te vervangen en kunnen uitbreidingen of 

wijzigingen gemakkelijk worden gerealiseerd. Een simpele beweging 

is voldoende om een beveiligingscomponent in te steken en aan te 

sluiten.

De montage met SMISSLINE TP resulteert in een compact en gestruc-

tureerd ontwerp en biedt zo voordelen bij zowel nieuwbouw als 

 bestaande bouw. ABB levert kant-en-klare SMISSLINE starters-

pakketten voor verticale en horizontale installatie in schakelkasten en 

verdeelsystemen.  ■
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WERELDRANGLIJST DATACENTERS

“Amsterdam is een belangrijke en gediversifieerde continentale zake-

lijke hub die enorm in de belangstelling staat van operators in de Ver-

enigde Staten en Europa. Om deze sterke positie op de lange termijn 

te kunnen behouden, is samenwerking tussen operators en de over-

heid van groot belang om te kunnen blijven zorgen voor voldoende 

capaciteit op het energienet voor deze servers”, zegt Sonny Gnocchi, 

specialist Datacenters Cushman & Wakefield. “Beleggers kijken in toe-

nemende mate naar investeringen in datacenters vanwege de groter 

wordende vraag naar dataopslag en connectiviteit maar ook omdat er 

in dit segment langjarige huurcontracten worden aangegaan.”

Uit onderzoek van internationaal adviesbedrijf Cushman & Wakefield blijkt Amsterdam de zevende 

grootste datacenterlocatie ter wereld te zijn en de grootste in Europa. Amsterdam dankt deze 

topposities vooral aan de sterke lokale toegang tot grote cloudservices, de grote en nog altijd 

groeiende marktomvang, de politieke stabiliteit en de afwezigheid van het risico op aardbevingen. In 

het internationale Data Center Market Comparison-onderzoek van internationaal adviseur Cushman & 

Wakefield zijn 1.162 datacenters in 38 landen beoordeeld en gescoord op 12 gewogen criteria.

ZEVENDE PLAATS AMSTERDAM, 
EERSTE IN EUROPA

Amsterdam is wereldwijd én in Europa een tech-hub met een enorme 

aantrekkingskracht op startende en gevestigde internationale tech-

nologiebedrijven zoals Google, Microsoft, Netflix, Uber, Adyen en 

 Booking.com die op hun beurt talenten van over hele wereld naar 

 Amsterdam hebben weten te halen. Vooral ook de combinatie van het 

grootste internetknooppunt in Europa met de aantrekkelijke woon- en 

werkomgeving die Amsterdam biedt, maken de stad zo’n belangrijke 

vestigingslocatie voor datacenters. Naast Amsterdam zijn ook Gronin-

gen, Eindhoven, Twente en Rotterdam belangrijke Nederlandse hubs 

voor datacenters.
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Commentaar

+ halve pagina advertentie liggend

TOP DATACENTERMARKTEN WERELDWIJD
Cushman & Wakefield verwacht dat de top 15 wereldwijde markten 

voor datacenters de komende jaren nog zeer concurrerend zal blijven 

omdat opkomende markten zoals Atlanta, Denver, Dublin, Las Vegas, 

Phoenix, Portland, Salt Lake City, Sydney en Vancouver goede alterna-

tieven bieden ten opzichte van de oppermachtige locaties aan de top 

van de ranking. Wat nu nog secundaire markten zijn, zullen naar 

 verwachting snel primaire markten worden. Daarnaast verwacht de 

adviseur dat vooral de datacentermarkten in Londen, Parijs, Milaan en 

Zürich zich de komende jaren zullen ontwikkelen tot hyperscale 

 datacenterlocaties, omdat de kosten er laag zijn en de levering van 

voldoende groene stroom er geen probleem is.

HOEKSTEEN VAN DE INFORMATIE-ECONOMIE
“De snelheid waarmee de sector verandert, maakt het creëren van 

een datacenterstrategie complex”, zegt Menno van Boxtel, Head of 

Logistics & Industrial van Cushman & Wakefield. “Bedrijven moeten 

keuzes maken in de faciliteiten die ze op hun eigen locatie willen heb-

ben, wat ze willen verplaatsen naar de cloud en hoe zij een hybride 

IT-strategie gaan implementeren. Ontwikkelaars en exploitanten heb-

ben een pakket nodig met robuuste vezels en toegang tot stroom, 

evenals een grondig inzicht in het vergunningsproces en alle risicofac-

toren. En beleggers moeten in staat zijn het langetermijn potentieel 

van een datacenter te kunnen beoordelen en hoe zij waarde kunnen 

toevoegen.” Cushman & Wakefield ziet als grootste uitdaging voor 

toekomstige datacenters het beheersbaar maken van de energie-

behoefte, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het slim 

uitwisselen van restwarmte. Van Boxtel: “De ontwikkeling van de 

Agriport A7 in Middenmeer, waar twee gigantische hyperscale data-

centers van Microsoft en Google de overtollige elektriciteit gebruiken 

die afkomstig is uit kassen om vervolgens hun restwarmte in de win-

ter weer aan de kassen af te staan, is een voorbeeld van hoe we 

 antwoord kunnen geven op de vraag naar efficiënt energieverbruik.

Datacenters, ooit een nichemarkt voor investeerders en een inflexi-

bele asset voor bedrijven, zijn een hoeksteen van de informatie- 

economie geworden waarin de afgelopen tien jaar wereldwijd meer 

dan 100 miljard dollar is geïnvesteerd. Deze enorme instroom van 

 kapitaal is gepaard gegaan met een even zo grote technische 

 verschuiving van regionale en nationale colocaties naar inmiddels 

 hyperscale datacenters gebouwd voor wereldwijd opererende inter-

netbedrijven zoals Amazon, Google en Microsoft.  ■

Eaton’s derde generatie (G3+) ePDU’s (Power Distribution Units) 
voor rackmontage combineert uitmuntende efficiëntie en 
betrouwbaarheid met nieuwe technologische ontwikkelingen.

• Nieuwe gecombineerde eGrip en P-Lock 
vergrendelfunctie voor IEC-voedingskabels

• Hoge meetnauwkeurigheid

• Bedrijfstemperatuur tot 60 °C

• Te creëren uitgangsgroepen over meerdere 
ePDU’s voor energiemeting en/of schakelen

• De mogelijkheid om 8 ePDU‘s te daisy 
chainen via 1 IP adres

powerquality.eaton.com

Eaton’s nieuwe 
generatie Rack ePDU’s



36
DCW APRIL
ONDERZOEK

ONDERZOEK AMS-IX, DDA, DHPA, ISPCONNECT, SURF EN RABOBANK:

Dat blijkt uit cijfers van The METISfiles en PB7 

Research, die in opdracht van de partijen 

AMS-IX, Dutch Data Center Association, 

DHPA, ISPConnect, SURF en met medewer-

king van Rabobank het belang van de sector 

onder de loep namen. De partijen vertegen-

woordigen het digitaal fundament van net-

werken, internetknooppunten, datacenters, 

cloud- en hostingpartijen. In het rapport  

‘De Toekomst van de Digitale Economie - Tijd 

voor Fundamentele Keuzes’, komen ze met 

een aantal aanbevelingen voor de overheid.

DIGITALE KOPLOPERSPOSITIE BEDREIGT
Zo blijkt dat de sterke positie die Nederland 

heeft opgebouwd over de afgelopen dertig 

jaar als digitale toegangspoort ernstig wordt 

bedreigd. De huidige Nederlandse digitalise-

ringsstrategie richt zich sterk op 5G en mist 

cruciale onderdelen, zoals de belangrijke rol 

van internationale datalijnen - zoals zee-

kabels, knooppunten, ruimte voor groei van 

datacenters en cloud- en hostingbedrijven. 

Ondertussen worden we ingehaald door 

 landen om ons heen, doordat de overheid 

daar doortastender optreedt. De sector wil 

daarom dat de overheid een samenhangend, 

allesomvattend beleid voor de digitale 

 mainport ontwikkelt, met een coördinerend 

aanspreekpunt waar de digitale sector mee 

om de tafel kan.

De Nederlandse digitale infrastructuur is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en 

economische groei. In 2019 leverde elke euro omzet maar liefst vijftien euro aan toegevoegde 

waarde op voor de Nederlandse economie. De impact van de mainport op de Nederlandse 

economie bedraagt in totaal 460 miljard euro, 60% van het BNP, en 3,3 miljoen banen.

‘GEBREK AAN BELEID BEDREIGT 
RUIM 3 MILJOEN BANEN’

ZONDER MAINPORT-BELEID GEEN 
KOPLOPERSPOSITIE
Het onderzoek toont aan dat de digitale 

mainport van groeiend belang is voor de 

 Nederlandse economie. In vergelijking met 

de andere mainports, Schiphol Airport en de 

Rotterdamse haven, die beide zo’n 2% groei 

kennen, groeit de digitale mainport met 

maar liefst 6,5% per jaar. De digitale  mainport 

is daarnaast het fundament voor praktisch 

alle sectoren; van webwinkels, online media 

en platforms tot de financiële sector, de zorg 

en alle online applicaties. Er zijn dan ook vele 

banen van afhankelijk: uit het  onderzoek 

blijkt dat voor elke werknemer binnen de 

 digitale mainport, het werk van 33 andere 

medewerkers in andere sectoren mogelijk 

wordt gemaakt.

 

In 2019 had 25% van de beroepsbevolking 

een baan waarbij voor meer dan 50% van de 

tijd wordt gebruikgemaakt van ICT. Zo’n 34% 

van de internationale investeerders vindt dat 

de digitale sector de belangrijkste groei-

motor van de Nederlandse economie is. En 

52% van de internationale investeerders 

 adviseert ondersteuning van hightech en 

 innovatieve bedrijvigheid om competitief te 

blijven.  ■



DCW APRIL
37OCP

De beslissing komt na de groeiende wereldwijde gezondheidscrisis 

rond COVID-19 (Corona) en de bijbehorende reisbeperkingen. Door 

 virtueel te gaan, claimt OCP dat zijn bezoekers, exposanten en spon-

sors nog steeds de vruchten van de top kunnen plukken zonder hun 

gezondheid in gevaar te brengen. 

Open Compute Project Foundation (OCP) heeft besloten om de 2020 OCP Global Summit 

te herplannen als een virtueel evenement dat plaatsvindt in de week van 11 mei. 

2020 OCP GLOBAL SUMMIT 
GEPLAND ALS VIRTUEEL 
EVENEMENT

TEKSTVAN DE REDACTIE

De OCP Virtual Global Summit wil een ‘rijke, interactieve ervaring’  

zijn die overal ter wereld toegankelijk is, terwijl alle belangrijke 

 componenten van de OCP Global Summit zijn opgenomen, inclusief 

keynote-sessies, executive tracks, een Expo Hall met Expo Hall-talks, 

Engineering Workshops, het OCP Experience Center en het OCP Future 

Technologies Symposium.  ■
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EVENEMENTEN-
KALENDER 
DATACENTERWORKS
Blijf op de hoogte van de evenementen op datacenter-gebied. Kijk ook op de website 

www.datacenterworks.nl onder ‘agenda’. Zelf een evenement aankondigen?

Stuur een mailtje naar info@datacenterworks.nl

evenement datum plaats land

Open Source Strategy Forum 6 mei 2020 Londen Verenigd Koninkrijk

UPS Day 4 juni 2020 Rotterdam Nederland

BICSI UK & Ireland Conference 11 juni 2020 Londen Verenigd Koninkrijk

Data Centre World 24-27 augustus 2020 San Antonio Verenigde Staten

2020 BICSI EMEA Conference & Exhibition 6-8 september 2020 Dubai VAE

Datacenter Innovations Day 22 september 2020 Nederland
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Vorig jaar oktober was het 50 jaar geleden. Vanaf de UCLA universiteit 

in California werd voor het eerst digitale data verzonden naar het 

Stanford Research Institute aan de andere kant van California. Het was 

het begin van ARPANET, een klein netwerk van wetenschappelijke 

computers dat de voorloper was van ons huidige internet. De twee 

onderzoekers konden destijds niet vermoeden wat een impact hun 

vondst zou hebben. Vijf decennia later draait de hele wereld om 

 internet: van smartphone tot koelkast en van laptop tot airco en 

 bewegingsmelder - alles is of wordt via internet verbonden.

ONVOORSTELBARE PRESTATIE
Als ik die eerste verbinding tussen twee wetenschappers probeer te 

verbeelden, lukt dat vrij eenvoudig; je hoeft je ogen maar dicht te 

doen om spontaan 50 jaar terug in de tijd te gaan. Het visualiseren van 

de huidige datastromen is simpelweg onmogelijk. Meer dan de helft 

van de wereldbevolking heeft toegang tot internet; de hoeveelheid 

data die door hun wordt gegenereerd is niet meer te bevatten. En toch 

komt alle informatie daar waar het zijn moet, op het moment dat het 

nodig is. Ik vind dat een prachtige en bijna onvoorstelbare prestatie. 

Een prestatie die alleen dankzij de vele datacenters mogelijk is. 

GOEDE BANEN
De groei is echter nog lang niet ten einde. Je hoeft geen wetenschap-

per te zijn om te beseffen dat de hoeveelheid dataverkeer steeds ver-

der zal toenemen. Social media zorgden al voor een enorme explosie 

maar die zal alleen maar groter worden naarmate meer apparatuur en 

systemen verbonden zijn. En met de komst van 5G zal die explosieve 

groei alleen maar worden versterkt. Los van de vraag waar al die 

 datastromen vandaan komen, vind ik het intrigerend om te weten hoe 

al die stromen in goede banen worden geleid en waarmee de 

 betrouwbaarheid daarvan kan worden gegarandeerd.

BOOMTAKKEN
In die ‘connected’ wereld blijven de grote datacenters het kloppende 

hart van onze digitale samenleving. Daaromheen zullen kleine satellie-

ten ontstaan die zich verspreid, dichtbij de praktische gebruiksomge-

ving zullen bevinden. Als boomtakken die zich steeds verder vertakken 

komen deze edge datacenters steeds dichterbij de uiteindelijke gebrui-

ker te staan. Het nieuwe mobiele 5G-netwerk zal een onmiskenbare 

enabler zijn voor de opkomst van deze micro-datacenters. 

COMBINEREN
Met die steeds fijnere vertakking en het groeiende aantal micro- 

datacenters, verwacht ik ook een nieuwe marktdynamiek. Een markt 

waarin samenwerking de boventoon voert en waarin verschillende 

partijen hun specifieke kennis en kunde combineren tot een transpa-

rant en flexibel geheel waarmee ook kleinere markten kunnen  worden 

bediend. Co-creatie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de 

 opkomst van edge datacenters. Die samenwerking, dat meedenken, 

die krachtenbundeling - daar moet je voor openstaan. 

Ik ben benieuwd wie van u de handschoen oppakt en meedoet. Laten 

we van elkaars knowhow profiteren en samen bepalend zijn voor de 

toekomst van de connected wereld. 

Let’s write the future together!

In een volgend artikel zal ik het gaan hebben over modulaire en 

 flexibele oplossingen en de tijd- en ruimtebesparingen die daarmee 

behaald kunnen worden.  n

freek.alphen@nl.abb.com

DECENTRALE DC’S: 
CO-CREATIE IN EEN 
 CONNECTED WERELD? 

FREEK VAN ALPHEN
ABB Benelux
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ECONOMIE DRAAIT VOOR EEN DEEL DOOR
Niemand kon de dans ontspringen: het Corona-

virus en de benodigde maatregelen die het 

met zich meebracht. Op zondag 15 maart kon-

digde premier Rutte aan dat Nederland groten-

deels op slot ging, met enorme gevolgen voor 

de maatschappij en de manier waarop we 

werken. Ondanks deze maatregelen heeft het 

coronavirus geen gevolgen voor de diensten 

vanuit en door datacenters. Maar goed ook, 

want dankzij digitale diensten blijft onze 

 economie voor een groot deel doordraaien. 

Dat is bijzonder, want voor het eerst in de 

 geschiedenis werkt een significant deel van de 

bevolking vanuit huis, worden in een korte tijd 

gigantische hoeveelheden data verzameld 

over de ontwikkelingen omtrent het virus en 

kan vrijwel iedereen realtime op de hoogte 

worden gehouden. Bovendien kunnen virolo-

gen en andere experts wereldwijd met elkaar 

in contact blijven, zonder dat afstand daar een 

barrière in vormt. In andere woorden: de 

 diensten van datacenters zijn vitaal voor onze 

maatschappij, al worden zij (nog) niet expliciet 

zo bestempeld door de overheid. Juist in deze 

tijden wordt dat kraakhelder. 

Met die rol volgt de datacenter sector de 

 ontwikkelingen rondom het virus op de voet. 

Het heeft sinds het begin van de uitbraak extra 

maatregelen getroffen zodat ze haar verant-

woordelijkheden naar klant en samenleving 

kan blijven borgen. De hygiëneregels worden 

strikt nageleefd en er wordt thuis gewerkt 

waar mogelijk. Daarnaast heeft deze cruciale 

sector het initiatief genomen om een Slack- 

kanaal op te zetten, waar ondernemers uit de 

sector issues met elkaar kunnen delen, vragen 

kunnen stellen, en elkaar hulp kunnen bieden. 

Een mooi initiatief om juist tijdens een crisis te 

gaan samenwerken om elkaar te helpen. Wij 

zijn trots om te mogen werken in een sector 

met zo’n enorm maatschappelijk en econo-

misch belang. Dit komt tevens terug in ons 

 recent uitgebrachte Digitale Mainport rapport. 

Daarover hieronder meer. 

Met vriendelijke groeten,

Stijn Grove

NIEUW ONDERZOEK DIGITALE MAINPORT 
In het rapport ‘De toekomst van de digitale 

economie; tijd voor fundamentele keuzes’ 

worden de digitale sectoren onder de loep 

 genomen. Het onderzoek is verricht door The 

METISfiles en PB7, in opdracht van de partijen 

AMS-IX, Dutch Data Center Association, DHPA, 

ISPConnect, SURF en met medewerking van 

Rabobank. 

De partijen vertegenwoordigen het digitaal 

fundament van netwerken, internetknooppun-

ten, datacenters, cloud- en hostingpartijen. Het 

rapport belicht de knelpunten van de sectoren 

en op basis daarvan zijn een aantal aanbeve-

lingen gedaan voor de overheid. De publicatie 

is vrij te downloaden via dutchdatacenters.nl/ 

publicaties.  n
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UPDATE 
BOUWSTOP 
MRA
De DDA is sinds de aankondiging in juli 

2019 nauw betrokken geweest bij de ge-

sprekken rondom de datacenter bouw-

stop binnen de gemeente  Amsterdam 

en Haarlemmermeer.

De gesprekken verlopen constructief en 

we zien positieve ontwikkelingen. Beide 

gemeenten hebben de ambitie om het 

nieuwe datacenter beleid in mei 2020 in 

werking te kunnen laten treden, waar-

in ruimte is voor de groei en uitbreiding 

van datacenters - mits voldaan aan de 

nieuwe beleidskaders. 

De DDA is over deze kaders in gesprek 

met een technische commissie. We ver-

wachten zeer binnenkort hierover meer 

details te kunnen delen.  n

DDA PUBLICATIES
• De toekomst van de digitale economie; tijd 

voor fundamentele keuzes

Een volledig overzicht van onze publicaties 

vindt u op dutchdatacenters.nl/publicaties.

AGENDA
In verband met het Coronavirus is de agenda 

de komende tijd onduidelijk.

Een volledig overzicht van onze events vindt u 

op dutchdatacenters.nl/agenda.

In verband met het Coronavirus is de planning 

de komende tijd onduidelijk. Dit geldt ook voor 

de kalender van de DDA. Het Girlsday event op 

2 april, waar wij in samenwerking 60 meisjes 

de wereld van datacenters laten zien, wordt 

verplaatst naar 24 september. Daarnaast 

 organiseren wij op 18 juni de tweede editie 

van Datacenter Tech College, waar jongeren 

kunnen kennismaken met werkgevers uit de 

datacenter industrie. Dit doen we met een 

 interactief programma bestaande uit data-

center rondleidingen, mini hoorcolleges en een 

informele carrièrebeurs. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen omtrent het covid-19 virus 

 laten we deze wel of niet doorgaan. Houd onze 

website in de gaten voor updates.  n

AGENDA & EVENTS DDA
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6 tot en met 8 september. Exposanten, deel-

nemers en sponsoren die zich voor dit evene-

ment hebben ingeschreven, worden hierover 

nog afzonderlijk geïnformeerd. RCDD’s en 

 andere BICSI-leden of geïnteresseerden die 

hun kennis willen onderhouden of uitbreiden, 

kunnen ondertussen alvast deelnemen aan 

een toenemend aantal online cursussen en 

webinars. Meer informatie daarover is te lezen 

op het Education & Certification gedeelte van 

BICSI’s website. Via Membership & Global 

Community is tevens een speciaal gedeelte 

over het BICSI Mainland Europe District te 

 vinden, waarvan België en Nederland deel 

 uitmaken. Op 11 juni staat voor deze regio als 

eerstvolgende evenement de 2020 BICSI UK & 

Ireland Conference in Londen gepland.  n

TDMM VEERTIENDE EDITIE
De veertiende TDMM-editie is allereerst 

 natuurlijk een uitgave waarin de nieuwste 

 ontwikkelingen en ‘best practices’ op ICT- 

gebied zijn verwerkt. Enkele voorbeelden 

daarvan zijn een compleet nieuw hoofdstuk 

met speciale ontwerpafwegingen, toevoegin-

gen voor risicomanagement en het omgaan 

met calamiteiten. Maar ook hoe om te gaan 

met OM5 multimode glasvezel, zwaardere 

toepassingen voor Power over Ethernet (PoE), 

draadloze systemen en de beveiliging daar-

van. In totaal zo’n 2.000 pagina’s met belang-

rijke informatie die voor BICSI’s Registered 

Communications Distribution Designer (RCDD) 

al decennia de blauwdruk vormen bij het 

 adviseren van de bekabeling voor kantoorge-

bouwen en datacenters. Uiteraard is hierover 

op bicsi.org meer te lezen.

GLASVEZEL VOOR 5G
Hoewel bekabelde en draadloze communica-

tie-infrastructuren enerzijds met elkaar con-

curreren, is voor de aansluiting van draadloze 

toegangspunten natuurlijk ook een snelle 

 onderliggende infrastructuur nodig. Met de 

komst van 5G wordt zowel het momentum 

voor glasvezelverbindingen groter als de kwa-

liteit belangrijker. Het negen pagina’s cover-

artikel van de eerste ICT Today editie in 2020 

staat daarom in het teken van de benodigde 

glasvezelverbindingen om 5G-toepassingen te 

kunnen implementeren. De performance van 

die aansluitingen gaat namelijk de adoptie en 

beleving van kritische 5G-toepassingen bepa-

len. Aan het einde van zijn artikel blikt de 

 auteur alvast vooruit naar 6G. Genoemde ICT 

Today editie bevat nog meer technisch diep-

gaande artikelen over de ontwikkelingen op 

het gebied van glasvezelverbindingen en -toe-

passingen.

EMEA-CONFERENTIE UITGESTELD
Net als veel andere grote evenementen heeft 

BICSI besloten de voor medio april geplande 

2020 BICSI Europe, Middle East & Africa Confe-

rence & Exhibition in Dubai te verplaatsen naar 

In februari heeft BICSI de veertiende editie van het Telecommunications Distribution Methods 

Manual (TDMM) gepubliceerd. Dit handboek is al zo’n 35 jaar de wereldwijd toegepaste 

blauwdruk voor het  ontwerpen van bekabeling voor communicatie-infrastructuren in 

gebouwen en op campusterreinen. Ondertussen ontwikkelen de technologie en standaarden 

voor draadloze communicatie zich ook verder, waarover de laatste ontwikkelingen te lezen zijn 

in de online toegankelijke januari/februari/maart editie van BICSI’s ICT Today magazine.

BLAUWDRUK VOOR ONTWERP 
 BEKABELING: TDMM
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