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Ongekende onzekerheid
In het Engels bestaat er een mooi woord voor: ‘turmoil’. In het Nederlands: onrust. Dat is

Colofon

zonder twijfel wat we nu in de datacenterwereld meemaken.
Positief is dat de wereld na de pandemie meer en meer open gaat. Het Mobile World Congress
was weer gewoon in Barcelona en ook in Nederland komen de congressen weer op gang. De
Dutch Datacenter Index laat eveneens positieve ontwikkelingen zien. De groei zit er nog altijd
in - zelfs nu veel mensen toch weer vaker naar kantoor gaan.
Aan de andere kant heerst - zacht uitgedrukt - onrust, chaos zelfs. De supply chain-problemen
die de digitale infrastructuur van ons land al geruime tijd parten spelen, zijn nog altijd niet
opgelost. En die gaan er door de oorlog in de Oekraïne en de ongekende sancties die het
Westen aan Rusland heeft opgelegd er zeker niet minder op worden. Wat wellicht niet
iedereen weet is dat de Oekraïne een zeer belangrijke leverancier van grondstoffen is voor de
chipindustrie. Knappe jongen die deze grondstoffen nu uit dit land weet te krijgen. Over supply
chain-problemen gesproken…
Bovendien weet niemand hoe dit conflict zich verder zal ontwikkelen. Nu Putin door het
Westen in de hoek is gedrukt, kan de man met de meeste kernwapens ter wereld gekke
dingen gaan doen. Politieke en militaire analisten breken zich dan ook het hoofd over de vraag
hoe zij deze kat-in-het-nauw een uitweg kunnen bieden zonder dat hij op verkeerde knoppen
gaat drukken. Een aanpak die ik zelf inmiddels vaker lees, is een totale boycot door het
Westerse bedrijfsleven van Rusland. Anders gezegd: niemand doet meer zaken met Rusland.
Een drama voor de gewone Rus natuurlijk, maar wellicht de enige manier om een paleisrevolutie in het Kremlin te forceren.
Laten we positief blijven en er van uitgaan dat die aanpak succesvol is. De vraag is dan wel
hoe lang zo’n ‘business boycot’ moet gaan duren. Weken? Maanden? Nog langer? Dat gaat
enorme onzekerheid en - inderdaad - onrust opleveren. Die ook de wereld van datacenters en
digitale infrastructuren hard zal gaan raken. We blijven gedurende die tijd heus wel Netflix
kijken, maar heel veel andere bedrijfstakken zullen te maken krijgen met enorme onzekerheid. En dus met het uitstellen en wegvallen van investeringen. Die onrust zal zonder twijfel
ook doordringen tot onze wereld.
De komende weken en maanden gaan ongekend ingewikkeld en spannend worden. In een
artikel dat ik vanochtend las, zei een voormalige security advisor van de VS: ‘Veel mensen zijn
bang voor een 3e Wereldoorlog. Ik vrees dat die oorlog allang begonnen is’. Zij doelde onder
andere op de enorme cyberaanvallen die vanuit Rusland worden uitgevoerd, de digitale
tegenaanvallen vanuit het Westen en dergelijke. En vergeet natuurlijk de ongekende militaire
steun van het Westen aan Oekraïne niet. Ik wens u de komende weken en maanden veel
sterkte en wijsheid.
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Dutch Datacenter Index
Over de Dutch Datacenter Index
Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen DatacenterWorks en
Pb7 Research de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort
en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de
afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en
wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden.
Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”.
Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers
en krimpers elkaar in evenwicht houden.
Zie ook: www.datacentersworks.nl/ddi

Colocatie datacenters
profiteren volop van de
nasleep van de coronacrisis.
Bedrijven blijven vooral
werkplekomgevingen naar
buiten het eigen datacenter
verplaatsen, zowel naar
colocatie als naar de cloud.
Aangezien workloads ook in
brede zin naar de cloud
verplaatst worden, groeit ook
de vraag naar colocatie door
de aanbieders van
clouddiensten sterk.

Leegloop enterprise
datacenters versnelt

62/63

In februari blikken de datacenterbeslissers

we dat de investeringsgroei iets minder snel

terug op de periode van november tot en met

groeit dan datacenters tijdens de vorige

januari. We zien deze maand dat de groei in

meting verwachten, maar dat het in

de activiteiten zich op hetzelfde hoge niveau

vergelijking met de afgelopen jaren toch op

bevindt als in december. In grote lijnen komt

een relatief hoog niveau zit.

de groei in de afgelopen maanden overeen

auteur
PETER VERMEULEN,
DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH
WWW.PB7.NL

met de verwachtingen uit december. Alleen

Twaalfmaandelijkse vooruitblik

de verwachte sprong in investeringsgroei

De twaalfmaandelijkse vooruitblik bevestigt

bleek zich niet volledig te materialiseren.

wederom het toegenomen vertrouwen in de
sector. Toch daalt de DDI een punt naar 65.

Lichte versnelling

Opvallend is dat het optimisme onder

Verder zien we dat de krimp van enterprise

colocatie datacenters eigenlijk op hetzelfde

datacenters ietsje sneller gaat dan in de

hoge niveau blijft liggen, terwijl enterprise

afgelopen tijd. Voor een deel profiteren

datacenters een versnelling in de krimp

colocatie datacenters daar direct van, door

verwachten voor het komende jaar. Daardoor

verplaatsingen naar colocatie en voor een

krimpen vooral de vierkante meters en het IT

deel indirect, door de snel toenemende vraag

vermogen, terwijl de investeringen redelijk

van leveranciers van clouddiensten.

op niveau blijven. In een van onze recente

Tabel: Dutch Datacenter Index, Februari 2022

surveys zagen we dat een op de drie
enterprise datacenters verwachte te krimpen
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Voor de maanden februari tot en met april

in oppervlakte, terwijl ze tegelijkertijd van

verwachten datacenters dat de groei

plan zijn om in de kwaliteit ervan investeren.

ongeveer gelijk blijft. Daarbij blijft het

Met andere woorden, veel enterprise

vermogen beduidend sneller groeien dan de

datacenters zetten in 2022 in op datacenter

vierkante meters die in gebruik zijn. Ook zie

consolidatie

.

MANAGEMENT

Februari 2022
Figuur: Dutch Datacenter Index, Februari 2020 – Februari 2022

Bron: Pb7 Research, Februari 2022
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Een eigen mening
over datacenters en de
datacenterindustrie kan een
speler als Switch Datacenters
niet ontzegd worden. Zo is
Edgar van Essen, managing
director en partner bij het
bedrijf, er van overtuigd dat
we aan de vooravond van
de start van het tijdperk van
hybride koeling die uiteindelijk
naar vloeistofkoeling zal
verschuiven. Ook is hij van
mening dat het omstreden
hyperscale datacenter
in Zeewolde juist zeer
waardevol zou kunnen voor de
energietransitie van Nederland,
omdat het een aanjager kan
zijn van een beter beleid voor
inpassing van datacenters in de
publieke ruimte. En restwarmte
gratis aanbieden? Niks ervan,
meent Van Essen. We moeten
juist de economische waarde
van restwarmte onderkennen.
Want datacenters worden
warmteleveranciers en helpen
ons ‘van het gas af’.

AUTEUR
ROBBERT HOEFFNAGEL
WWW.DATACENTERWORKS.NL
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EDGAR VAN ESSEN VAN SWITCH DATACENTERS:

‘Ideale locatie
voor datacenter
is niet de polder
maar bij een
warmtenet’

‘Grote energiebedrijven

zijn dan voor datacenters hun
natuurlijke partners’

Het interview met Edgar van Essen gaat

visie op de vraag hoe wij industrieclusters

bijna mis, want hij heeft het druk. Van Essen

van verschillende type bedrijven kunnen

is namelijk bezig met een nieuw datacenter

plannen die elkaar versterken. Juist door

van Switch en is volop in gesprek met een

samen te werken in een slimme keten waar

hyperscale-klant. Misschien dat hij geïnspi-

het afval van de een de grondstof is van de

reerd door die gesprekken daarom al in zijn

ander (in serie geschakeld dus) kan een

eerste zin een interessante uitspraak doet:

forse hoeveelheid CO2 worden bespaard ten

“We staan aan de vooravond van hybride

opzichte van een parallel systeem waarbij

koeling en uiteindelijk vloeistofkoeling.”

alle bedrijven zelfstandig hun grondstoffen
inkopen zonder slim te combineren.”

Daarmee bedoelt Van Essen dat datacenters
de komende tijd meer en meer zullen

“Grote energiebedrijven zijn dan voor

uitgroeien tot warmteleveranciers. Eerder

datacenters hun natuurlijke partners. Zij zijn

had het eigenzinnige Switch al eens

immers de grote warmteleveranciers van

aangegeven dat als een klant in een van

ons land. Ook moet je kijken wat je als

haar faciliteiten restwarmte produceert het

datacenter jouw omgeving te bieden hebt.

bereid is de opbrengst van de verkoop van

Wij willen graag een grootschalige warmte-

die warmte met die klant te delen. Een hele

leverancier worden. Dan moet je het

andere visie dus dan wat vaak geroepen

datacenter dus ook een technische infra-

wordt: restwarmte is gratis.

structuur geven die je niet alleen in staat is
jouw IT-klanten te faciliteren, maar die

Geloof in restwarmte

infrastructuur moet ook in staat zijn een

Van Essen is ervan overtuigd dat restwarmte

maximale hoeveelheid restwarmte van

een belangrijke factor gaat worden in

goede kwaliteit te leveren.”

datacenters en datacenterplanning. Eigenlijk
is ‘restwarmte’ een vervelende term, want

“Als je als datacenter grootschalig warmte

het suggereert dat het om een rest- of

weet te produceren en andere partijen gaan

afvalproduct gaat. Niets is minder waard,

ook mee doen, dan zou dit zomaar kunnen

meent hij: “Het is gewoon een grondstof

betekenen dat een warmteproducent een

voor een ander proces - of dat nu verwar-

gas- of kolencentrale kan afschakelen. Die

ming van een gebouw van de buren is zoals

centrales staan nu fossiele brandstoffen te

wij doen bij AMS2 of warmte die in een

verstoken met als doel warmte te produce-

productieproces kan worden toegepast. Het

ren die vervolgens in een warmtenet wordt

heeft dus economische waarde. Daar kun je

gepompt. Maar wij als datacenters hebben

als datacenter operator iets mee in je

al heel veel warmte beschikbaar en kunnen

business model.”

die warmteproductie ook nog eens verder
uitbouwen en de kwaliteit ervan verbeteren.

Het gaat echter nog verder, meent Van

Die warmte wordt in geval van grotere

Essen. “Als je als datacenter-speler gelooft in

hyperscalers opgewekt door windmolens als

restwarmte, dan moet je daar ook zo goed

onderdeel van een power purchase

mogelijk op inspelen. Je wilt dan immers -

agreement (PPA). Deze hyperscalers zijn

naast dataleverancier - ook warmteprodu-

daarmee momenteel de stuwende krachten

cent worden en dat moet je dan wel goed

bij het opwekken en opkopen van wind op

organiseren. Bijvoorbeeld in je locatiekeuze.

zee. Daarmee hebben wij dus al veel van de

Ga dan dus niet in de polder zitten, maar

voor warmtenetten benodigde warmte

kies juist een locatie in de buurt van een

gecreëerd. Waarom dan nog voor dit doel

warmtenet. Zo zouden overheden hier ook

zo’n gas- of kolencentrale in stand houden?

naar moeten kijken. Het - zeg maar - weg-
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stoppen van datacenters in de uithoeken

“In het kader van de energietransitie is

van Nederland is op zich een begrijpelijke

restwarmte dus niet iets dat we gratis

reactie, maar getuigt niet van een duidelijke

moeten weggeven. We moeten de produc-

BEDRIJFSPROFIEL | MANAGEMENT

tie ervan juist optimaliseren, zodat we

tegen zo laag mogelijke kosten een stuk

incourante lage temperatuur restwarmte

centrales kunnen afschakelen. En dat

grond waarop zij een standaard design

naar hoge volumes, hogere temperatuur

optimaliseren van de restwarmteproductie

neerzetten. Dat doen wij dus niet. Wij

restwarmte.”

doe je natuurlijk het beste samen met een

hebben het voordeel dat wij zelf onze eigen

hyperscaler, omdat zij zich via hun PPA

designs maken. Voor ons hoeft dat stuk

“Ik weet niet hoeveel groene stroom die

hebben gecommitteerd tot het draaien op

grond dus ook niet keurig rechthoekig te zijn

faciliteit precies gaat gebruiken. Maar in mijn

100% windenergie. Het resultaat hiervan

zodat een bestaand ontwerp kan worden

ogen zou het juist ideaal zijn als we in

zou kunnen zijn dat wij met groene

neergezet. Wij durven daarom ook naar

Nederland meerdere hyperscale datacenters

windstroom uiteindelijk een stadswarmte-

suboptimale stukken grond te kijken. Mits

neerzetten die volledig op groene stroom

net kunnen gaan voorzien van volledig

maar aan een aantal voorwaarden is

draaien. En waarvan de technische infra-

groen opgewekte restwarmte, die dus

voldaan. Zoals de nabijheid van een warmte-

structuur zo is ingericht - bijvoorbeeld op

CO2-neutraal is. Groen in-groen uit, zeg

net. Dat kan natuurlijk alleen maar in nauwe

basis van vloeistofkoeling - dat zij maximaal

maar. En daarmee zal zo’n aanpak zelfs

samenspraak met klanten die sustainability

restwarmte produceren. Die restwarmte

meehelpen met het uitzetten van een straks

ook daadwerkelijk willen toepassen en

wordt vervolgens aan een energiebedrijf

overbodige vervuilende fossiele ‘kachel’ met

bereid zijn hun operationeel model aan te

geleverd die op zijn beurt een met fossiele

CO2-impact.”

passen.”

brandstof gestookte centrale kan afschake-

Veranderingen

Van Essen is druk in gesprek met hypersca-

manier van energietransitie tot stand

Switch Datacenters is de laatste jaren flink

le-partijen. “Wij willen graag dat zij vanaf

brengen. Dat hoor ik in de discussie rond

veranderd. Van Essen: “We hebben AMS1

dag 1 mee denken over het design dat wij

Zeewolde echter niet terug.”

aan Equinix verkocht. AMS2 is nog een retail

voor ogen hebben. En het interessante is:

datacenter, maar is bezig met een slag

daar zijn zij absoluut toe bereid. Een goede

Van Essen is een groot fan van het al even

richting wholesale. We breiden deze site nu

integratie van een hyperscale-plot in de

genoemde fenomeen ‘direct liquid cooling’,

uit, liefst met klanten die mee willen werken

lokale omgeving wordt voor hen ook steeds

naast immersion cooling, Open Compute en

aan het opwekken van restwarmte door te

belangrijker. De discussies rond Zeewolde

alle andere slimme technologieën die

kiezen voor nextgen gekoelde apparatuur.

zijn de hele wereld over gegaan en

kunnen bijdragen aan het efficiënter en

AMS3 is al wholesale en telt slechts een

hyperscalers snappen heel goed dat zij oog

groener laten draaien van datacenters.

enkele klant. AMS4 komt in een bestaande

moet hebben voor de lokale omstandighe-

“Direct liquid cooling wordt in Nederland

hal die wij ombouwen tot een modern en

den. Als zij in staat zijn om een bijdrage te

zwaar onderschat. Het gebeurt een beetje

zeer centraal gelegen datacenter met

leveren aan de energietransitie hier in

bij HPC-toepassingen maar voor de rest past

minimale latency naar Nikhef en dat precies

Nederland, slaan zij natuurlijk twee vliegen

nauwelijks iemand het toe. Wij hebben hier

tussen Science Park en de datacenterclusters

in één klap: een nieuwe faciliteit beschik-

bij Switch wel eens testen gedaan. Neem

in Amsterdam-Zuidoost ligt. Door gebruik te

baar plus een veel betere reputatie omdat zij

een oude server, haal de ventilator eruit en

maken van bijvoorbeeld de bestaande

meehelpen met een energieomslag.”

vervang die door een kap die vloeistofkoe-

len. Dat lijkt mij een slimme en interessante

betonvloer van het oude pand kunnen wij bij

ling mogelijk maakt. We hebben nog nooit

de bouw een heleboel Scope 3 CO2

Discussie

zo’n duurzame server gehad! Maar dit is een

besparen. Het nieuwe AMS5 heeft straks

Daarom heeft Van Essen wat moeite met de

slag die we als Europa moeten maken.

wat ons betreft ook slechts één klant, een

discussie over Zeewolde. “Wat ik niet snap is

Misschien is dit wel een aardig idee: zet een

hyperscaler. Maar dan wel een partij die

dat er geen duidelijke eisen lijken gesteld

speciale Europese belasting op fans in

mee doet in onze ideeën voor maximale

aan META voor wat betreft de locatie,

servers. Dan is er ineens een incentive om

productie van restwarmte van goede

stroomverbruik en vooral wat zij terugleve-

serieus naar vloeistofkoeling te kijken.

kwaliteit. Waarmee ik overigens warmte van

ren aan de samenleving. Ik ben niet tegen

En kunnen we grote stappen zetten ten

50 graden of meer bedoel. Technisch is dat

de komst van hyperscalers - integendeel.

aanzien van het verduurzamen van ons

prima haalbaar. Deze omslag van lucht naar

Maar ik ben wel tegen de komst van

server-park”

liquid zal in fases gebeuren en zal daarom

suboptimale datacenters die als het ware

hybride starten.”

copy/ paste worden overgezet vanuit de

.

Verenigde Staten, zonder bijdrage aan de
Bij Switch zoeken ze dus voortdurend naar

Nederlandse samenleving. Juist hyperscalers

Datacenterprofiel:

nieuwe waardeproposities. Daarom

hebben de schaalgrootte en de financiële

Switch Datacenters

omarmen zij innovatie liefst in een vroeg

middelen om een versnelde transitie van

Locaties:

stadium. “Wij zien ook niets in de aanpak die

lucht naar met vloeistof gekoelde datacen-

- Woerden 4 Megawatt

veel andere partijen volgen. Die kopen

ters te doen. Met andere woorden, van

- Amsterdam Zuidoost 8,5 Megawatt
- Sciencepark Zuid 18 Megawatt
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www.switchdatacenters.com
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Training Partner of Gerald Combs, the creator of
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become the de facto open source analysis tool.
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BE AWARE
PACKETS
NEVER LIE

TCP/IP Analysis and Troubleshooting with Wireshark
This

course

is

designed

for

Networking,

Government and Security personnel that need
to develop a set of packet investigation and
network optimization techniques through study
of the Networking Protocols using Wireshark
and other Open-Source Analysis tools.

NEW

Masterclass Network/Security
Advanced

Wireshark Certification
This

certification training

is

designed for

network, government and security personnel to
obtain the Wireshark WCNA certification for
their professional development using Wireshark.

Network/Security

Analysis

with

Open Source Tools. This course is designed for
Networking, and Security Engineers that need
to further enhance their Network Analysis skills
through study of Advanced Network Analysis
using

Wireshark

and

other

Open-Source

Network / Security Analysis tools.
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We zitten in een enorme
digitale transitie, met als
gevolg dat de vraag naar
meer en grotere, betrouwbare
en efficiënte datacenters
stijgt. Voor datacenters
zijn energievoorziening en
koeling essentieel. De huidige
netcongestie vormt daarom een
erkend risico. Daar wordt actief
aan gewerkt. Wat nog niet
scherp in beeld is, zijn de risico’s
van de stijgende temperaturen
door klimaatverandering. Dit is
een uitdaging die met een slim
(her)ontwerp van datacenters
op een kostenefficiënte wijze
zowel betrouwbaar, adaptief
en duurzaam ingevuld kan
worden. Goed voor het klimaat,
de energietransitie én de
toekomstbestendigheid van
datacenters.

AUTEUR
FREYA MACKE EN CLAUDIA REUTER
ZIJN WERKZAAM BIJ ARCADIS
WWW.ARCADIS.NL

Goed (her)
ontwerp maakt
datacenters
betrouwbaar,
klimaat- én
toekomstbestendig
VANAF 2023 ZIJN KLIMAATSTRESSTESTEN
VERPLICHT VOOR INMVESTEERDERS

We zitten in een enorme digitale transitie,

duidelijk dat het noodzakelijk is om nu de

met als gevolg dat de vraag naar meer en

nieuwste inzichten op klimaatverandering

grotere, betrouwbare en efficiënte datacen-

en ontwerp van datacenters samen te

ters stijgt. Voor datacenters zijn energievoor-

brengen. Datacenters merken nu al de

ziening en koeling essentieel. De huidige

gevolgen van extremere weersomstandig-

netcongestie vormt daarom een erkend

heden. Niet voor niets wordt fors ingezet op

risico. Daar wordt actief aan gewerkt. Wat

het waterdicht maken van datacenters door

nog niet scherp in beeld is, zijn de risico’s

in- en uitgaande kabels te sealen tegen

van de stijgende temperaturen door

waterschade door instromend hemelwater,

klimaatverandering. Dit is een uitdaging die

grondwater en overstromingen. Ook worden

met een slim (her)ontwerp van datacenters

steeds efficiëntere koelsystemen ingezet

op een kostenefficiënte wijze zowel

om schade, storingen of dataverlies door

betrouwbaar, adaptief en duurzaam

oververhitting te voorkomen. Maar er is

ingevuld kan worden. Goed voor het

meer nodig. En er kan ook veel meer.

klimaat, de energietransitie én de toekomstbestendigheid van datacenters.

Overstromingsgevoelige plekken
Het werk dat wij bij Arcadis doen, begint
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Met de presentatie en de gesprekken op het

bijvoorbeeld al met het kiezen van de juiste

IT Infra-event op 16 november 2021 werd

plek voor een datacenter. Is het bijvoorbeeld

‘Vanaf 2023
moeten

investeerders een
klimaatstresstest
uitvoeren’
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bijvoorbeeld aan het toepassen van meer
groen, waardoor shet infiltratievermogen
van de bodem verbetert.
Er zijn dus ruim voldoende maatregelen om
de uitdagingen van klimaatverandering aan
te pakken. Met andere, slimme keuzes kan
een datacenter op een kostenefficiënte
wijze klimaat- én toekomstbestendig
worden. Belangrijk voor een betrouwbaar en
goed presenterend datacenter, maar ook om

een overstromingsgevoelige plek? Of kies je

koeling de laatste jaren steeds beter

toch voor een locatie waar je de koeling

geoptimaliseerd worden. De inzet van

goed kunt regelen? En waar stroomt het

mechanische koeling blijft natuurlijk energie

water heen bij hevige neerslag? Dat

verbruiken. Volgens de adviseurs van

onderzoeken wij met modelsimulaties.

Arcadis kan winst behaald worden op

Daarna komt het ontwerp van gebouw,

kostenefficiëntie én duurzaamheid door dit

perceel en installaties. Ook adviseren we

te combineren met passieve koeling.

regelmatig bestaande bedrijven, waaronder
datacenters, over aanpassingen aan pand en

Passieve koeling is het slim gebruik maken

perceel. Daarbij kijken we altijd wat past

van oplossingen om de temperatuur in de

binnen de bedrijfsstrategie.

directe omgeving van het datacenter én
binnen het datacenter zo laag mogelijk te

Dat het steeds belangrijker wordt om

houden. Grofweg zijn er vier verkoelings-

bedrijven te weerbaar te maken tegen

principes die gericht zijn op het verlagen van

weersextremen, blijkt wel uit het feit dat je

de buiten- en binnentemperatuur: ventilatie,

in Nederland voor koeling niet meer altijd op

verdamping, beschaduwing en reflectie.

een koele buitentemperatuur en koel

Hieronder een aantal voorbeelden.

oppervlaktewater kunt rekenen. De
toenemende buitentemperaturen worden al

Groene invulling van passieve koeling

duidelijk merkbaar. Koelen via vrije koeling

Een groene invulling van passieve koeling

of koeling met ijswater wordt daarom veelal

draagt vaak aanvullend bij aan een hogere

aangevuld met mechanische koeling. We

weerbaarheid tegen hevige neerslag en

zien dat de systemen voor mechanische

langdurige periodes van droogte. Denk
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Pas natuurlijke mogelijkheden toe: wind,
water en bijvoorbeeld beplanting
Om de temperatuur in de buitenruimte zo laag mogelijk te
houden, kunnen wind en water ingezet worden. Met een slimme
positionering van het gebouw, kan de wind bijdragen aan de
afvoer van warme lucht en toevoer van nieuwe koudere lucht.
Vijvers en sloten kunnen verkoeling of waterkoeling opleveren
door verdamping. Ditzelfde geldt voor groen. Naast een verlaagde
temperatuur door evapotranspiratie, kan slim geplaatst groen voor
een gevel met schaduw en directe blokkering van zonlicht helpen
de temperatuur te verlagen. Uiteraard kan soms een overhang of
afdak een praktische niet-natuurlijke invulling zijn. Extra voordeel
als Nederland onze positie als vestigings-

van natuurlijke oplossingen is dat het de uitstraling, aantrekkelijk-

locatie voor datacenters te behouden.

heid en inpassing van datacenters in het landschap vergroot.

Vanaf 2023 moeten investeerders
namelijk een klimaatstresstest uitvoeren,

Het groen kan met minimaal ruimtebeslag ingepast worden als

dat maakt de noodzaak van aanpassin-

groendak of groene gevels. Extra voordelen van groene daken zijn

gen aan het veranderend klimaat nog

een verbeterde isolatie, langere levensduur van het dak en een

dringender. Dit maakt de investeringsri-

hoger rendement op eventueel aanwezige zonnepanelen. Ook

sico van klimaatrisico’s immers nog beter

materiaalgebruik en kleurkeuze kunnen een grote invloed hebben.

zichtbaar. De opgave is daarom om ook

Gangbare bouwmaterialen, zoals bitumen, beton, hout, steen en

aan investeerders te laten zien dat we

asfalt zijn veelal donker van kleur en hebben dan ook een lage

toekomstbestendig kunnen bouwen

reflectiefactor (albedo), waardoor veel van de warmte wordt

.

geabsorbeerd en vervolgens afgegeven aan de omgeving. Licht
gekleurde bouwmaterialen beiden een eenvoudige oplossing.
Denk aan het toepassen van een wit dak in plaats van donkergekleurd dak. Beter voor de binnentemperatuur én het kost niets
extra’s ten opzichte van een zwart dak.
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Monitoring en DCIM leveranciers
16

DCW MEI
ONDERZOEK

DatacenterWorks is het platform voor, door en

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

We hebben ons uiterste best gedaan om zo

over de Nederlandse datacenter-infrastructuur.

editie van DatacenterWorks een afgebakend

volledig als mogelijk te zijn. Mocht u iets missen of

Rond de jaarwisseling zullen wij een complete

thema op een rij in een overzicht zoals hieronder.

anderszins willen opmerken:

Datacentergids publiceren met alle gegevens van

Deze editie starten we met de leveranciers van

mail naar jos@luteijnmedia.nl of

alle leveranciers uitgesplitst in verschillende

monitoring en DCIM.

bel: 06-34735424.

DatacenterWorks brengt aan het eind van dit
jaar een complete Datacenter Gids uit. Met
hierin de overzichten van leveranciers van:
monitoring en DCIM, koelen, UPS en energie,

Bedrijf
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Southampto (GB)
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kabelmanagement, duurzaamheid en
veiligheid.
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Koelwatergebruik kan
veel duurzamer
SIGNIFICANTE VERMINDERING VAN CHEMISCHE
KOELWATERBEHANDELING MOGELIJK

Water is een grondstof waarvan velen denken dat die
overvloedig en zonder schaarste beschikbaar is. Niets is
echter minder waar. Alle gebruikers van water zullen in de
toekomst steeds meer en uitdrukkelijker worden gevraagd
kritisch over hun watergebruik na te denken. Datacenters
liggen al onder een vergrootglas qua watergebruik en dit zal
alleen maar toenemen. Er is al veel discussie over het gebruik
van water voor koeling van datacenters. Ook op dit punt
gaat verduurzaming een rol spelen. Een Nederlandse firma
biedt een oplossing die een significante vermindering van
chemische koelwaterbehandeling mogelijk maakt.

AUTEUR
STEFAN SPAAS IS BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
BIJ TERMANOX WWW.TERMANOX.COM

Er komt steeds meer aandacht voor de

men kunnen ontstaan in de warmtewisse-

Wat zijn de effecten van het gebruik van

gebruikte methode voor de koeling van

laars en de leidingen waarin dit water wordt

chemie op het ontvangende water? Welke

datacenters. Hoe doet men dit? En op welke

getransporteerd. Denk aan biologische

regels zijn er? Allemaal vragen die steeds

methode en type water baseert men deze

aangroei, corrosie en de indirecte problemen

actueler worden bij de beheerders van

koeling dan? Open systemen? Oppervlakte-

die hierdoor kunnen ontstaan zoals het

datacenters.

water ? Drinkwater?

verlies van bedrijfszekerheid. Om dit te
voorkomen gebruikt men verschillende

Om deze systemen efficiënter en met

Meestal zijn dit soort vragen niet de eerste

chemicaliën die vervolgens weer andere

minder chemie te laten functioneren zonder

waar men zich mee bezig houdt tijdens de

problemen veroorzaken - direct hetzij

in te binden aan bedrijfszekerheid heeft

exploitatie van een datacenter. Het is

indirect. Bijvoorbeeld problemen met de

Termanox een nieuwe methode ontwikkeld

inmiddels echter wel een belangrijke vraag.

milieuvergunning of problemen in de

die het bedrijf graag met enkele voorlopen-

Wat voor effecten heeft dit gebruik van

waterzuivering.

de datacenters verder wil ontwikkelen en

water? Dit zijn vragen die ook de overheden

toepassen.

en de maatschappij steeds meer (zullen

Termanox is een Nederlands bedrijf dat

gaan) stellen.

gespecialiseerd is in het oplossen van dit

BIologische biocide

soort vraagstukken. Wat is de beste

De techniek is gebaseerd op een combinatie

Warmtewisselaars en leidingen

methode om biologische aangroei en

van een bestaande biologische biocide in

Een van de effecten die het gebruik van

corrosie te voorkomen of op te lossen? Hoe

combinatie met een oppervlakte-actieve

water voor koeling heeft, is dat er proble-

is deze methode het beste te monitoren?

stof waarbij het synergetische effect het
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chemiegebruik sterk kan verminderen.
Veldtesten bij een energiecentrale hebben
reeds uitgewezen dat de techniek goed
toepasbaar is. Het kan bovendien een
reductie (bij deze energiecentrale ) hebben
van tussen de 50 en 90% van de huidige
chemie.
Behalve het feit dat er in absolute zin
minder chemie nodig is, is deze chemie ook
nog eens minder schadelijk voor milieu en
installaties dan de meeste gebruikte huidige
chemie. Een win-win situatie dus. Zo is het
product dat gebruikt wordt gemakkelijk
biologisch afbreekbaar, waardoor het
negatieve effect op het milieu of de
waterzuivering tot een minimum wordt
beperkt of zelfs volledig teniet wordt
gedaan.

Meer dan vervanging alleen
De techniek behelst echter meer dan alleen
een vervanging van de huidige chemie door
een minder schadelijk product. Ook de
methode van behandeling heeft voordelen.
Deze reductie wordt niet alleen louter
geïnjecteerd, maar er wordt ook gebruikt

‘De techniek behelst echter

meer dan alleen een vervanging van de
huidige chemie door een minder
schadelijk product’

gemaakt van een monitoringsprogramma
om de effecten van de behandeling te
staven en terug te koppelen naar de
datacenters.
Dit maakt het mogelijk een dashboard te
creëren waarmee de circulariteit en
behaalde verduurzaming inzichtelijk wordt
gemaakt. Hierdoor kan direct het effect van
de behandeling inzichtelijk worden gemaakt,
zowel bedrijfstechnisch als milieutechnisch.
Deze combinatie van monitoring, meer
duurzame chemie, en transparantie en
samenwerking met de klant zorgt voor een
optimale behandeling van het koelwatersys-

.

teem voor zowel de bedrijfszekerheid als
voor het milieu
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Duurzaamheid is meer
dan ‘alleen maar’
energie besparen
DATACENTERS KUNNEN BIJDRAGE LEVEREN AAN ECOSYSTEEMHERSTEL
In de datacentersector staat duurzaamheid nog heel
vaak gelijk aan energie besparen. Maar wat kunnen
datacenters nog meer doen om de uitdagingen rondom
klimaatverandering aan te pakken? Hoe kunnen
zij bijvoorbeeld een impuls geven een herstel van
ecosystemen?

AUTEURS
ADIT RAM – CONCEPTONTWIKKELAAR
PROJECT ERAAS / BUREAU DREAMINC
LORENA SATURNO –
AFSTUDEERSTAGIAIR RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING | CLIMATE &
MANAGEMENT (HHS)
WWW.BUREAUDREAMINC.COM/NL/
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Duurzaamheid in de datacenterwereld is een

uit het Parijs-akkoord te behalen.

thema dat steeds meer aandacht en vorm

Het is belangrijk om naast klimaatmitigatie

krijgt. Hierbij staat vooral de energietransitie

ook te mikken op klimaatadaptieve

centraal. Het gaat dan met name om het

maatregelen. Dat dient zowel op lokaal

toepassen van slimme technologie voor

niveau maar juist ook mondiaal te gebeuren.

koeling. Ook hebben we het vaak over het

Zo blijkt dat het herstel van ecosystemen,

gebruik van groene stroom. Het doel

met name bosaanplant en bosherstel, een

hiervan is om de overeengekomen klimaat-

effectieve maatregel is om de meervoudige

doelen in de Climate Neutral Data Center

klimaatproblemen op te lossen. Het

Pact voor 2030 te behalen.

innovatieproject ERaaS (Ecological Recovery
as a Service) sluit hier volledig op aan. De

Klimaatmitigatie

missie van dit project is om het belang van

Deze focus op het reduceren van broeikas-

ecosysteemherstel en natuurinclusief

gassen wordt ook wel klimaatmitigatie

bouwen onder de aandacht te brengen. Het

genoemd. Uit steeds meer wetenschappe-

doel is ambitieus: grote sectoren in

lijke onderzoeken blijkt echter dat mitige-

beweging brengen, kansen pakken en ook

rende maatregelen niet afdoende zijn

rondom de aanpak van klimaatverandering

om de klimaatdoelen die voortvloeien

innovatief zijn. Om dit te bereiken richt dit

MANAGEMENT

Ook draagt Microsoft direct bij aan het
planten van bomen in

bosbeschermingsprojecten

project zich op sectoren die een centrale rol

zijn. Het is een veelbesproken maar ook

draagt men direct bij aan het planten van

vervullen in de maatschappij.

beladen onderwerp, omdat het gepaard

bomen in bosbeschermingsprojecten.

gaat met complexe onderliggende thema’s,

Op deze manier zet Microsoft zich in op een

Meer groen

methodieken en ook kritiek op de uitvoering

meerwaarde voor het klimaat, bescherming

We kunnen stellen dat meer groen bijdraagt

en de effectiviteit bij de aanpak van de

van biodiversiteit en de ontwikkeling van

bij aan het verminderen van klimaatveran-

klimaatproblematiek.

gemeenschappen. Een belangrijke beweeg-

dering. Het aanplanten van bomen (mits dit

Bedrijven kunnen CO2 compenseren door

reden is om toekomstige schade op de

op ecologisch verantwoorde manieren

bijvoorbeeld bij te dragen aan manieren

omgeving als gevolg van klimaatverande-

gebeurt) verlaagt de temperatuur. Boven-

waardoor CO2 uit de lucht wordt gehaald,

ring te beperken. Tevens steunt Microsoft

dien houden bomen CO2 vast en vangen zij

zoals met bosbescherming. Het is echter

via deze strategie de ontwikkeling van

fijnstof op. Op lokaal niveau kan groen, in

vaak voor bedrijven goedkoper om te

digitale toepassingen om bijvoorbeeld

plaats van stenen, grote onweersbuien

compenseren met projecten die elders

betere weersvoorspellingen te doen of het

opvangen en grotere hoeveelheden water

minder CO2 uitstoten of voorkomen. Dit

beter in kaart brengen van bosbranden.

vasthouden. Wanneer we gerichte aandacht

kunnen windenergieprojecten zijn of

Daarmee brengt Microsoft al haar duur-

geven aan ecosysteemherstel dragen we

projecten waarbij zuinige kooktoestellen

zaamheidsinitiatieven dichterbij haar

dus meteen bij aan klimaatadaptatie.

worden gebruikt door lokale gemeenschap-

kernactiviteiten.

Een aantal studenten van de opleiding

pen.

Hogeschool heeft onderzoek naar dit thema

Bij de laatste twee voorbeelden staat de

Wat kunnen datacenters in
Nederland doen?

in de datacentersector gedaan. Hiertoe

effectiviteit op het verminderen van

Datacenters zouden hun bestaande

hebben zijn onder andere interviews

klimaatverandering ter discussie. En dit

duurzaamheidsinitiatieven kunnen aanvullen

gehouden met mensen uit de datacenter-

terwijl op papier in dit geval een bedrijf

en beter zichtbaard maken door deze te

sector. Hierbij is een aantal opvallende

CO2-neutraal kan worden beschouwd - van-

koppelen met initiatieven op het gebied van

bevindingen naar voren gekomen:

wege de boekhoudkundige methodieken

bosherstel. Wereldwijd en ook lokaal zijn er

l	
Bosaanplant

die achter dit mechanisme liggen.

talloze herstelprojecten die baat hebben bij

offensief’ (oftewel ‘greenwashing’)

Toch kan CO2-compensatie een eerste stap

kennis, middelen en bewustwording. Deze

gezien, omdat het zo ver staat van de

zijn voor een bedrijf - bijvoorbeeld een

projecten kunnen mits ze structureel blijven

kernactiviteiten, ook al begrijpt men wel

datacenter - dat serieus werk wil maken van

ontwikkelen veel impact maken in de strijd

enigszins het idee erachter.

de aanpak tegen klimaatverandering en het

tegen klimaatverandering. Zo zijn bijvoor-

Ruimtelijke Ontwikkeling van de Haagse

wordt veelal als ‘charme-

verduurzamen van de bedrijfsvoering. Voor

beeld mangrovebossen natuurlijke barrières

bosherstel kan koolstof vastgelegd

deze bedrijven kan CO2-compensatie (liefst

tegen stormen en zorgen bossen rondom

worden. Dit gegeven blijkt bij veel

via bosherstelprojecten) een tussenstap zijn

stedelijke omgevingen voor verkoeling.

mensen niet direct bekend te zijn.

om wegwijs te worden in deze vaak als

Betrek als datacenter dan vooral ook de

l	
Door

middel van bosaanplant en

hebben veelal de indruk dat

complex ervaren wereld. Ook kan men op

medewerkers vanuit de marketing en

bomen binnen korte tijd geoogst en

deze manier toewerken naar ecosysteem-

communicatie bij deze vraagstukken.

verbrand gaan worden.

herstel als strategisch middel in het kader

Kijk zonodig ook naar CO2-compensatie via

van verduurzaming, waarbij zowel klimaat-

gecertificeerde bosherstelprojecten als dit

CO2-compensatie

mitigatie als klimaatadaptatie wordt

een effectieve eerste stap is binnen de orga-

Ondanks het feit dat er talloze maatregelen

aangepakt.

nisatie. Immers, iedere bijdrage aan het

in uitvoering of in de planning zijn, is het

Een inspirerend voorbeeld is Microsoft. Dit

verminderen van klimaatverandering is van

vrijwel onmogelijk om alle uitstoot van een

bederijf is al jaren bezig met allerlei

essentieel belang. Bedenk echter hierbij wel

bedrijf op korte termijn naar nul te brengen.

maatregelen rondom verduurzaming. Het

dat compensatie geen doel op zich is. Het

Daarom is voor veel bedrijven het toepassen

concern compenseert onder andere de

gevaar is dat men gewoon op de oude weg

van CO2-compensatie een manier om te

uitstoot door de inkoop van CO2-certificaten

door blijft gaan. En dan kan de term

laten zien dat ze met dit onderwerp bezig

(ook wel ‘carbon credits’ genoemd). Ook

‘greenwashing’ hard vallen

l	
Mensen
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Green Mountain’s duurzaamheid
mogelijk gemaakt door Liebert®
koeling en stroomvoorziening
Een van de grootste en duurzaamste datacenteroperators in Scandinavië,
Green Mountain, koos voor zeer efficiënte Vertiv™ Liebert® PCW-koelingunits
en Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS om duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Lees hier meer over in de case study op:
Vertiv.com/GreenMountain
Scale With Conﬁdence
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CommScope
gebruikt
softwarematige
tools om
scenario’s en
alternatieven te
maken en door
te rekenen.

ROGIER DEN BOER VAN COMMSCOPE:

‘Klanten vragen steeds vaker:
ik wil meer, help me dat te reg
Lokaal aanwezig zijn, is tijdens
de pandemie enorm belangrijk
geweest, vertelt Rogier den Boer
van CommScope. En zal dat ook de
komende tijd blijven. “Bij veel klanten
stond er veel druk op de ketel door de
plotselinge overstap naar werken-opafstand. Doordat wij als CommScope
beschikken over een lokaal team
dat kan werken met een uitstekend
partnernetwerk hebben we veel van
de vragen van klanten goed kunnen
invullen. Met name de tools die we hier
in Nederland gebruiken, hebben daarbij
een belangrijk verschil gemaakt”.

AUTEUR
ROBBERT HOEFFNAGEL
WWW.DATACENTERWORKS.NL
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“Als CommScope werken we in Nederland

kunnen we inpassen in de plannen voor de

voor drie belangrijke doelgroepen: enter-

middellange termijn? Moeten we sommige

prise datacenters, cloud providers en

stappen uit zo’n plan misschien naar voren

hyperscalers”, vertelt Rogier den Boer. “Door

halen? De prioriteiten wellicht net even

de pandemie kreeg de push richting

anders leggen zodat men - bijvoorbeeld -

digitalisering die in ons land natuurlijk al een

capaciteitsproblemen op de korte termijn

hele tijd aan de gang is plotsklaps een

goed het hoofd kan bieden, zonder dat er

enorme extra impuls. Voor onze klanten

toekomstige rip-and-replace situaties

ontstond daardoor een uitdaging: hou ik vast

ontstaan?”

aan mijn bestaande visie waarbij ik vooral
kijk naar de eisen en wensen op de

Beschikken over een partnernetwerk met

middellange en langere termijn? Of ga ik

gecertificeerde medewerkers is wat dan het

toch een aantal maatregelen nemen die

verschil maakt, meent Den Boer. “Het

vooral op de korte termijn belangrijk zijn?”

verschil zit ‘m vaak in de functionele eisen
versus de technische eisen. De kern is: wat

Scenario’s en alternatieven

wil het datacenter precies bereiken? Als we

Het is juist op dit soort momenten dat een

die functionele eisen duidelijk hebben, dan

leverancier en zijn partners hun waarde

kun je de vertaling maken naar techniek. En

kunnen bewijzen. Den Boer: “We hebben

dan kun je ook prima scenario’s en alterna-

veel met datacenters gepraat. Er is namelijk

tieve oplossingen uitwerken. Zodat je samen

geen one size fits all aanpak. Je moet samen

met de mensen van het datacenter kunt

met het datacenter goed kijken naar hun

bekijken wat de impact van de alternatieven

situatie. Daarbij gebruiken wij softwarema-

is op snelheden, verliezen, lengtes van

tige tools waarmee we scenario’s en

kabels, wel of niet pre-terminated kabels

alternatieven kunnen maken en kunnen

toepassen, aantallen fibers, noem maar op.”

doorrekenen - in capaciteiten en in de
benodigde materialen.. Daarmee kunnen we

Goed gedaan

een klant echt helpen: welke korte termijn-

Samen een goed plan uitwerken is natuurlijk

stappen moeten we nu zetten en wat

belangrijk, maar we kennen allemaal de

Foto: Jasper Bosman – Imediate

MANAGEMENT

Rogier den Boer
van CommScope:
“We kregen - en
krijgen
- dagelijks
vragen over onze
duurzaamheidsaanpak.”

elen’

capaciteiten te creëren terwijl men toch zeer

kunnen ondersteunen. Dat betekent dus dat

flexibel kan blijven inspelen op verande-

het product zo ontworpen moet worden dat

rende eisen en wensen van klanten.”

het flexibel inzetbaar blijft en kan meegroeien met technische ontwikkelingen.”

Eco first
Heel positief vindt Den Boer dat zelfs tijdens

“We krijgen ook veel vragen over de

een pandemie veel datacenters toch nadruk

hoeveelheid energie die het produceren

bleven leggen op duurzaamheid. “We

kost. We willen minder energie voor

kregen - en krijgen - dagelijks vragen over

productie, minder gevaarlijke stoffen,

onze duurzaamheidsaanpak. Bijvoorbeeld

minder afval. Dat is een kernpunt in onze

over het verpakkingsmateriaal. Single-use

ontwerp- en manufacturing-processen

plastics staat bijvoorbeeld hoog op agenda

geworden. Dat zie je ook terug in onze

bij veel klanten. Bij veel aanbieders is het

producten: wij leveren eco first met

nog steeds: iedere patchkabel in zijn eigen

bijvoorbeeld zo min mogelijk plastic maar

plastic zakje. Maar waarom eigenlijk?”

juist recyclebaar verpakkingsmateriaal zoals
karton. Een klant die dat niet wil, zal er heel

“Wij zijn versneld aan het overstappen voor

bewust om moeten vragen. Anders leveren

veel van onze producten op kartonnen en

wij simpelweg eco first.”

papieren verpakking. Ook productspecificaties, manuals en dergelijke krijgt de klant

Den Boer: “Ik denk dat de mindset van veel

niet meer op papier. Op alle materialen staat

mensen in de datacenterindustrie inmiddels

een QR-code waarmee de klant alle

flink veranderd is. Maar waar ik wel voor wil

supply chain issues waarmee vrijwel iedere

relevante informatie over dat product kan

waarschuwen: de slager moet niet zijn eigen

branche te maken heeft. Hoe ging dat

downloaden. Ook vragen veel klanten naar

vlees gaan keuren. Net als wij zelf, vinden

midden in de pandemie, terwijl ook nog

de manier waarop wij producten ontwikke-

ook onze partners deze trend belangrijk.

eens veel mensen ziek waren? “Snel kunnen

len. Kunnen we producten bijvoorbeeld zo

Vaak uit intrinsieke motivatie maar natuurlijk

leveren, maar ook snel kunnen installeren is

ontwikkelen dat zij langer mee kunnen?

ook op basis van vragen van klanten.

uiteraard cruciaal in dit soort situaties.

Natuurlijk kan dat. En dat doen we dus ook

CommScope’s toewijding aan duurzaamheid

Ondanks aanhoudende COVID- en supply

al volop. Daar kun je ook in je design

is een van onze kernwaarden en wordt

chain-problemen, verwachten we veel

rekening mee houden: langer doen met

aangetoond door onze inspanningen om

datacenteractiviteit nu IT-managers zich

producten. Klanten willen nu eenmaal dat

klanten te helpen hun eigen duurzaamheids-

aanpassen aan het nieuwe normaal. ”

producten langer mee gaan, maar tegelijker-

doelen te bereiken met het gebruik van

tijd ook nieuwe technische ontwikkelingen

onze producten en oplossingen”

Veel datacenters stelden tijdens de pandemie dezelfde vraag: blijft de aanpak die we
nu kiezen om meer capaciteit beschikbaar te
maken ook in toekomst voldoende flexibel?
“Hierbij maakt de tooling die we gebruiken
het verschil. Die software laat namelijk
duidelijk zien waar de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zitten, waar in de
toekomst aanpassingen mogelijk zijn enz.
De uitdagingen waren vaak redelijk
vergelijkbaar en ook de componenten die
datacenters nodig hebben zijn vaak
dezelfde, maar het gaat nu juist om die
vertaalslag. Wat ik zelf erg interessant heb
gevonden is het feit dat we veel datacenters
hebben kunnen helpen door hen te
informeren over de aanpak en de keuzes die
hyperscalers maken om enerzijds grote
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Voorbeelden van eco-packaging.
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Media.Monks maakt digitale
producties voor de grootste
bedrijven wereldwijd. Het van
oorsprong Nederlandse bedrijf
is de afgelopen jaren explosief
gegroeid; sinds haar oorsprong
in 2001 en de samenvoeging
met S4Capital in 2018 groeide
het digitale bedrijf van
ongeveer 300 naar zo’n 8.300
medewerkers wereldwijd. De
verhuizing naar een nieuw pand
in Hilversum was voor Media.
Monks de ideale gelegenheid
voor het moderniseren van
zijn serverruimte, legt Senior
Director of IT Operations bij
Media.Monks Hidde Bouman
uit. Datacenterspecialist All
IT Rooms realiseerde een
schaalbare serverruimte.

AUTEUR
WOUTER HOEFFNAGEL
WWW.DATACENTERWORKS.NL

26 | DATACENTERWORKS | NUMMER 1 | 2022

DIGITALE PRODUCTIES VOOR
GROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD

Nnnnn

All IT Rooms
helpt Media.Monks
met zijn snelle
internationale
groei

“Media.Monks maakte al langer een

merken tot zijn klantenbestand rekenen.

aanzienlijk groei door. We zijn in 2018

Denk hierbij aan Epic Games, Oreo-moeder-

overgenomen door S4 Capital van Sir Martin

bedrijf Mondelēz International, Google,

Sorrell, waarna deze groei in een stroomver-

Allianz en Harley Davidson. “Een ander

snelling is terechtgekomen”, aldus Bouman.

voorbeeld van een klant waarvoor wij veel

Media.Monks is actief op het raakvlak

doen is BMW MINI. We hebben ook ooit een

tussen contentproductie, data en digitale

volledig nieuwe website ontwikkeld voor de

experiences. “Wij maken producten, die in

Amerikaanse luchtmacht.”

alle gevallen digitaal zijn. Denk dan aan
websites, applicaties, Augmented Reality- en

“De verhuizing naar ons nieuwe pand in

Virtual Reality-experiences, digitale

Hilversum was voor ons een ideaal moment

installaties op evenementen en nog veel

voor het realiseren van een volledig nieuwe,

meer.”

schaalbare serverruimte. Power, koeling,
racks en glasvezelverbindingen kunnen we

“Kort na onze overname door S4 Capital is

indien gewenst opschalen”, zegt Bouman.

ook MightyHive overgenomen, dat zich richt

De nieuwe serverruimte in Hilversum

op data en digitale media. Het bedrijf helpt

bestaat uit een zestal racks, redundante

marketeers met behulp van consultancy

koeling, een redundante UPS, een nood-

meer controle te krijgen over hun data en

stroomaggregaat, een blusgasinstallatie en

digitale media.” Sinds de zomer van 2021

een detectiesysteem. Daarnaast is de

zijn de tientallen bedrijven die zich sindsdien

serverruimte – evenals het gehele kantoor-

bij Media.Monks en MightyHive hebben

ISO 27001 en TISAX gecertificeerd.

gevoegd allemaal geïntegreerd onder een
naam: Media.Monks.

“We zijn daarnaast ons bewust van onze
digitale voetafdruk en de impact hiervan op

Grote merken als klant

het milieu. Daarom werken we samen met

Media.Monks mag verschillende grote

partners voor het optimaal inrichten van
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deze serverruimtes, bijvoorbeeld door het

met Nikhef, waar ook onder meer de

daarnaast goed duiden. Belangrijk, want we

inzetten van in-row koeling in plaats van

internet exchanges AMS-IX, NL-IX en NDIX

zien in de praktijk dat het daar vaak fout

koeling van de gehele serverruimte.”

aanwezig zijn.

gaat. Zo komen we regelmatig beheerders

Tweede serverruimte in Amsterdam

24/7 monitoring

oplopende temperatuur simpelweg

In Amsterdam beschikt Media.Monks over

All IT Rooms monitort de serverruimtes

wegklikken. In sommige gevallen met

een tweede kleine serverruimte, die

24/7. “Zodra er iets fout gaat, krijgen wij

verregaande consequenties zoals uitval van

gelijktijdig door All IT Rooms is gerealiseerd.

hiervan direct melding. Denk dan aan

servers tot gevolg.”

“In Amsterdam zijn verschillende teams

temperaturen die te hoog oplopen of een

werkzaam die - net als in Hilversum - met

stijging in het stroomverbruik van een PDU”,

Inmiddels al twee jaar in gebruik

grote hoeveelheden data werken. Zo is hier

zegt Bouman. “Wij kiezen bewust voor het

“De implementatie van de serverruimtes is

onder andere onze filmstudio gevestigd, en

uitbesteden van de monitoring. We

vlekkeloos verlopen en begin 2020 afge-

voeren we videobewerking en post-produc-

beschikken zelf niet over de capaciteit voor

rond. De Hilversumse en Amsterdamse

tie uit. Ook in Amsterdam hebben we

het 24/7 monitoren van de ruimte.”

locatie draaien inmiddels nu zo’n twee jaar”,

tegen die waarschuwingen over een te hoog

zegt Bouman.

daarom snelle storage nodig.”
Kok licht toe: “Wij bieden monitoring aan via
“De Amsterdamse serverruimte bestaat in

All-BaaS (Beheer as a Service). Hiermee

Media.Monks is een cloud-first organisatie.

feite uit een enkele kast, waarin alle

monitoren we alle systemen die we

Desondanks blijft een on-premises server-

benodigde componenten zijn ingebouwd.

installeren. Dat varieert van de nood-

ruimte onmisbaar. “Een aantal van onze

Denk hierbij aan de UPS, koeling en

stroomaggregaat en UPS tot de koeling,

teams moeten met grote hoeveelheden

brandblusinstallatie”, zegt Bouman. Ronald

gasblusinstallatie en de stroomafname in de

data werken, wat on-premises toch beter

Kok, directeur van All IT Rooms, voegt toe:

racks. Voor al deze componenten zijn

werkt. Denk daarbij aan onze post-produc-

“Het gaat hier om een complete Rittal

grenswaarden ingesteld. Denk daarbij aan

tieafdeling, die hele snelle storage nodig

oplossing, waarbij alle componenten in-rack

een bepaald bereik waarbinnen de tempera-

heeft. Dit is ook in de cloud beschikbaar,

zijn geïntegreerd. Dit is het prototypevoor-

tuur in de serverruimte moet blijven. Indien

maar het gebruik is voor ons op dit moment

beeld van wat we nu een edge datacenter

een van deze grenswaarden wordt over-

niet rendabel.” Bouman verwacht dan ook

noemen. Voor de serverruimte in Hilversum

schreden, zien wij dat direct. Dit doen wij

niet dat Media.Monks snel afscheid neemt

is gekozen voor een oplossing gebaseerd op

inmiddels voor veel van onze klanten.”

van zijn on-premises serverruimtes

Minkels racks en koeling.” Beide locaties zijn
via een interconnectie met elkaar verbon-

All IT Rooms voert monitoring altijd uit met

den.

eigen medewerkers. “Een belangrijk
voordeel hiervan is dat veel van deze

Bouman: “Daarnaast hebben we een directe

mensen zelf betrokken zijn bij de projecten

verbinding met een datacenter op het

van klanten. Zij kennen de installatie dan

Mediapark hier in Hilversum. Daar draait

ook, waardoor zij sneller kunnen schakelen.

onze back-up.” Met het oog op connectiviteit

Doordat zij dagelijks bezig zijn met monito-

beschikt Media.Monks over een connectie

ring, kunnen zij eventuele waarschuwingen
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Onze service engineers kunnen de installatie volledig afstemmen op veranderingen in de IT-hardware.

STORINGEN VOORKOMEN EN ENERGIE BESPAREN

Onderhoud
voor
datacenters
noodzakelijk?
Zeker wel!

Alles om ons heen heeft in meer of
mindere mate onderhoud nodig. Niet
alleen om goed te kunnen blijven
functioneren, maar ook om eventuele
gebreken tijdig te kunnen detecteren
en daarop te anticiperen.

AUTEUR
SEBASTIAAN BROUWER IS
WERKZAAM BIJ STULZ
WWW.STULZ-BENELUX.COM
De koeling in een datacenter is wellicht niet
het eerste waar u aan denkt, maar misschien is juist hier het uitvoeren van
gedegen onderhoud wel van groot belang.
Immers, we gebruiken steeds meer data
waar we ook nog eens steeds meer
afhankelijk van worden. Denkt u zich eens
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De situatie in een datacenter verandert continu.

in: geen dataverkeer betekent geen apps op

Verspilling is zonde

uw smartphone, geen navigatie in de auto,

Elke verspilling van energie is zonde. Mede

verkeerslichten die niet meer werken of wat

om die reden kijken wij als onderhoudsspe-

dacht u van pinautomaten en scan-kassa’s in

cialist verder dan alleen de standaard

de supermarkt die geen verbinding meer

lekcontrole. Natuurlijk is het koudemiddel

kunnen maken? TV kijken thuis dan maar?

ook milieubelastend en moet een lekkage

Ai… dat gaat ook niet. Netflix, Videoland,
Facebook of Instagram? Nee, ook deze
diensten zijn niet mogelijk zonder dataverkeer. U begrijpt: uitval van al het dataverkeer
zou een wereldwijde chaos kunnen
veroorzaken.

Redundant uitgevoerd
Het is dan ook niet zonder reden dat veel
systemen in datacenters als ‘bedrijfkritisch’

‘Uitval van al het
dataverkeer

zou een wereldwijde
chaos kunnen
veroorzaken’

tijdig gedetecteerd worden om te kunnen
herstellen, maar ook de instellingen en het
fijn-afstellen van de installatie op de
aanwezige belasting is van belang. Zo kan
energie bespaard worden.
Tevens verandert de situatie in een
datacenter dikwijls. Er komen servers bij of
gaan weg, de indeling van de serverkasten
verandert, de belasting neemt lokaal toe,
noem maar op. Onze service engineers

zijn aangemerkt en daarom in de meeste

kunnen hier de installatie op afstemmen,

gevallen redundant zijn uitgevoerd.

tevens kunnen de accountmanagers advies

Zodoende komt de bedrijfsvoering bij

geven over vloerindeling maar ook eenvou-

uitvoering van noodzakelijk onderhoud niet

energie verbruiken, zo ook voor de koeling.

dige tips voor het aanbrengen van blindpla-

in het gedrang en is er bovendien back-up

Echter is het ook zo dat, als vuistregel,

ten in de serverracks waar geen server is

bij onvoorziene calamiteiten.

gesteld kan worden dat 100 kW aan

gemonteerd. Het maakt in 99% van de

elektrisch vermogen circa 300 kW aan

gevallen niet uit wat het merk van de

Naast onderhoud om uitval of gebreken

koelvermogen kan leveren. Dat is even goed

koelinstallatie is, belangrijk is om met de

tijdig te ondervangen speelt het beperken

nog relatief “veel”, zeker als je bedenkt dat

klant mee te denken en de mogelijkheden

van energieverbruik een grote rol. Het zal

er zomaar 1000 kW of meer aan koelvermo-

voor bedrijf efficiëntie in kaart te brengen

geen geheim zijn dat datacenters veel

gen opgesteld staat in een datacenter.

en te bespreken
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Ook buiten Amsterdam groeit
Als we in Nederland aan de ontwikkelingen in de
datacentermarkt denken, kijken we vooral naar de
FLAP-markten ofwel Frankfurt, Londen, Amsterdam
en Parijs. Daarbuiten gebeurt echter ook heel veel.
Daarom brengen we vanaf nu regelmatig een kort
overzicht van ontwikkelingen in andere delen van de
(datacenter)wereld.

Enorme kansen voor
datacenters nu Indonesië zijn
hoofdstad verplaatst
Voor datacenterbedrijven ontstaan interessante
kansen nu het Indonesische Huis van Afgevaardigden heeft besloten een nieuwe hoofdstad te
bouwen. De Indonesische regering is van plan
om de komende tien jaar 32 miljard dollar te
investeren in de bouw van Nusantara, de nieuwe
hoofdstad in de provincie Borneo in Oost-Kalimantan. De huidige hoofdstad Jakarta is
overbevolkt en zwaar vervuild is en kent een
infrastructuur die de groei van de bevolking en
de economie van het land niet langer aan kan.

AUTEUR
ROBBERT HOEFFNAGEL

Het bedrijfsleven zal de overheid ongetwijfeld
snel volgen naar Nusantra, waar een gloednieu-

WWW.DATACENTERWORKS.NL

we infrastructuur zal worden gebouwd - niet
alleen qua gebouwen en wegen, maar ook qua
digitale infrastructuur. Het lijdt geen twijfel dat
de toch al snelgroeiende datacentermarkt in
Indonesië in de toekomst nog meer sneller zal
laten expanderen. In een onderzoeksrapport
stelt Mordor Intellignece: “Indonesië scoort lager
in de concurrentie-index in vergelijking met

Manilla

SpaceDC kondigt plannen aan voor grootste
datacenter ooit in Filippijnen
Dankzij een investering van SpaceDC krijgt de datacentermarkt in de Filipijnen een

andere Zuidoost-Aziatische landen; het potentiële commerciële voordeel voor datacenterspelers is echter aanzienlijk. Indonesië is getuige
van een groeiende digitale economie, gekoppeld
aan de snelle groei van startende bedrijven en
een steeds groter wordende bevolking, wat leidt
tot een groei in hyperscale datacenters”.

flinke boost. Het in Singapore gevestigde bedrijf bouwt het tot nu toe grootste
datacenter in de Filippijnen. MNL1 zal 72 MW aan kritisch vermogen leveren. De PUE
is gepland op 1.3.
Met 43.000 vierkante meter aan ruimte verdeeld over drie gebouwen van vier
verdiepingen is MNL1 de grootste hyperscale datacentercampus in de Filippijnen. Het
eigen ontwerp van SpaceDC biedt plaats aan racks tot 15 kW over 48 x 1500 kW
datahallen voordat extra koeling nodig is.
SpaceDC en partner JLL bouwen MNL1 in Cainta, onderdeel van Greater Manila. Het
datacenter draait volledig op hernieuwbare energie - wind en geothermie - en gaat
naar verwachting in 2022 open.
MNL1 krijgt een eigen internet exchange en biedt tal van opties op het gebied van
connectiviteit. Denk aan lokale en internationale glasvezeltoegang, meerdere MMR's
en SDN. Er is toegang tot cloud providers zoals AWS, Alibaba en Azure, evenals
directe cloud-toegang en connectiviteit met meer dan 400 datacenters.
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Indonesië spitsuur Jakarta

de datacentermarkt snel
Datacentermarkt in Latijns-Amerika groeit als
kool

De datacentermarkt in Latijns-Amerika heeft de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen aangetrokken. Dat gebeurde met name in Brazilië, Chili,
Colombia, Mexico, Bolivia en Argentinië. Alle landen in Latijns-Amerika
worden aangesloten op onderzeese netwerkkabels, wat zal leiden tot een
hogere ontwikkeling van datacenters. Overheden, telco’s en nutsbedrijven zijn met name actief op datacentergebied. De groei van cloud
computing zal ook een cruciale rol spelen voor colocatie providers die
connectiviteit toevoegen aan cloud-platforms zoals AWS, Google, Oracle,
Microsoft en IBM.

Christus de Verlosser Rio de Janeiro in Brazilië

Maleisië kent explosie van datacenters
Maleisië ziet een forse groei in de bouw van datacenters.
Goede voorbeelden hiervan zijn recent aangekondigde
plannen van Huawei en de Maleisische vastgoedontwikkelaar Hatten Land. Verder heeft Bridge Data Centers plannen
aangekondigd om eind 2022 een derde datacenter in
Maleisië te bouwen. Microsoft heeft plannen aangekondigd
om in 2021 zijn eerste datacenterregio in Maleisië te
lanceren.
De Maleisische markt voor datacenters en hostingdiensten
zal naar verwachting groeien met gemiddeld 5% per jaar
van 2020 tot 2025. Dit is een gevolg van het feit dat steeds
meer bedrijven op cloud gebaseerde diensten gebruiken en
hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie

Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Maleisië

opvoeren, stellen analisten van onderzoeksbureau GlobalData vast.

gieën: kunstmatige intelligentie, cloudcomputing, cyberbeveiliging, datacenters en tools voor digitale inhoud.

Saurabh Daga, Technology Analyst bij GlobalData, zegt in
een toelichting: "Het snelle tempo van digitalisering in het

Wat betreft marktaandeel wordt verwacht dat het segment

land, waarbij verschillende ondernemingen de adoptie van

applicatiehosting en datacenterdiensten sneller zal groeien

digitale bedrijfsmodellen versnellen, zoals e-commerce,

naarmate ondernemingen ervoor kiezen het beheer van hun

internetbankieren, OTT-entertainmentplatforms en werken

applicaties en gegevens uit te besteden aan een managed

op afstand/Work-from-Home ( WFH)-strategieën zullen de

hostingserviceprovider in plaats van een colocatiefaciliteit,

uitgaven van ondernemingen aan datacenterdiensten doen

voornamelijk omdat colocatiefaciliteiten duurder zijn.

stijgen tot $ 430 miljoen in 2025.”
Een belangrijk initiatief is de Digital Investments Future5
Strategy (2021-2025) van de Malaysia Digital Economy
Corporation. Deze strategie richt zich op vijf sleuteltechnolo-
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Nokia Bell Labs ontvangt Amerikaanse subsidie voor ontwikkelen energie-efficiënte koeling
Nokia Bell Labs is geselecteerd voor OPEN

potentieel en een grote impact te vroeg

krachtige computerkoeling mogelijk maakt

2021-financiering door het Advanced

voor investeringen door de particuliere

en tegelijkertijd hoogwaardige thermische

Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)

sector naar partijen die geheel nieuwe

energie levert die direct kan worden

van het Amerikaanse Ministerie van

manieren ontwikkelen om energie op te

gebruikt voor verwarming en koeling. Door

Energie. De moet het energieverbruik voor

wekken, op te slaan en te gebruiken.

een goedkope, energiezuinige tweefasige

koeling in het datacenter verminderen en

koelstrategie van chip tot kamerschaal na te

restwarmte van een bruikbare temperatuur

Nokia Bell Labs werkt in dit project samen

streven, zal de voorgestelde technologie de

voor verwarmings- en koelingstoepassin-

met de University of Illinois Urbana-Cham-

computerinfrastructuur herontwikkelen om

gen opleveren.

paign en commerciële partners, waaronder

op een efficiënte en kosteneffectieve

Carrier. Hun doel is om een zeer

efficiënte,

manier een waardevolle warmtebron te

Via ARPA-E brengt de Amerikaanse regering

hulpbronnenbesparende thermische

bieden.

energietechnologieën met een hoog

energiearchitectuur te ontwikkelen die

chipfabrikant ARM, plastic chipfabrikant PragmatIC
Semiconductor, substraatontwikkelaar Printed
Electronics, materiaalleverancier IQE, het National
Physical Laboratory van het Verenigd Koninkrijk en
onderzoekers van de James Watt School of Engineering
in Glasgow van start is gegaan. Het doel van dit project
is om de eerste biologisch afbreekbare chip te bouwen
met behulp van plastic elektronica. De UK verstrekt
voor dit project een subsidie van

1,5 miljoen pond.
In dit driejarige project worden flexibele en geprinte
schakelingen gemaakt op basis van silicium nanomembranen op biologisch afbreekbare materialen. Zodra de
circuits niet meer nodig zijn, kan het silicium worden
gerecycled en worden de materialen op natuurlijke
wijze afgebroken.
Het project bouwt voort op de expertise van de

UK ontwikkelt plastic chips
die biologisch afbreekbaar zijn

Bendable Electronics and Sensing Technologies
(BEST)-groep van de universiteit van Glasgow. Zij
hebben al een aantal ontwikkelingen op het gebied
van elektronica ontwikkeld, waaronder buigbare en

Volgens het Global E-waste Monitor 2020-rapport heeft

rekbare printplaten die dezelfde taken kunnen

de wereld in 2020 53,6 miljoen ton e-waste gegenereerd.

uitvoeren als traditionele op silicium gebaseerde

Elektronische producten zijn niet alleen zeer vervuilend,

elektronica. Ook hebben zij draagbare elektronica

maar ook een verspilling van zeldzame en edele metalen

ontwikkeld die gevoed wordt met opmerkelijk genoeg:

wanneer ze niet op de juiste manier worden behandeld.

zweet. BEST heeft methoden ontwikkeld om schakelingen ook op flexibele oppervlakken betrouwbaar te

Dit is de reden waarom het Green Energy-Optimised

printen. PragmatIC heeft al samengewerkt met ARM

Printed Transient Integrated Circuits (GEOPIC)-project

aan plastic ARM-processors.
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BEEAH ontwikkelt op AI gebaseerde
virtual twins én datacenters
Op dit moment staan digital twins erg in de belangstelling. Door deze technologie in de metaverse te
implementeren, wil de BEEAH Group uit de Verenigde
Arabische Emiraten werknemers toegang geven tot
dezelfde faciliteiten in zowel hun fysieke als virtuele
werkruimten.
BEEAH biedt diensten aan zoals afvalbeheer, recycling
van materialen en hernieuwbare energie. Daarnaast
bouwt het een eerste datacenter. Het bedrijf onderscheidt zich van andere bedrijven door digitale
technologie te gebruiken om diensten te verbeteren.
De meeste afvalinzameling in de VAE wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door autonome voertuigen. Met
WiFi-verbonden vuilnisbakken, voertuigen en bakken
kunnen communiceren, waardoor gecentraliseerde
systemen gegevens kunnen verzamelen en optimaliseren.
Toen het bedrijf aankondigde dat het een nieuw hoofdkantoor zou bouwen, zocht het een ontwerp dat slim
en duurzaam zou zijn. Als een virtuele parallel met het
hoofdkantoor, zal het nieuwe hoofdkantoor van Zaha
Hadid beschikken over digital twin-technologie.
Volgens het bedrijf heeft het de meest AI-geïntegreerde werkruimte in het Midden-Oosten ontworpen, meer
dan 100 AI-integraties.
De digital twin vormt een virtuele replica van de
structuur en systemen van het hoofdkantoor, waarbij
parameters in realtime worden gevolgd. Simulaties
worden vervolgens uitgevoerd met behulp van AI,
waarbij bijvoorbeeld de bezettingsgraad van gebouwen, temperatuurvoorkeuren en lichtvoorkeuren
worden geanalyseerd. Verder stelt de AI oplossingen
voor of voert acties uit die bijdragen aan het bereiken
van energie-efficiëntie.
In het hoofdkantoor van BEEAH zijn verschillende
maatregelen voor toegangscontrole van kracht, van

veiligheid verder te verbeteren, van toegang tot fysieke

kentekenherkenning tot het doorverwijzen van

ruimtes in het gebouw en ook virtuele kamers.

chauffeurs naar de juiste slimme parkeerplaats tot
gezichtsherkenning bij een virtuele conciërge. Ook

Het bedrijf werkte samen met Microsoft, Johnson

hebben medewerkers via een bijbehorende app

Controls en EVOTEQ, een onderdeel van BEEAH Digital,

toegang tot specifieke ruimtes, bijvoorbeeld meldka-

de business unit van de groep die zich toelegt op

mers. Het bedrijf kijkt ook naar smart = contracts en

digitale transformatie en toekomstige technologieën.

blockchain-technologie bijvoorbeeld voor toegangs-

BEEAH Digital gaat ook het eerste datacenter bouwen in

controle en werknemersidentificatie. Doel is de

het emiraat.
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WCooliT en GreenergyTec introduceren
SOLOdc in Canada
Onlangs hebben CEO Marco Verzijl van het Nederlandse WCooliT en
CEO Nicole Mbomba en VP Technology Bernard Marrast van GreenergyTec een intentieverklaring getekend voor de introductie van de
SOLOdc op de Canadese markt.
De SOLOdc is een all-in-one modulair datacenter dat is ontwikkeld
door WCooliT. GreenergyTec en WCooliT hebben het plan opgevat om
kennis en patenten te delen, zodat de SOLOdc aangepast kan worden
aan de normen en voorschriften die gelden in de Canadese datacentermarkt.

Stevige impuls

Modulaire flexibiliteit
SOLOdc's alles-in-één concept van volledige modulaire flexibiliteit,

CEO Nicole Mbomba van GreenergyTec: "De samenwerking tussen

maar toch geprefabriceerd en turn-key geleverd als één geheel, zorgt

GreenergyTec en WCooliT geeft een stevige impuls aan innovatie in

voor een gemakkelijke en op OPEX gebaseerde oplossing, stelt het

Canadese datacenters en dan met name op het gebied van energie-

Nederlandse bedrijf. Daarmee is de SOLOdc geschikt voor zowel het

besparing en kostenefficiëntie. Nu de hoeveelheid data die we als

uitbreiden van bestaande datacenters, de bouw van nieuwe

gevolg van big data genereren, opslaan en verwerken enorm neemt

faciliteiten als het ombouwen van lowtech gebouwen tot hightech

ook de behoefte aan compute-voorzieningen snel toe. Deze

datacenters. De SOLOdc onderscheidt zich doordat het in dezelfde

samenwerking biedt daarbij een oplossing die eindelijk inspeelt op

dataroom IT-systemen kan combineren die verschillende hosting-

de groeiende bezorgdheid over de milieu-impact van datacenters.”

vereisten aan hun omgeving stellen. Hierbij maakt het niet uit of het

“Het modulaire datacenter dat wij hebben ontwikkeld, kent slimme

gaat om klassieke luchtkoeling, op High Performance Computing

energieoplossingen en kan nu als gevolg van deze samenwerking

(HPC) gerichte vloeistofkoeling of OCP (Open Compute) rack- en

sneller worden uitgerold in Canada en zijn buurlanden”, meent Marco

stoormvoorzienIngen. Bovendien, zo stelt WCooliT, is de SOLOdc klaar

Verzijl, CEO van WCooliT. “Wat betreft missie en visie ten aanzien van

voor hergebruik van warmte.

energieverbruik zitten wij op één lijn met GreenergyTec en dan is
deze samenwerking een logische stap vooruit.”

W www.wcoolit.com

OCP benoemt nieuwe CEO
George Tchaparian is de nieuwe

jarenlang co-voorzitter van de regionale OCP-organisatie in Taiwan.

Chief Executive Officer van Open

Ook was hij lid van het bestuur van de Open Network Foundation

Compute Project Foundation. Dat

(ONF).

heeft OCP bekend gemaakt.

“OCP heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt.
De technologische uitdagingen die voor ons liggen en het doel om

George Tchaparian is een

onze impact over verschillende segmenten uit te breiden, vereisen

technologiemanager met meer

nieuwe benaderingen en nieuwe partnerschappen. Ik ben erg blij dat

dan 30 jaar ervaring in de sector

dat George Tchaparian onze community zal leiden op deze”, zegt Bill

in tal van rollen en functies. Hij

Carter, Chief Technology Officer van de OCP Foundation. “Naast het

was onder andere president en

begrijpen van ontwikkelingen en de wereldwijde toeleveringsketen,

CEO van Edgecore Networks.

zal zijn ervaring met het creëren van partnerschappen van cruciaal

Meest recentelijk was Tchaparian een corporate executive die zich

belang zijn voor het aanpakken van de zakelijke en technologische

toelegde op transformatieve strategieën voor de Accton Group, waar

uitdagingen waar wij als OCP voor staan.”

Accton Technologies en Edgecore Networks onder vallen. Ook is hij
actief geweest als senior vice-president van research & development

Bill Carter heeft sinds de pensionering van de voormalige CEO Rocky

(R&D). En vervulde hij managementfuncties bij Hewlett-Packard.

Bullock de rol van van interim-CEO vervuld. Carter is daarnaast bijna
tien jaar de Chief Technology Officer van OCP geweest en zal in 2022

OCP is geen onbekende organisatie voor Tchaparian. Hij was
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aftreden. OCP zoekt momentegel een nieuwe fulltime CTO.

38

DCW events
DCW MEI
ONDERZOEK

MAART

28 JUNI

14-15 MAART

Locatie: online en Eindhoven
https://lificonference.com

KICKSTART EUROPE
Locatie: Amsterdam
https://www.dutchdatacenters.nl/agenda/
kickstart-europe-conference-2022/

LI-FI CONFERENCE

OKTOBER
18-19 OKTOBER

17 MAART

DATACENTERWORKS EXPERTSESSIE MONITORING

2022 OCP GLOBAL SUMMIT
Locatie: San Jose, Californië

Locatie: online
NOVEMBER
22-24MAART

CLOUDFEST
Locatie: Europa Park
https://www.cloudfest.com

16-17 NOVEMBER

DATA CENTRE PARIS
Locatie: Parijs
https://www.datacentreworld.fr

28-31 MAART

DATA CENTER WORLD
Locatie: Austin, Texas
https://www.datacenterworld.com
APRIL
25-27 APRIL

DATACLOUD GLOBAL CONGRESS
Locatie: Monaco
https://www.broad-group.com

Events uitgelicht

MEI

10 MAART 2022
ONLINE EXPERTSESSIE MONITORING & DCIM

11-12 MEI

DATA CENTRE FRANKFURT
Locatie: Frankfurt
https://www.datacentreworld.de

21 APRIL 2022
SUMMIT EXPERTSESSIE KOELEN
(SWITCH DATACENTER WOERDEN)

17 MEI

23 JUNI 2022
ONLINE EXPERTSESSIE ENERGIE/UPS

Locatie: Den Haag
https://congresdigitaleoverheid.nl/het-programma/#10maart

13 OKTOBER 2022
ONLINE EXPERTSESSIE BEKABELING

JUNI

24 NOVEMBER 2022
ONLINE EXPERTSESSIE DUURZAAMHEID

CONGRES DIGITALE OVERHEID
(INVITE ONLY)

14-15 JUNI

FIBER DAYS 2022
Locatie: Wiesbaden
https://www.fiberdays.de
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22 DECEMBER 2022
ONLINE EXPERTSESSIE VEILIGHEID

NIEUWS | BINNENLAND

MANAGEMENT

Nieuwe tool helpt met berekenen CO2-uitstoot
Duurzaamheid in de datacentersector is inmiddels onderwerp

Kristian Rönn, medeoprichter en CEO van Normative vertelt: “Een

geweest van veel studies en onderzoeken. De laatste tijd horen we

vermindering van de emissies die rechtstreeks het gevolg zijn van de

echter meer en meer de roep om concrete tools om beter te kunnen

verbranding van fossiele brandstoffen in de sectoren energie, chemie

meten en sturen op groene doelstellingen. Een nieuwe tool voor het

en zware industrie zal de emissies van scope 2 en 3 in de hele

meten van de CO2-uitstoot speelt hier op in.

economie verlagen.”

Het rapport van het IPCC van eind vorig jaar schetste hoe snel de

Rönn, spreker op COP26 in Glasgow, zegt dat bedrijven die voorop

wereld opwarmt als gevolg van menselijke activiteit en de rol die

(willen) lopen nu de historische kans moeten grijpen om te meten en

onze CO2-uitstoot daarin speelt. Normative, aanbieder van een

actie te ondernemen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Ook

software engine voor automatische emissieberekeningen, heeft een

datacenters kunnen tot deze groep behoren.

tool gelanceerd waarmee datacenters en andere bedrijven inzicht
krijgen in de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. De tool kan bijdragen

“Op basis van deze inzichten kunnen bedrijven beginnen om het

aan het opstellen en monitoren van doelen om de CO2-uitstoot tot

uiteindelijke doel te bereiken van emissievrij of emissieneutraal

nul te reduceren. Normative heeft de tool ontwikkeld in samenwer-

ondernemen. We zijn verheugd dat we onze database goed kunnen

king met Google.org. Deze is beschikbaarvia de door de VN gesteun-

gebruiken, en er komt nog veel meer aan”, voegde hij eraan toe. “We

de SME Climate Hub.

bevinden ons in een noodsituatie wat betreft het klimaat en we
moeten allemaal actie ondernemen, echte actie.”

Actie ondernemen
Vanaf nu hebben kleine en middelgrote bedrijven toegang tot de

“Met Google.org-subsidies en zes maanden gratis technische

nieuwe tool om hun sectorgemiddelde emissies te berekenen. De

ondersteuning van Google.org Fellows, doen we een substantiële

tool geeft aan op welke onderdelen een bedrijf mogelijk actie moet

investering in de technologieën die cruciaal zullen zijn om klimaat-

ondernemen om de uitstoot te verminderen. Ook wordt inzicht

problemen aan te pakken”, legt Jen Carter uit, Hoofd van Technology

verschaft in de uitstoot van broeikasgassen die naar schatting door

& Volunteering bij Google.org.

vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector en hetzelfde land worden
geproduceerd.
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NorthC Datacenters realiseert in
Groningen eerste noodstroomvoorzieningen op groene waterstof in Europa
NorthC Datacenters, een groot regionaal datacenterbedrijf in

nieuwe NorthC datacenter in Groningen wordt geplaatst, wordt op

Nederland, zet een belangrijke nieuwe stap op weg naar verdere

jaarbasis tienduizenden liters diesel bespaard. Deze hoeveelheid

verduurzaming. Als eerste datacenter in Europa worden in de

diesel zou bij verbranding ruim 78.000 kilo (78 ton) CO2 opleveren.

vestiging van het bedrijf in Groningen brandstofcellen op basis van

Dat is het equivalent van 24 auto’s die een jaar lang het gemiddelde

groene waterstof (H2) geplaatst. Daarmee kan een aanzienlijke

aantal kilometers voor Nederlanders (32 km per dag) rijden, of

besparing worden gerealiseerd in de uitstoot van CO2. NorthC

20.000 smartphones die een jaar lang iedere dag worden opgeladen.

onderzoekt of deze waterstoftechnologie ook toegepast kan worden

Bij verbranding van groene waterstof komt alleen water (H2O) vrij.

in andere datacenters van het bedrijf.

Op basis van de behoefte kunnen extra waterstofmodules modulair
worden toegevoegd.

De discussie rond de duurzaamheid van datacenters is in volle gang.
Er worden vraagtekens gezet bij het energieverbruik, maar tegelijker-

“We hebben als datacentersector de verantwoordelijkheid om ervoor

tijd neemt de vraag naar datacenterdiensten juist toe. De daarvoor

te zorgen dat we zo duurzaam mogelijk opereren. Zo draaien al onze

benodigde groei is alleen op een duurzame wijze mogelijk wanneer

regionale datacenters volledig op groene stroom. Ook zijn we actief

wordt gekeken naar alternatieve vormen van energie. De Europese

bezig met aanvullende duurzaamheidsinitiatieven, zoals projecten

datacentersector heeft afgesproken om 2030 volledig klimaatneu-

waarbij de restwarmte van onze datacenters wordt gebruikt om

traal te opereren. Waterstofcellen zijn een veelbelovende technologie

woningen en bedrijven in de buurt te verwarmen. Een belangrijke

om dit doel te bereiken.

volgende stap is de overstap van diesel-noodstroomgeneratoren op
duurzame alternatieven. Wij zijn van mening dat groene waterstof

Noodstroomvoorzieningen

daarvoor de beste mogelijkheden biedt en zijn daarom de samen-

In datacenters staan gewoonlijk meerdere diesel-noodstroomgenera-

werking aangegaan met Nedstack, dat een van de koplopers is op

toren die bij een stroomstoring garanderen dat de digitale diensten

het gebied van grote waterstofcellen”, zegt Jarno Bloem, COO bij

waar onze samenleving van afhangt, beschikbaar blijven. Hoewel

NorthC Datacenters.

deze dieselgeneratoren maar zelden daadwerkelijk nodig zijn, moet
regelmatig – maandelijks – worden gecontroleerd of ze goed

Levensduur: 20 jaar of meer

functioneren. Daarbij wordt dieselbrandstof verbruikt en bij de grote

De waterstofcellen die in het datacenter in Groningen worden

aantallen noodstroomgeneratoren die in alle datacenters in ons land

geïnstalleerd, zijn duurder dan traditionele dieselgeneratoren. Maar

staan, is dat een aanzienlijke hoeveelheid diesel.

met de snel oplopende brandstofprijzen en de verdere ontwikkeling
en groei van de waterstofsector – met name in de regio Groningen –

Met de waterstofcellenmodule van 500KW die binnenkort in het
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is de verwachting dat de kosten snel zullen dalen. Daarnaast hebben

de waterstofcellen een zeer lange levensduur van 20 jaar of meer.

ters kunnen toepassen, in eerste instantie vooral nieuwe bij vestigin-

Voor bestaande dieselgeneratoren onderzoekt NorthC of het

gen of uitbreidingen van bestaande vestigingen. Het ultieme doel is

mogelijk en rendabel is om deze geschikt te maken voor waterstof.

natuurlijk om groene waterstof ook als primaire stroomvoorziening in

Dat is weliswaar minder efficiënt dan waterstofcellen die H2 recht-

te zetten, maar dat ligt nog in de toekomst. Een belangrijke voor-

streeks omzetten in elektrische energie, maar levert wel een

waarde is dat de kosten voor waterstof gaan dalen. Daarvoor zijn

significante reductie van meer dan 80% van de uitstoot op en draagt

subsidies en schaalvergroting nodig. Maar gezien de enorme

daarmee verder bij aan de duurzaamheid.

voordelen die deze vorm van energie biedt, ben ik ervan overtuigd
dat dit een kwestie van tijd is”, besluit Bloem.

“Met deze waterstofcellen heeft ons datacenter in Groningen de
Europese primeur op het gebied van noodstroomvoorzieningen. We

De waterstofcellen in NorthC datacenter in Groningen zullen naar

gaan nu kijken of we deze technologie ook in onze andere datacen-

verwachting medio juni operationeel worden.

Panduit introduceert automatische
labelapplicator WrapID voor
kabelidentificatie
Panduit introduceert de semi-automatische labelapplicator PLA-100/E
WrapID. Deze compacte etiketteermachine verhoogt de productiviteit
bij het maken van grote aantallen labels voor het identificeren van
kabels.
De PLA-100/E WrapID maakt en bevestigt op een nauwkeurige en
consistente wijze alle benodigde labels voor zowel afzonderlijke
kabels als kabelbomen, in patch- en schakelkasten en industriële
machines.

De semi-automatische
labelapplicator PLA-100/E
WrapID van Panduit.

Drie keer sneller
Gebruikers van Panduit’s nieuwe WrapID labelapplicator kunnen tot
drie keer sneller dan bij handmatig labelen alle kabels identificeren
en zo’n tweemaal sneller dan bij concurrerende systemen. De
labelkop is eenvoudig toegankelijk, waardoor labels op 12,7 mm van
de connector of aansluiting van een kabel zijn aan te brengen. Verder
is de labelkop modulair ontworpen, waardoor deze eenvoudig te
onderhouden en te vervangen is en de positie van de labels met één
druk op de knop instelbaar is.
Het labelen van kabels is tegenwoordig een belangrijk onderdeel bij
het verplichte documenteren van de patch- en schakelkasten in
bedrijfsnetwerken, datacenters en fabrieken. Duidelijke labeling
vereenvoudigt namelijk zowel de implementatie als het onderhoud

systeem verbeterd om vermoeidheid en het risico op RSI-klachten bij

van technische installaties. Panduit’s nieuwe WrapID-systeem met

gebruikers zoveel mogelijk te verminderen. Uit vergelijkende testen

bijbehorende labels en labelprinters zijn ontworpen voor het efficiënt

tussen handmatig labelen en gebruik van het semi-automatische

identificeren van grote aantallen kabels en kabelbomen.

WrapID-systeem blijkt dat er circa 170 arbeidsuren op 100.000 labels
te besparen zijn. In vergelijking met concurrerende systemen is de

Panduit’s ingenieurs hebben de ergonomie van het nieuwe WrapID-
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mogelijke tijdsbesparing ongeveer 80 uren per 100.000 labels.

NIEUWS | BINNENLAND

AUTEUR
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Verkeer via Belgische Internet Exchange noteerde in 2021 nieuwe recordpieken
Ook in 2021 zette de stijging van het
internetverkeer in ons land zich door. Dat
blijkt uit cijfers van BNIX, het nationale
internetknooppunt waarlangs een groot deel
van het Belgische internetverkeer passeert.
Zowel de gemiddelde trafiek als de pieken
lagen in 2021 hoger dan in 2020, dat op zich
al een absoluut recordjaar was. Momenteel is
beheerder Belnet het BNIX-platform volledig
aan het vernieuwen, onder andere om
voorbereid te zijn op toekomstige datapieken.

Klaar voor de toekomst
BNIX regelt als ‘rondpunt’ van het Belgische
internetverkeer de data-uitwisseling tussen alle
grote Belgische telecomoperatoren en tal van
grote bedrijven die internetdiensten aanbieden
(zoals Netflix, Facebook en aanbieders van grote
cloudinfrastructuren). Via BNIX bereikt het
internetverkeer op alle snelwegen snel en
efficiënt zowat alle Belgische particuliere en
zakelijke eindgebruikers. Gezien die cruciale
positie vernieuwt Belnet momenteel het hele
BNIX-platform, onder andere met de steeds
toenemende datastromen in het achterhoofd.
Dirk Haex, Technisch Directeur bij Belnet: “De
digitalisering blijft zich doorzetten. Thuiswerk zal
een blijvend onderdeel zijn van het nieuwe
hybride werken en ook de aanhoudende rush
naar de cloud zal de nood aan bandbreedte nog
sterk doen toenemen. Ook de dataconsumptie
van consumenten zal crescendo blijven gaan
– kijk maar naar onze almaar hogere beeldkwaliteitseisen op vlak van streaming en de enorme
opmars van online gaming. Het is aan Belnet, als
beheerder van het BNIX-platform, om daar
vooruitziend in te zijn. Vorig jaar al bleek BNIX
bestand tegen de onverwachte uitdagingen
waarvoor corona ons stelde. Met de huidige
vernieuwing zal Belnet deze cruciale nationale
infrastructuur optimaal voorbereiden voor
nieuwe trends die de toekomst ongetwijfeld in
petto heeft.”
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‘Datacentermanagers krijgen
het een stuk eenvoudiger’
Het afgelopen jaar registreerde Belnet een

Jacarta heeft met PowerZook een onopval-

gemiddelde datatrafiek van 224 gigabit per

lende, robuuste en duurzame sensor op de

seconde op het BNIX-platform, een stijging

markt gebracht dat de datacentermanager

met drie procent tegenover vorig jaar. “On-

enorm gaat helpen bij de uitdaging om

danks de ongeziene internetpieken van

efficiënt en met minimale kosten 24 × 7

2020hebben we het internetverkeer in 2021

uptime te zijn.

niet zien terugvallen”, duidt Stefan Gulinck,
als Network Architect bij Belnet mee

Het installeren van intelligente PDU’s in

verantwoordelijk voor BNIX. “Integendeel,

legacy datacenters is een voor de hand

waar BNIX pas helemaal op de valreep van

liggende optie voor power monitoring.

2020 voor het eerst over de 600 gigabit per

Door de implementatiekosten kan deze

seconde ging, was dat in het voorjaar van

optie, samen met zeer dure verstoring van

2021 al de normaalste zaak van de wereld. In

de business, zeer onpraktisch maken.

die maanden noteerden we op weekdagen

Bovendien willen sommige managers de

pieken boven de 600 Gbit/s. Ter vergelijking:

controle en het monitoren van een PDU los

dat komt overeen met alle inwoners van

van het PDU hebben om mogelijke

Brugge die tegelijk een video in HD strea-

points-of-failure minimaal te houden.

men. Op 15 februari rond 12 uur gaf de teller

PowerZook – door Com²Distri in de Benelux

zelfs 638 Gbit/s aan: nooit eerder werd er op

op de markt gebracht - biedt een alterna-

één seconde zoveel dataverkeer uitgewis-

tieve optie ten opzichte van intelligente

over stroomverbruik kunnen worden

seld via het Belgische internetknooppunt. ”

PDU’s.

vergeleken en geanalyseerd in de tijd,

Aanhoudend hoog plateau van januari
tot april

Het geeft datacenter managers een grotere

worden beheerd.

keuze bij het bepalen van hun power

Belangrijkste kenmerken van PowerZook:

Op de BNIX-grafieken vallen de strenge

monitoring- en managementstrategie.

l	
Levert

coronamaatregelen in het voorjaar van 2021

Omdat PowerZook in live-omgevingen kan

duidelijk af te lezen. Van januari tot april ligt

worden geïnstalleerd, kan de integratie in

de trafiek op een hoog plateau dat pas vanaf

een SNMP-gebaseerd netwerk of power

mei begint af te zwakken. Op het moment

management-systeem worden aangevuld

dat corona zijn greep op het land weer

met een minimum aan ‘gedoe’ en tegen

versterkt, is er opnieuw een toename. Maar

minimale kosten. Eenmaal geïnstalleerd, is

laag vermogen/voedingsstoring en

de pieken van het voorjaar worden, in lijn

het onderhoudsvrij en in het onwaarschijn-

bijna-overbelasting/overbelasting

met de lichtere maatregelen, niet meer

lijke geval dat ooit een omruil nodig is, zal

bereikt.

er geen verstoring van het netwerk of de

zodat rack power zo efficiënt mogelijk kan

informatie over energieverbruik

via browser-interface en SNMP.
l

Geen downtime voor installatie en kan
dus in een draaiende omgevingen
worden geïnstalleerd.

l

Vergemakkelijkt de identificatie van

condities.
l

voeding van het rack zijn.

Compatibel met SNMP-gebaseerde
netwerkmanagementsoftware.

Stefan Gulinck: “Hoewel het thuiswerk een

PowerZook wordt geïnstalleerd op de 230V-

grote impact heeft op onze cijfers, valt het

kabel dat dan wordt gemonitord en wordt

op dat ook de trafiek in de zomer hoger ligt

geconfigureerd via een browser-interface.

dan vroeger. Dat toont duidelijk aan dat onze

De software helpt de installateur om de

informatiemaatschappij de ondergrens van

sensor op de kabel snel te kalibreren.

onze dataconsumptie jaar na jaar naar boven

Geavanceerde configuratie kan op dat

stuwt. Hoe enorm geconnecteerd de Belg

moment of via het netwerk worden

tegenwoordig is, zie je ook aan het feit dat

uitgevoerd.

het internetverkeer tegenwoordig vanaf 8

Eenmaal geïnstalleerd, zal PowerZook

l

Klein, licht, onopvallend.

uur tot 22 uur erg hoog ligt. Het bevestigt

gegevens over energieverbruik beschikbaar

l

Onderhoudsvrij.

ook de bredere trend dat de grens tussen het

maken naar netwerkmanagementsyste-

l

Firmware beschikbaar voor de

professionele en persoonlijke leven steeds

men via SNMP en de browser-interface.

integratie in Cisco Energy Management

verder vervaagt.”

De door PowerZook geleverde informatie

Suite (PowerZook CEM).
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l

Helpt bij de naleving van ISO50001 en
ESOS.

l

Browser-interface voor configuratie en
externe toegang.

l

Geschikt voor het bewaken van
3-draads 230V voedingskabels tot 32A.

l

PoE voor eenvoudige netwerkintegratie.

BLOG

AUTEUR
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Connectiviteit is cruciaal voor onze
economie. Maar wat niet veel
mensen buiten de technologische
sector weten, is dat Nederland
voor sterke connectiviteit
afhankelijk is van onder andere
zeekabels en onze eigen
datacenters. Maar wat maakt
connectiviteit onze nationale
trots?

CONNECTIVITEIT ALS NAT
Onlangs heeft NOS-op-3 een hele goede video op YouTube gezet
over de ruim vierhonderd zeekabels die wereldwijd zorgen voor snel
internet. In de video wordt ook stilgestaan bij het belang van
zeekabels, iets wat we als digitale sector alleen maar kunnen
benadrukken.
Maar wat zijn de actuele ontwikkeling omtrent deze zeekabels? De
TAT-14, aangelegd in 2001, was tot eind 2020 de belangrijkste
zeekabel tussen Europa en de Verenigde Staten. In theorie moeten
zulke zeekabels 25 jaar technisch meekunnen, maar door de
technologische ontwikkelingen is de TAT-14 ‘maar’ 19 jaar actief
geweest. Dat is ook niet zo vreemd, omdat mensen tegenwoordig
thuis gebruik maken van internet via Gigabit en tussen datacenters
liggen zelfs verbindingen met snelheden van 100 tot 800Gbit/s.

Innovatiecyclus
Er wordt weleens aan mij gevraagd of we deze zeekabels dan niet
kunnen upgraden. Glasvezel kan natuurlijk heel veel aan, maar is
tegelijkertijd ook gekoppeld aan de levenscyclus van een product.
Door innovatie zijn er nieuwe mogelijkheden. Auto’s die op diesel
rijden werden vroeger als beste bestempeld, maar nu wordt juist
elektrisch rijden - door toenemende innovatie - gezien als de
toekomst.
Vernieuwing kent uiteraard meer oorzaken. Vanuit de markt is er
tegenwoordig meer vraag om bandbreedte en wordt er gekeken
naar de mogelijkheden om de operationele kosten laag te blijven
houden. Dit zorgt er nu nog voor dat er organisaties zijn die nieuwe
kabelsystemen aanleggen. Zo is bijvoorbeeld afgelopen jaar tussen
Nederland en het Verenigd Koninkrijk de Scylla in gebruik genomen.
Deze relatief korte verbinding tussen Londen en Amsterdam, waar
euNetworks de eigenaar van is, gebruikt 96 fiber pairs en kan unrepeated beide landen met elkaar verbinden. Ter vergelijking: de oude
verbindingen hadden soms maar 6 tot 8 fiber pairs. De low loss Ultra
G.657 Fibers van Corning zorgen voor een uitstekende verbinding.

Aanlegplaatsen
Maar afscheid nemen van de zo’n mooie verbinding als de TAT-14
doet een fiber man zoals ik altijd wel een beetje pijn in het hart. Deze
zeekabel was wel jarenlang dé trots van Nederland. Nu zijn we
aangewezen op het gebruik van de Havfrue/AEC-2. Deze verbinding is
een technologisch hoogstaande verbinding en komt via het mooie
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IONALE TROTS
Blaabjerg (Denemarken) aan in Europa.
Voor de datatransmissie ligt Blaabjerg maar op een
steenworp afstand van IJmuiden of Eemshaven. Het blijft
daarom extra jammer dat wij deze verbinding niet aan ons
land hebben weten te binden. Het maakt je als land natuurlijk
trots om te kunnen zeggen dat een van jouw steden de aanlegplaats is van zulke belangrijke internationale verbindingen. Daarmee
is de situatie deels te vergelijken met wanneer het Nederlands Elftal
speelt op een WK of EK. Wanneer Nederland wordt uitgeschakeld op een
van deze toernooien, worden de meeste mensen voor heel even massaal
supporter van België. Of in dit geval Denemarken.

Bescherming eigen datacenters
Binnen de Fiber Carrier Association (FCA) doen we vaak een oproep voor
meer samenwerkingen tussen diverse partijen. Ook bij de aanleg van deze
internationale zeekabels. Als je actief bent in connectiviteit tussen
datacenters, en ook nog eens binnen Europa of juist over verschillende
continenten, weet je dat de vraag naar low latency enorm is. Het belang
van internationale connectiviteit wordt namelijk nog weleens vergeten. Het
is daarom mooi om te zien dat er nog steeds commerciële capaciteit
beschikbaar wordt gemaakt.
Dat is anders bij de verbindingen van de grote ‘Over-the-Top’ (OTT)
clouddiensten. Zij bouwen capaciteit voor zichzelf, stellen dit niet commercieel open voor de telecomindustrie en gebruiken nu nog telecompartijen
als backup voor overcapaciteit. Gebeurt dit nu ook niet binnen datacenters?
Waar dezelfde OTT-diensten nog klant waren bij commerciële datacenters,
gaan zij nu zelf eigen datacenters bouwen zodat ze niet meer afhankelijk
zijn van anderen. De vraag is daarom: Gaan zij straks voor specifieke
doeleinden nog wel aankloppen bij andere datacenters?
De FCA heeft samen met onder andere de Dutch Data Center Association
(DDA), Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), SURF en Groningen
Seaports in het verleden bij de overheid aangedrongen om deze situatie in
de gaten te houden en eventueel actie te ondernemen. Helaas heeft dit tot
nu toe alleen geleid tot een paar Kamervragen. Nu er eindelijk een
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties én Digitalisering is, gaan we dit
samen weer op de agenda zetten. Onze eigen digitale infrastructuur en

.

onze sterke positie op het gebied van connectiviteit mogen we niet
verliezen
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advancing information technology systems

NIEUWE OPLEIDINGEN EN
MANUAL VOOR INSTALLATEURS
BICSI heeft een nieuwe editie uitgebracht van het Information Technology Systems Installation Methods
Manual, waarop ook alle opleidingen voor installateurs zijn gebaseerd. Verder zijn er de komende maanden
meerdere mogelijkheden om de opleiding Applied Data Center Design & Best Practices of een vICT Forum
online te volgen en staat de eerste 2022-editie van het tweemaandelijkse magazine ICT Today in het teken
van Single Pair Ethernet en Power over Ethernet.
Scott Klososky, Technologist, Futurist,

kwamen ook de ontwikkelingen op het gebied

kunnen een abonnement op ICT Today

Humanist, Author & Consultant is de keynote

van draadloze netwerken en communicatie

afsluiten om die technische ontwikkelingen te

speaker die op 1 februari BICSI’s grootste

aan bod, zowel voor toepassingen in gebou-

volgen.

conferentie begon met zijn visie over de

wen als buitenruimten. Last-but-not-least

trends, technologieën en hoe bedrijven zich

werd er veel aandacht besteed aan de (cyber)

Meer webinars en events

kunnen blijven onderscheiden in hun markt.

security van de verschillende infrastructuurop-

Na de winterconferentie staat BICSI niet stil.

Daarna stond een groot aantal diepgaande

lossingen en toepassingen.

Op de website van de organisatie staan alle

technische presentaties op het programma

opleidingen en webinars die nodig zijn voor de

over onder andere de ontwikkelingen op het

AV-systemen

internationaal erkende persoonlijke certifice-

gebied van glasvezelbekabeling, zoals SPE, en

Sinds mensen door de corona-pandemie het

ringen en internationale vacatures voor

de steeds snellere Ethernet-standaarden 400G

advies hebben gekregen om zoveel mogelijk

adviseurs en installateurs waarin zo’n

en daarna. Maar ook over hogere capaciteit

vanuit huis te gaan werken is er meer

BICSI-erkenning wordt gevraagd.

PoE, professionele AV-systemen waar de

aandacht voor en vraag naar professionele

latency belangrijk is en het toenemend belang

AV-systemen. In plaats van medewerkers

van de installatiekwaliteit van bekabeling.

thuis laten hobbyen met eenvoudige
AV-accessoires en -applicaties, willen bedrijven

Slimme gebouwen, fabrieken en steden

het videovergaderen meer gaan faciliteren

De laatste jaren besteedt BICSI steeds meer

met een professioneel AV-systeem, zoals van

aandacht aan de toepassingen die gebruik

Atlona, een onderdeel van Panduit. Het

maken van steeds snellere communicatie-in-

coverartikel van de ICT Today najaarseditie

frastructuren. Daarom stonden er op het

besteedt uitgebreid aandacht aan de

programma van de winterconferentie ook

ontwikkelingen op het gebied van AV-syste-

diverse presentaties over slimme gebouwen,

men. Maar ook aan AI-toepassingen voor het

fabrieken en steden, mogelijk gemaakt door

monitoren van datacenterverbindingen en

domotica-apparatuur en sensoren. Natuurlijk

draadloze communicatie. Niet BICSI-leden
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Kijk voor meer informatie op www.bicsi.org.

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

Hot-swappable
spannend?
Met de hot-swappable EiPDU van Elektro
Internationaal kunnen distributieracks
onder spanning worden geplaatst naarmate
de behoefte aan datacentercapaciteit
groeit.
Volledig modulair bouwen, met lage
startup-kosten, vloeroppervlaktebesparing en zonder enige downtime.
Hoe spannend wil je het hebben?

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

Door integratie
van techniek levert Elektro Internationaal vanuit haar one-stop-power-shop
warmteberekening, vakkundige montage en
24/7 service bent u verzekerd
van een betrouwbare power distributie:
hoogwaardigeuitstekende
maatwerkoplossingen
voor
een continue elektriciteitsvoorziening.

elektro-internationaal.com
• Schakel- enBezoek
verdeelsystemen
• Economical & Intelligent PDU (EiPDU – hot swappable)
• Besturingstechniek

• Railkokersystemen
• Energy Management Solutions
• Noodstroomsystemen

Bezoek elektrointernationaal.com of bel 0348 420 540

Hot-swappable
spannend?

Elektro Internationaal
Pompmolenlaan 17, Woerden
The Netherlands
t
e

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

elektro-internationaal.com

This apple didn't fall
very far from the tree.

For more than five years, Go!Foton's PEACOC®Platform with Enhanced Access for Compact Optical Connectors

has set the standard for easy, error-free optical
connectivity management.
In 2021, we welcomed the newest member of the
PEACOC family:

Introducing NEMO!

NEMO integrates PEACOC’s game-changing
spreadable adapter technology into a traditional
bulkhead style fiber panel. The result is a simple
and low-cost solution that enables superior
access and secure fiber management for any
number of connections and type of connector.
It is ideal for today’s modern high capacity and
data-rate intensive telecommunication and data
communication networks.
Network Enhanced Manageable Optics: It’s
“any density” fiber management – that works!

