
Voor heel veel mensen aan de 
 ‘business-kant’ bij eindgebruikers, is de 
combinatie van ‘cloud’ en ‘datacenters’ 

niet heel logisch als thema voor een uitgave. 
Dankzij SaaS- en cloud-proposities konden ze im-
mers afscheid nemen van het interne data center.
Voor de meeste lezers van ChannelConnect is 
de combinatie juist heel natuurlijk. Zoals een 
site-manager van Digital Realty jaren geleden 
opmerkte, toen ik hun datacenter in Amsterdam 
bezocht: “Cloud is allemaal mooi en aardig, maar 
uiteindelijk staat er toch ergens in een hal een 
hoop ijzer te stampen. Zoals hier, in ons data-
center.”

Online petitie
Deze manager had natuurlijk gelijk, alleen wordt 
dat helaas nogal eens vergeten. Door beleids-
makers en (landelijke) politici bijvoorbeeld, die 
de bouw van datacenters aan banden willen leg-
gen. Of door omwonenden van een potentiële 
locatie die datacenters, net als distributiecentra, 
sinds kort in een adem noemen met wind molens 
en zonneparken: allemaal prima, maar niet bij 
mij in de buurt. Ze starten graag een online pe-
titie tegen de bouw van een nieuw datacenter, 
zonder zich te realiseren dat een dergelijke ap-
plicatie niet kan werken zonder diezelfde data-
centers.

Bestaande datacenters
In deze uitgave beschrijven we meer dan eens 

wat er in datacenterland gebeurt op het gebied 
van verduurzaming. Zo investeert het Ameri-
kaanse bedrijf Serverfarm, dat ook in Europa 
datacenters beheert, zoveel mogelijk in al be-
staande centers bij hun expansie. Hergebruik 
is duurzamer en de betreffende (oudere) data-
centers worden nu door hun eerste eigenaren 
afgestoten, omdat die gemoderniseerd moeten 
worden. Serverfarm doet dat, en houdt daarbij 
doorgaans zoveel capaciteit en ruimte over, dat 
naast de oorspronkelijke eigenaar (die nu huur-
der is geworden) andere partijen van het data-
center gebruik kunnen maken.

Toonaangevend
Ook het Nederlandse bedrijf Pathema helpt 
met zijn propositie bij verduurzaming. Het 
 ontwikkelde een techniek om afvalwater of op-
pervlaktewater te gebruiken voor de koeling van 
apparatuur, zonder daaraan chemicaliën toe te 
voegen. Dit betekent dat er geen drinkwater 
voor een  industriële toepassing hoeft te worden 
gebruikt, en daarnaast levert het datacenter het 
water ‘schoon’ weer terug aan de omgeving. 
Ook voor hen geldt, dat oudere  datacenters 
 geschikt zijn om ‘om te bouwen’ (retrofit) naar 
deze vorm van koeling.  Er zijn niet veel automo-
bilisten die na twintig jaar hun auto ‘retrofitten’ 
om aan de meest actuele milieu- en energie- 
eisen te  voldoen. Op dat gebied is de data  -
center community beslist toonaangevend te 
noemen. 
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