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SD igitalisering speelt een rol 

in vrijwel alle ontwikke-
lingen in de wereld, stelt 

brancheorganisatie DDA terecht. 
Toch wordt er volgens de organisa-
tie door publiek en politiek weinig 
stilgestaan bij de digitale infrastruc-
tuur die nodig is om al deze digitale 
diensten te laten functioneren. Ster-
ker nog, afgelopen jaar ontstond 
vaak discussie als datacenters zich 
wilden vestigingen in ons land. 
Die discussie, die deels samenging 
met protesten en Kamervragen, 
leidde ertoe dat het kabinet besloot 
de bouw en vestiging van hypersca-
lers te verbieden – met uitzondering 
van enkele specifieke gebieden.  
Het besluit regelt dat gemeenten 
in een bestemmingsplan of in een 
omgevingsplan geen nieuw hyper-
scale datacentra mogen toelaten. 
Zij moeten hun bestemmingsplan of 
omgevingsplan hierop aanpassen. 

Inzicht geven aan publiek
Het grotere publiek inzicht geven 
in de rol die datacenters spelen in 
de digitale samenleving is een be-
langrijke functie van de Nationale 
Datacenterdag, weet Paul Groene-
veld, Site Manager Operations at 
NTT Global Data Centers. “Die rol 
vervullen we lokaal en internatio-
naal.” Ook Arnoud Annema, Sales 

Datacenterdag  
toont belang digitale 
infrastructuur
Zoals elk jaar organiseerde Dutch Data Center Association (DDA) in juni de 
Nationale Datacenterdag. Verschillende datacenters in heel Nederland openden 
voor de achtste keer hun deuren voor het publiek. Tekst: Mels Dees

SECTOR DOET OPROEP AAN POLITIEK

nemende datacenters waren dit 
jaar NTT Global Data Centers, In-
terConnect Services, Systemec, 
Dataplace, Global-e Datacenter, 
Smartdc, Datacenter Fryslân en 
Global Switch. ◾

Ongecoördineerd beleid bedreigt positie
Ook dit jaar presenteerde DDA tijdens de Nationale Datacenterdag 
een rapport over de actuele situatie binnen de datacentersector. 
Dit jaar vroeg de organisatie nadrukkelijk aandacht voor een meer 
toekomstbestendig beleid 
vanuit de overheid. “Vanuit 
het thema ‘Strategy for 
our Digital Future’ schet-
sen we als brancheor-
ganisatie een visie voor 
samenhangend beleid,” 
geeft Stijn Grove, directeur 
van DDA aan. “Goed be-
leid is volgens ons nodig 
om de digitale doelen van 
het kabinet te halen en de 
digitale koploperspositie 
van Nederland ook op de 
lange termijn te behou-
den.” 
Zie pagina 36 van deze 
editie van ChannelConnect 
voor meer  informatie.

Het grotere publiek inzicht geven in de rol die datacenters spelen in de digitale 
samenleving is een belangrijke functie van de Nationale Datacenterdag.

Manager bij Datacenter Fryslân, ziet 
de datacenterdag als “een leuke en 
laagdrempelige manier om mensen 
uit de omgeving een kijkje te geven 
bij Datacenter Fryslân en hen te la-
ten zien wat er allemaal in een data-
center gebeurt.”

Continue aanvallen
De rol van datacenters is duidelijk, 
vertelt Rob Stevens, CEO en op-
richter van InterConnect tijdens een 
presentatie aan de bezoekers. “Van 
betalingsverkeer tot Zoom-meet-
ings: we kunnen niet meer zonder 
internet. Het is de taak van datacen-
ters om maximale betrouwbaarheid 
en continuïteit te bieden.”
Dat blijkt in de praktijk een be-
hoorlijke uitdaging, legt Stevens 
uit. “Twee jaar geleden hebben we 
eens over een langere periode bij-
gehouden hoe vaak we als data-
center worden aangevallen door 
cybercriminelen. Dat kwam neer op 
200 keer per seconde. En dat door 
alle mogelijke malware: ransomwa-
re, virussen, DDOS - het gaat con-
tinu door. We moeten ons dus ook 
continu tegen al deze bedreigingen 
beschermen.”

In de diverse datacenters die 
deelnamen aan de Nationale Da-
tacenterdag werd tijdens rondlei-
dingen en presentaties geschetst 
hoe de sector zich beschermt 
tegen cybercriminelen. De deel-

50 51ChannelConnect ChannelConnect
Juli 2022Juli 2022

Stijn Grove


