
Ik ben een wc-lezer en heb inmiddels een bescheiden collectie leesvoer 
op het toilet verzameld. Een voortdurend wisselende verzameling, 
die nu onder meer bestaat uit een aantal vakuitgaven en rapporten, 

de krant van het afgelopen weekend en enkele pockets met SF-verhalen. 
Het merendeel van het wc-plankje wordt echter in beslag genomen door 
strips, vooral Donald Duck-albums. Om specifieker te zijn: de verhalen van 
Carl Barks, de man die aan de basis stond van het Duck-universum en 
personages bedacht als Dagobert Duck, Zwarte Magica en uitvinder Willie 
Wortel. 

Ik pakte ‘State of the Dutch Data Centers 2022’ van de plank, aarzelde 
even en besloot toen om het rapport terug te zetten en mezelf kortstondig 
onder te dompelen in het Duckstad-universum. Toen ik het album uithad, 
begon ik het datacenterrapport alsnog te lezen, maar mijn gedachten 
dwaalden af.

Zou Dagobert Duck anno 2022 nog steeds een geldpakhuis hebben? Ik 
denk dat de kans groter is dat Carl Barks de puissant rijke eend een immens 
groot datacenter als onderkomen zou hebben gegeven. Contant geld is 
immers iets van de 20ste eeuw en data (en toegang tot die data!) is het 
nieuwe goud. Bovendien, zo filosofeerde ik verder, dragen datacenters ook 
bij aan de energietransitie en genereren ze bijna automatisch extra geld 
door slim om te gaan met datacenter-restwarmte, ook wel datathermie 
genoemd. 

Datathermie kan onder meer worden ingezet voor de verwarming van 
woningen en als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het 
versnellen van de warmtetransitie. En dat nog wel zonder geluksdubbeltje.

De eerste stap is echter het in kaart brengen van het energieverbruik van 
datacenters. De EU is daar inmiddels al mee begonnen. Datacenters in de 
EU zijn voortaan verplicht om jaarlijks hun verbruik bekend te maken. Dit 
is belangrijk voor het halen van de Europese klimaatdoelen – 55 procent 
minder CO2-uitstoot in 2030. Niet alleen de hyperscalers van bedrijven als 
Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft moeten openheid van zaken 
geven, dit geldt ook voor kleinere datacentra, vermoedelijk al met een 
vermogen vanaf 100 kilowatt. 
 
Kortom, niet alleen een slimme eend gaat aan de slag met datacenters. 
Ook voor ons bieden ze voordelen, zoals blijkt uit de Datacenters & 
Suppliers Special in deze editie van ChannelConnect. Wie ook op zijn of 
haar gemak (of op het gemak) ‘State of the Dutch Data Centers 2022’ wil 
doorbladeren: een gratis exemplaar is bijgesloten bij dit nummer.  

Ik wens je veel leesplezier!

Het nieuwe goud
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