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BIT datacenters  

De serverruimtes van BIT in Ede zijn verdeeld over twee datacenters, die gekoppeld zijn via een glasvezelring. 

Deze serverruimtes vormen het hart van onze dienstverlening. Ze voldoen aan de hoogst denkbare eisen om de 

veiligheid en beschikbaarheid van alle systemen te kunnen waarborgen. Ze zijn tot in detail ontworpen en 

ingericht om maximale bedrijfszekerheid te kunnen garanderen voor de toepassingen die er worden uitgevoerd. 

 

Noodstroomvoorziening  

Een continue, stabiele netspanning is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de apparatuur in onze 

serverruimtes. BIT betrekt daarom haar netspanning van het energiebedrijf via een eigen voedingskabel. De drie 

fases die wij van de energiemaatschappij krijgen aangeboden worden continu gemeten, zodat wij gealarmeerd 

worden bij eventuele afwijkingen op het lichtnet. Om bestand te zijn tegen onderbrekingen in de netvoeding 

beschikt BIT over UPS-systemen (gebaseerd op accu's). Deze systemen kunnen onze serverruimtes minutenlang 

volledig autonoom van spanning voorzien. Dat is ruim voldoende om de tijd te overbruggen tot onze 

dieselaggregaten zijn opgestart, die binnen enkele seconden ons hele pand weer van stroom voorzien. In BIT-2 is 

de noodstroomvoorziening geheel dubbel uitgevoerd. Als we aan één eenheid of onderdeel onderhoud uitvoeren, 

is nog steeds een complete noodstroomvoorziening beschikbaar om op elk moment in actie te komen.  

 

Elke maand wordt een hele dag op aggregaatspanning gewerkt, zodat wij zeker weten dat de aggregaten het ook 

zullen doen als wij ze echt nodig hebben. Ten slotte heeft elke serverruimte een aparte groepenkast, met per rack 

een aparte schakelautomaat. Dit zorgt ervoor dat bij eventuele problemen (kortsluiting e.d.) de schade altijd tot 

één rack beperkt blijft.  

 



 

 

Airconditioning  

Alle serverruimtes zijn uitgerust met een airconditioning die er voor zorgt dat zowel de temperatuur als het 

dauwpunt constant blijven. De airconditioning is dusdanig opgebouwd dat er meerdere units in de serverruimtes 

aanwezig zijn die autonoom kunnen werken. Bij uitval van één van de units zal dit geen directe schadelijke 

gevolgen hebben voor de apparatuur in deze ruimtes. Onze apparatuur en die van onze klanten wordt in onze 

serverruimtes in de watten gelegd. De serverruimte in BIT-2 heeft ook voorzieningen voor vloeistofgekoelde 

apparatuur. De rekencapaciteit van servers neemt nog steeds toe en nieuwe generaties systemen worden nog 

altijd compacter, waardoor het koelen van apparatuur een steeds zwaardere opgave wordt. Vloeistofkoeling is 

vele malen efficiënter dan luchtkoeling, en het is te verwachten dat er in de toekomst meer gebruik van zal 

worden gemaakt. BIT is daar, als een van de eerste aanbieders in Nederland, op voorbereid.  

 

Branddetectie  

Alle serverruimtes van BIT zijn voorzien van twee onafhankelijke branddetectiesystemen. Het eerste systeem 

bestaat uit conventionele rookmelders. Het tweede, een 'early warning system', monitort actief de lucht in de 

serverruimtes. Het systeem gaat al af bij het eerste begin van rookontwikkeling als er nog slechts enkele ppm 

(deeltjes per miljoen) rook in de lucht worden aangetroffen.  

De brandmeldcentrales in onze datacenters zijn door middel van een vaste verbinding aangesloten op de 

meldkamer van de brandweer. Tevens worden de alarmmeldingen via een apart systeem doorgemeld aan een 

particuliere alarmcentrale. Met de plaatselijke brandweer zijn goede afspraken gemaakt. Er ligt een gedetailleerd 

aanvalsplan, waardoor de brandweerlieden weten wat ze kunnen aantreffen en waar ze rekening mee moeten 

houden: blussen met water is in een ruimte vol elektronica geen goed idee.  

 

 



 

Brandblusinstallatie  

Alle serverruimtes in beide datacenters zijn uitgerust met gasblusinstallaties. Deze zorgen ervoor dat bij brand in 

hoog tempo een speciaal gasmengsel in deze ruimtes wordt geblazen, dat snel mengt met de aanwezige lucht. 

De gebruikte gassen vormen een bijzonder effectief blusmiddel voor elektrische en elektronische apparatuur, 

maar vormen geen risico voor de mensen die zich eventueel in de serverruimtes bevinden en zijn bovendien 

onschadelijk voor het milieu: ze zijn van nature al in de omgevingslucht aanwezig. De gasblusinstallaties brengen 

het zuurstofniveau in de ruimtes omlaag tot 15% of minder. Dat is voor mensen voldoende zuurstof om te 

overleven, maar te weinig om brand een kans te geven.  

Een gasblusinstallatie creëert een aanzienlijke overdruk. Speciaal aangebrachte drukroosters voorkomen dat 

daardoor de wanden van de serverruimtes naar buiten kunnen worden geblazen. Nadat de gasblusinstallatie zijn 

werk heeft gedaan, zal het blusgas nog circa twintig minuten in de ruimte blijven hangen. Dat geeft de 

gemeentelijke brandweer ruim voldoende tijd om uit te rukken en met de bluswerkzaamheden te beginnen die 

eventueel nog nodig zijn.  

 

 

Toegangscontrole  

Het ligt voor de hand dat we alleen mensen in de serverruimtes toelaten die er werkelijk iets te zoeken hebben. 

We zorgen daarvoor door middel van een biometrisch toegangscontrolesysteem. Dit systeem laat alleen 

geautoriseerde medewerkers van BIT en haar klanten in de serverruimtes toe.  

Bezoekers moeten zich bovendien onder alle omstandigheden vooraf legitimeren en inschrijven. Op deze manier 

is altijd te achterhalen wie er op welk moment in een bepaalde serverruimte is geweest.  

 

 

Camerabeveiliging  

Overal in onze datacenters zijn camera's geplaatst: niet alleen in de serverruimtes, maar ook buiten de 

gebouwen, bij alle ingangen, en in de kantoorruimtes. Dat maakt het mogelijk om vanaf meerdere plaatsen te zien 

te zien wat er elders in het pand gebeurt.  

Bij een eventuele alarm- of brandmelding buiten kantooruren kan de dienstdoende medewerker op afstand door 

de aanwezige camera's direct zien wat er aan de hand is. Bij elke vorm van onraad zal tevens de 

surveillancedienst worden gealarmeerd. De beelden van de camera's worden geregistreerd en enige tijd 

bewaard, zodat ze bij calamiteiten eventueel dienst kunnen doen als onderzoeks- of bewijsmateriaal.  

 

 



 

Inbraakbeveiliging  

Onze datacenters zijn Borg klasse 4 beveiligd. Dit is de hoogste norm die haalbaar is voor een normaal 

bedrijfspand. Niet alleen de elektronische maar ook de bouwkundige beveiliging, zoals deuren, hekken en sloten, 

voldoet aan de hoogste normen. De alarminstallaties zijn door middel van twee rechtstreekse en bewaakte 

verbindingen aangesloten op twee verschillende meldkamers. 's Nachts en in het weekend rijden er ook nog eens 

twee verschillende surveillancediensten meerdere keren langs ons pand om een optimale veiligheid te 

garanderen. De apparatuur in onze serverruimtes, en alle gegevens die bij ons zijn opgeslagen, zijn zo goed 

tegen inbraak beveiligd als menselijkerwijs mogelijk is.  

 

 



 

 

 

 

BIT Netwerk 

Ring  

BIT heeft een core netwerk tussen 6 locaties. Tussen 4 van deze locaties loopt een glasvezelring, te weten 

tussen BIT-1 (Ede), BIT-2 (Ede), SARA (Amsterdam) en Telecity 2 (Amsterdam). Daarnaast is BIT aanwezig in 

Londen en Frankfurt. Op de twee Amsterdamse en de twee buitenlandse locaties (grote datacenters waar veel 

ISPs, transit providers en carriers aanwezig zijn) huurt BIT rackspace, BIT-1 en BIT-2 zijn eigendom van BIT.  

De glasvezelpaden van BIT-1 naar Telecity 2 en BIT-2 naar SARA zijn bij verschillende leveranciers ingekocht via 

langlopende contracten, waarop een scherpe SLA zit. Deze twee glasvezelpaden zijn over het gehele traject 

fysiek gescheiden, zodat bij graafwerkzaamheden of andere problemen nooit beide paden in een keer 

onderbroken kunnen worden. De glasvezels naar Frankfurt en Londen lopen niet over Amsterdam, zodat 

storingen in Amsterdam geen invloed hebben BIT's internet connectiviteit.  

 

 

Apparatuur  

BIT maakt gebruik van DWDM techniek om licht van verschillende golflengtes over dezelfde fibers te sturen. Over 

ieder van deze golflengtes kan 10Gb/sec dataverkeer gestuurd worden, waardoor de backbone van BIT (op dit 

moment) voorziet in een totale capaciteit van maximaal 160Gbit/sec.  

Om het uitvallen van een van de glasvezelverbindingen op te vangen, maakt BIT gebruik van Extreme switches. 

Deze switches gebruiken het EAPS protocol om uitval van een verbinding te detecteren en over te schakelen 

naar een ander pad indien dit het geval is. Deze overschakeling kan binnen 50ms gebeuren, waardoor klanten 

hier geen hinder van ondervinden.  

De routing op het BIT netwerk wordt gedaan door Juniper M120 routers. In beide BIT datacenters staat een 

Juniper core router. Deze routers zijn zo ingericht dat bij het uitvallen van een van de twee routers het verkeer via 

de andere router gerouteerd worden. 

 

  



 

 

 

 

 

Verbindingen  

Een verbinding tussen het BIT-netwerk en het netwerk van een andere ISP kan op twee manieren tot stand 

komen. Met ISP's in onze nabije omgeving kunnen we direct verkeer uitwisselen, zonder tussenkomst van een 

derde partij. We spreken dan van peering. Een dergelijke uitwisseling vindt plaats in Internet Exchanges (IX). We 

hanteren een 'open peering policy': we peeren op deze Internet Exchanges met elke partij die zich aanbiedt.  

Voor verbindingen met de netwerken van verder weg gelegen ISP's maken we gebruik van transit partners: 

partijen die ons verbinden met Internet Exchanges in bijvoorbeeld Amerika en Azië. We selecteren onze transit 

partners op de kwaliteit en reikwijdte van hun netwerk. Voor elke verbinding hebben we minimaal twee transit 

partners, terwijl er binnen het netwerk van elke transit partner meerdere routes naar dezelfde verbinding zijn. Als 

er dus, om wat voor reden ook, een route of een transit partner uitvalt, hebben we altijd een alternatief.  

Het IP netwerk van BIT is via een viertal IP transit leveranciers (NTT/Verio, GlobalCrossing, KPN Eurorings en 

Tinet) aan het internet verbonden. Ieder van deze transitverbindingen heeft een capaciteit van 1Gb/sec en elke 

transitleverancier is op een verschillende locatie aan ons netwerk gekoppeld. Daarnaast is BIT aangesloten op 

een aantal internet exchanges: 2x 10Gb/sec AMS-IX (de Amsterdam Internet Exchange, op twee verschillende 

geografische locaties), 2x 1Gb/sec NL-ix (The Netherlands Internet Exchange, ook op twee verschillende 

geografische locaties), 1x 10Gb/sec DE-CIX (Frankfurt, de Duitse Internet Exchange), 2x 1Gb/sec LINX (London 

Internet Exchange). Op het volledige IP netwerk van BIT wordt IPv6 ondersteund. 

  

Redundantie  

Tussen BIT-1 en BIT-2 heeft BIT via twee fysiek gescheiden paden eigen ducts met ruim 200 glasvezels liggen. 

Een aantal van deze vezels worden gebruikt om BIT-1 en BIT-2 via ethernet te koppelen. Daarnaast gebruiken 

diverse klanten een of meerdere glasvezels om hun apparatuur in de twee datacenters te koppelen, en daarmee 

een redundante setup te maken.  

BIT heeft op BIT-1 en BIT-2 loadbalancers staan die diensten van BIT en voor klanten leveren. Deze 

loadbalancers staan in failover mode, zodat als de ene loadbalancer uitvalt, diensten overgenomen worden door 

de andere loadbalancer.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schematische voorstelling 

Hieronder vindt u een schematische weergave van het BIT core-netwerk inclusief de koppelingen naar de rest 

van de wereld. 

 

 


