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Wat als?

Nederland is een van de meest digitale landen ter wereld. 
Bijna alles gebeurt online. Hierdoor is internet onze 
levensader. Zonder internet geen communicatie. Sterker 
nog: zonder internet geen business. Dus wat als deze 
levensader opeens niet meer stroomt?

Dat risico is helaas niet geheel ondenkbaar. We lezen en horen bijna dagelijks over 
gecoördineerde cyberaanvallen of dat websites offline raken vanwege bijvoor-
beeld een DDoS-aanval. Het gebeurt steeds vaker en de aanvallen worden groter in 
omvang. Signet, en andere internetserviceproviders, worden dagelijks geconfron-
teerd met aanvallen gericht op klanten. Gelukkig zijn we in staat om met behulp van 
hightech-maatregelen mogelijke aanvallen direct te detecteren en af te slaan. Maar 
ondanks alle inzet om ons netwerk hiertegen te wapenen, is een incident helaas 
nooit uit te sluiten. In september 2020 is Signet getroffen door een grootschalige 
DDoS-aanval. Hoewel wij deze in verhouding met andere isp’s snel hadden afgesla-
gen was de impact behoorlijk1 . Het is dus niet de vraag of u het doelwit bent, maar 
wanneer.

De reden waarom het internet voor bepaalde tijd niet beschikbaar is, kan ook 
dichter bij huis gevonden worden. Te denken valt aan graafwerkzaamheden 
nabij het bedrijfspand of datacenter, een stroomstoring, een defecte router of 
netwerkprobleem. Het kunnen allemaal factoren zijn die uw bedrijfscontinuïteit op 
het spel zetten.

Een belangrijke vraag voor het beoordelen van het risico voor uw bedrijf met 
betrekking tot dergelijke kwetsbare aspecten van het moderne leven is dan ook: 
bent u hierop voorbereid en op welke manier?

Netwerkredundantie is geen overbodige luxe als de beschikbaarheid van uw netwerk 
voor uw bedrijf essentieel is. In deze whitepaper leggen we uit welke vormen van 
redundantie er zijn, welke risico’s u loopt als u hier geen rekening mee houdt en 
willen we u voornamelijk een stuk bewustwording meegeven. Hiermee bent u in staat 
betere beslissingen te maken als het gaat om uw kritieke infrastructuur.

1 https://tweakers.net/nieuws/171644/opnieuw-vinden-grootschalige-ddos-aanvallen-op-
nederlandse-providers-plaats.html

https://tweakers.net/nieuws/171644/opnieuw-vinden-grootschalige-ddos-aanvallen-op-nederlandse-providers-plaats.html
https://tweakers.net/nieuws/171644/opnieuw-vinden-grootschalige-ddos-aanvallen-op-nederlandse-providers-plaats.html
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Digitalisatie brengt nieuwe 
risico’s met zich mee

Altijd online dankzij redundantie

Tegenwoordig weten we niet beter dan dat we remote kunnen werken, gegevens 
ophalen uit de coud, online een presentatie verzorgen of bijvoorbeeld via Zoom 
een vergadering bijwonen. De nieuwe, flexibele manier van werken is simpelweg 
onmogelijk zonder toegang tot het internet. Maar denkt u ook aan de risico’s van 
betalingssystemen, zoals in de detailhandel voor het accepteren van pinbetalingen, 
het beheer van de distributieketen, telecomnetwerken en zelfs noodhulpdiensten. 
Hoewel digitalisering veel nieuwe kansen biedt, brengt het ook extra risico’s met 
zich mee.

Wat is de schade voor uw bedrijf als het internet, de data en het telefoonverkeer 
niet beschikbaar zijn? Internet- en telecomproviders kunnen u compenseren na 
een storing, mits de storing langer duurt dan in uw Service Level Agreement (SLA) 
is overeengekomen. Door hierover goede afspraken te maken met uw isp weet u 
wat u redelijkerwijs mag verwachten wat betreft uptime en downtime en bent u 
verzekerd dat u krijgt waar u voor betaalt. Maar veel zinvoller is om in plaats van te 
berusten op een mogelijke compensatie, te kijken naar een oplossing om schade te 
voorkomen.

Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat uw connectiviteit blijvend goed 
geregeld is, zodat u zich kunt focussen op de belangrijkste zaken: uw corebusiness. 
Dan is het belangrijk om goede voorbereidingen te hebben getroffen tegen een 
eventuele uitval van de verbinding.

Binnen de IT-wereld wordt redundantie steeds vaker als een noodzakelijk element 
gezien op het moment dat u afhankelijk bent van uw netwerk. Maar wat is het dan
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Typen van netwerkredundantie

precies? Redundantie is te beschouwen als een verzekering. Net zoals de eerder 
genoemde SLA uw financiële verzekering is, biedt redundantie een technische 
voorzorgsmaatregel die u treft voor de wat-als-situatie.

Redundantie betekent meervoudig. Bij een redundant netwerk betekent dit dat 
er twee (of meer) verbindingen ingezet kunnen worden, zodat het geheel blijft 
functioneren wanneer de primaire verbinding uitvalt. Op het moment dat de primaire 
voorziening (bijvoorbeeld een netwerkverbinding van een PoP-locatie naar een 
datacenter) niet beschikbaar is, wordt overgeschakeld op de secundaire verbinding. 
De continuïteit is op deze manier geborgd.

Om het juiste uitgangspunt te hebben staan we eerst even stil bij de verschillende 
varianten van netwerkredundantie. Redundantie van de verbinding naar een locatie 
kan namelijk op twee manieren werken: 

1. Active/Active of 
2. Active/Stand-by

Active/Active

Wij spreken van Active/Active-redundantie wanneer alle componenten tegelijkertijd 
actief verkeer afhandelen. Vaak wordt bij dit type onvoldoende rekening gehouden 
met de beschikbare capaciteit bij uitval van een van de componenten.

Active/Stand-by

Wij spreken van Active/Stand-byredundantie wanneer een of meerdere 
componenten niet actief verkeer afhandelen, maar wel stand-by staan voor het geval 
dit component actief moet worden. In dit whitepaper zullen we verder ingaan op 
deze variant van redundantie.
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Zo sterk als de zwakste schakel

Redundantie is dus cruciaal voor de beschikbaarheid van uw netwerk. Maar hoe 
redundant is redundant eigenlijk? U kunt een netwerkverbinding dubbel uitvoeren 
over hetzelfde pad of over gescheiden paden. Het is allebei redundant, maar er is 
een belangrijk verschil qua betrouwbaarheid. Op de afbeeldingen hieronder zijn de 
verschillende gradaties van netwerkredundantie schematisch weergegegeven. Van 
geen redundantie tot aan een volledig redundante koppeling met dubbel uitgevoerde 
hardware.

Afbeelding 1: enkelvoudige koppeling met serviceprovider, zonder redundantie.

Afbeelding 2: redundante koppeling met serviceprovider en enkelvoudig 
uitgevoerde hardware.

Netwerk

PoP Service
provider

Klantlocatie

Netwerk

PoP Service
provider

Klantlocatie
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Om de mate van redundantie en dus de betrouwbaarheid van uw netwerk te bepalen, 
is het belangrijk om verder te kijken dan enkel naar de specificaties van bijvoorbeeld 
het aantal verbindingen. Er zijn grote verschillen in redundantie en de waarde ervan 
wordt bepaald door veel verschillende factoren. Waar moet u allemaal op letten?

Een tweede infrastructuur aanleggen naar een locatie zal ervoor zorgen dat als 
er werkzaamheden of incidenten (zoals graafschade) voorkomen, een separate 
verbinding beschikbaar is waardoor internetuitval uitblijft. Dit kan op meerdere 
manieren ingeregeld worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede 
glasvezelverbinding, een extra xDSL-verbinding of op basis van mobiele data.

Om risico op uitval bij een verstoring op het netwerk te minimaliseren, is het 
essentieel om voor een tweede verbinding ook een andere leverancier te 
selecteren. Dit noemen we carrier-redundantie. Als leverancier 1 uitvalt, kunt 
u terugvallen op leverancier 2 of misschien zelfs leverancier 3. Zo behoudt u 
onafhankelijkheid.

Afbeelding 3: volledig redundante koppeling met serviceprovider met dubbel 
uitgevoerde hardware.

Kies voor meerdere verbindingen

Wees niet afhankelijk van 1 leverancier

Netwerk

PoP Service
provider

PoP Service
provider

Klantlocatie
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We kunnen zelfs nog een stapje verdergaan. Voor een optimale redundante 
oplossing is het raadzaam om de internetverbindingen bij verschillende 
providers af te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij serviceprovider 1 een 
Eurofiberverbinding afnemen en bij serviceprovider 2 een KPN-verbinding. 
De kans dat beide verbindingen bij twee verschillende providers tegelijkertijd 
uitvallen, is nihil.

De capaciteit van de tweede verbinding wordt gekozen bij de al bestaande 
capaciteit of op basis van een inschatting van behoefte. Capaciteit is een 
onderschat risico en wordt daarom vaak vergeten. Wanneer de primaire 
capaciteit wordt verhoogd, is het van groot belang de tweede verbinding ook 
te verhogen. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, kan bij uitval van de 
primaire verbinding niet de benodigde capaciteit geleverd worden en ervaart u 
nog steeds uitval.

Bij graafschade worden vaak meerdere verbindingen tegelijk geraakt. Wanneer 
er wel voor verschillende leveranciers gekozen is, maar de geografie van de 
verbindingen over het hoofd is gezien, kan dit alsnog uitval veroorzaken. Wan-
neer bijvoorbeeld twee verbindingen van verschillende leveranciers uitkomen 
op één datacenter of aangelegd zijn in dezelfde geul, kan dit alsnog voor prob-
lemen zorgen op het moment dat hier een incident plaatsvindt.

Het is algemeen bekend dat hardware zoals een router een beperkte 
levensduur heeft. Naast de risico’s die gepaard gaan met veroudering van 
hardware is het ook belangrijk om klaar te staan voor uitzonderingsgevallen 
wanneer nieuwe producten defect raken. Ditzelfde geldt voor randapparatuur, 
zoals switches, waar de bovengenoemde routers op aangesloten zitten. 
Wanneer de hele keten redundant uitgevoerd is maar er geen tweede switch 
beschikbaar is gesteld, zal alsnog een volledige uitval optreden wanneer ook 
deze tweede switch het begeeft.

Wees niet afhankelijk van 1 provider

Vergeet de capaciteit van verbindingen niet

Check de geografische scheiding van verbindingen

Check regelmatig de werking van hardwarematige netwerkcomponenten
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Een redundante verbinding naar een eindgebruiker bestaat altijd uit minimaal twee 
componenten:

1.       Verbindingen naar het datacenter of de serviceprovider (WAN).

2.       Verbindingen naar eindgebruikers op de locatie (LAN). 

Voor de verdere uitleg wordt vanaf nu de serviceprovider als eindpunt gebruikt. De 
externe verbindingen zijn de glasvezel-, DSL- of radioverbindingen tussen de locatie 
en de serviceprovider. De LAN-verbindingen zijn de verbindingen tussen de routers 
op de klantlocatie en de netwerkcomponenten waar eindgebruikers op aangesloten 
zijn.

Op zowel de klant- als de serviceproviderlocatie staan actieve apparatuur die met 
elkaar communiceren. Deze communicatie bestaat uit informatie-uitwisseling over 
de beschikbaarheid van zowel de verbindingen als de aangesloten apparatuur. Hier 
wordt veelal het Border Gateway Protocol (BGP) voor gebruikt. Door de uitwisseling 
van deze beschikbaarheidsinformatie weet de serviceprovider hoe deze locatie het 
beste te bereiken is. Ditzelfde geldt voor de klantlocatie richting de serviceprovider.
Naast het uitwisselen van beschikbaarheidsinformatie met de serviceprovider blijven 
de routers met elkaar in contact om de beschikbaarheid van elkaars functionaliteit 
te valideren. Wanneer er uitval plaatsvindt op een van de verbindingen, zal het 
protocol detecteren dat de betreffende lijn geen data meer kan versturen en zal als 
gevolg daarvan de geleerde informatie ongeldig verklaren. Hierdoor zal de informatie 
die via de nog beschikbare lijn is binnengekomen de enige geldige informatie zijn en 
dus gebruikt worden.

Wanneer deze uitval op de actieve verbinding gebeurt, zal er op dat moment binnen 
een fractie van een seconde een failover plaatsvinden.

Hoe werkt netwerkredundantie?

Techniek WAN-verbinding
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Techniek LAN-verbinding

Wanneer de netwerkoplossing uitgerust is met twee routers op de 
klantlocatie, communiceren deze twee routers met elkaar. Naast het delen van 
beschikbaarheidsinformatie zoals bij de WAN-verbindingen omschreven, delen 
deze routers ook een virtueel IP-adres met elkaar. In veel gevallen is ook de default 
gatewayfunctionaliteit aan deze routers toebedeeld. Dit wordt gedaan met een 
zogenaamd First Hop Redundancy Protocol (FHRP).

Het Gateway Load Balancing Protocol (GLBP), Hot Standby Router Protocol 
(HSRP) en Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) zijn alle FHRP’s. Een van de 
meestgebruikte en gestandaardiseerde hierin is VRRP.

Wanneer VRRP op beide routers aan de LAN-zijde is ingesteld, zal er op basis van 
prioriteit een zogenoemde master gekozen worden. De gekozen router wordt de 
actieve router die het verkeer vanaf de eindgebruikers binnen zal krijgen doordat 
deze router het default gatewayadres claimt. Wanneer de gekozen router master 
geworden is, zal deze beginnen met het uitsturen van zogenaamde hello-pakketten 
vanaf het gedeelde virtuele MAC-adres. Hierdoor zal de switchlaag tussen de routers 
en de eindgebruikers weten waar de actieve router zich bevindt.

Bij uitval van de VRRP-masterrouter neemt de stand-byrouter de rol van master op 
zich en zal daarna beginnen met het versturen van de hello-pakketten, ook vanaf 
het gedeelde virtuele MAC-adres. De switchlaag zal hierdoor de nieuwe locatie van 
de masterrouter leren. Een failover van de VRRP-master zal in de router merken 
dat er geen pakketten meer van de master binnenkomen. In de praktijk is dit niet of 
nauwelijks merkbaar voor de eindgebruiker.

Een volledig redundante netwerkoplossing bestaat uit zowel WAN- als LAN-
redundantie. Voor WAN-redundantie wordt BGP gebruikt, waarbij VRRP bij 
uitstek geschikt is om het LAN-netwerk redundant uit te voeren. Op deze manier 
zorgt deze oplossing ervoor dat bij zowel een uitval van de externe infrastructuur 
als uitval van een verbinding of apparatuur in het interne
netwerk de netwerkverbinding blijft werken.
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Zorgeloos gebruikmaken van
uw verbinding

Op basis van bovenstaande informatie kunnen we concluderen dat redundantie 
noodzakelijk is als de beschikbaarheid van uw netwerk voor uw bedrijf 
essentieel is. Met alleen een primaire internetverbinding bestaat de kans dat 
uw bedrijfscontinuïteit in het gedrang komt. Natuurlijk wordt beschikbaarheid 
ook bepaald door zaken als personeel, onderhoud aan de infrastructuur en 
afhankelijkheden van leveranciers. Maar beschikbaarheid wordt in grote mate 
bepaald door redundantie.

Er zijn nogal wat selectiecriteria aan een redundante netwerkoplossing toe te 
kennen. En niet voor iedere organisatie en ieder systeem of bedrijfsproces is 
optimale redundantie noodzakelijk. Het is daarom belangrijk om te starten met een 
risicoanalyse waarbij voor ieder systeem een risicoclassificatie gemaakt wordt. Dan 
pas kunt u de juiste beslissing maken als het gaat om uw kritieke infrastructuur.  
Specifiek voor die systemen waarbij uw bedrijfscontinuïteit een risico loopt wanneer 
de beschikbaarheid ervan geschaad wordt, heeft Signet een zogenaamde ‘business 
critical network solution’ ontwikkeld. Wat deze oplossing onderscheidt van twee 
losse verbindingen, is dat deze oplossing ervoor zorgt dat uw publieke WAN 
IP-adressen (IPv4 én IPv6) gelijk blijven via welk type verbinding dan ook. Zo blijft 
uw netwerk online bij het omschakelen, zonder dat u daarvoor zelf voorzieningen 
hoeft te treffen.

Deze dienst is gebaseerd op een setup met volledig beheerde hardware op uw 
locatie waarop beide verbindingen worden gekoppeld.
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Op de WAN-verbinding worden uw eigen IP-adressen via het BGP-protocol in 
het netwerk aangeboden aan het corenetwerk van Signet. Op deze manier wordt 
inkomend verkeer altijd op een primaire locatie aangeboden. In het geval dat één van 
uw verbindingen uitvalt, wordt het inkomend én uitgaand verkeer automatisch via 
een back-upverbinding getransporteerd.

Signet werkt intensief samen met meer dan veertig verschillende netwerken; lokaal, 
nationaal en internationaal. Het summum van redundantie is het kunnen kiezen en 
combineren van al deze netwerken.

Signet is sinds 1996 dé partner voor bedrijfskritieke netwerkoplossingen. Door 
gebruik te maken van lokale, nationale en internationale netwerken heeft Signet voor 
iedere organisatie – van mkb tot aan multinational – een passende carrierneutrale 
connectiviteitsoplossing.

Wij zijn uw centrale aanspreekpunt voor de gehele connectiviteitsketen. Met een 
persoonlijke benadering en kennis van zaken nemen wij graag de zorg uit handen. 
Heeft u extra hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar met deskundig advies en 
lossen eventuele incidenten adequaat voor u op.

Meer informatie?
Wij adviseren graag over de best passende connectiviteitsoplossing. Neem contact 
op met een van onze specialisten via sales@signet.nl of bel naar 085 - 747 00 00.

Signet: connectiviteit op maat

Achtseweg Zuid 153W
5651 GW Eindhoven

Neem contact op
E-mail: info@signet.nl
Tel: (085) 7470000

https://www.linkedin.com/company/signet-bv
https://twitter.com/signetisp
https://www.facebook.com/SignetISP/
https://www.signet.nl/



