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Section 2: Objec tives an d s cope

Met de uitvoering van deze Campus Challenge zet de Universiteit Twente (UT) de volgende stap in
de innovatie van haar netwerkinfrastructuur. Dit geldt voor de hele campus: niet alleen de
infrastructuur van de Onderwijs en Onderzoek (O&O) gebouwen, maar ook de gebouwen voor sport
en cultuur en de studentenhuisvesting.
De gebruiker van het netwerk wordt steeds mobieler. Het aantal devices dat gebruik maakt van IP
wordt alsmaar groter. Steeds meer diensten worden in een cloud-omgeving aangeboden. In
algemene zin wordt de rol van voice en video steeds belangrijker. Daarnaast stijgt het aantal
specifieke toepassingen dat voor grote datastromen zorgt. De huidige infrastructuur is niet
ingericht op de verwerking van dataverkeer van dit volume. De Campus Challenge biedt een
uitgelezen mogelijkheid om daarin verandering te brengen en de benodigde capaciteit
campusbreed ter beschikking te stellen. Aan studenten en medewerkers. Voor onderzoek,
onderwijs en ondersteuning.
Hierbij spelen alle drie de thema‘s ―dynamic networking‖, ―dynamic services‖ en ―IP networking‖
een rol. De Campus Challenge wordt opgedeeld in een viertal deelprojecten:
1. Wireless campus met IPv6, dit valt binnen het thema ―IP networking‖
2. Dynamische lichtpaden tot op de werkplek, dit valt binnen de thema‘s ―dynamic
networking‖ en ―dynamic services‖
3. Glasvezel op de campus, dit valt binnen het thema ―IP networking‖
4. DNSSEC, dit valt binnen het thema ―IP networking‖
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Section 3: L on g ter m vis ion

De Universiteit Twente streeft naar een excellente campusinfrastructuur om onderzoek, onderwijs
en bedrijfsvoering te faciliteren. In de strategienota RoUTe‘141 wordt expliciet gesproken over de
campus als field lab, een ideale test- en demonstratiefaciliteit, waarbij de voorzieningen op de
campus voor alle doelgroepen goed ontsloten en beschikbaar zijn. De UT laat zien dat de excellente
campusinfrastructuur continu verbeterd wordt en kiest daarbij voor de positie van ―early adopter‖.
Onderzoek
De afgelopen jaren versterkte de UT haar netwerken in belangrijke mate. Naast de samenwerking
met collega-universiteiten in 3TU verband verkent de UT ook de mogelijkheden met andere
universiteiten in Noord-Oost Nederland (Groningen, Nijmegen en Wageningen). De reeds geboekte
successen met industriële partners zoals Boeing, Siemens en BP intensiveren grensverleggend
samenwerken zowel op de campus als in de industrie. De genoemde samenwerking vergroot de
vraag naar ICT-middelen. Flexibiliteit en leveringssnelheid van passende datakoppelingen spelen
een sterke rol in de samenwerking naast de aansluiting met moderne standaarden en een sterk
verbeterde beveiliging. De UT verwacht dat gebruik van webapplicaties en opslag van data in de
cloud, beide gefaciliteerd door SURFconext, hierbij in toenemende mate een rol zullen spelen.
Bijzondere voorbeelden van samenwerken in onderzoek en ‗campus als field lab‘ zijn het VR-Lab2,
CMI3 en Datalab4. Voor het VR-Lab en CMI zijn lichtpaden belangrijk, vanwege de hoeveelheid
gegevens en het real-time karakter. Voor het CMI en het Datalab zijn zaken als authenticiteit en
beveiliging van data van groot belang.
De UT wil het onderzoek en de samenwerking met partners bevorderen. De UT wil niet alleen
voorkomen dat onvoldoende bandbreedte, beveiliging of het niet snel genoeg (user controlled)
kunnen leveren van lichtpaden een bottleneck zou kunnen gaan vormen, maar vooral door de
uitstekende voorzieningen onderzoeksgroepen prikkelen om zich nog actiever te profileren.
Onderwijs
De groeiende mobiliteit van studenten en medewerkers in het onderwijsdomein vraagt om een
passende infrastructuur. Ook resulteert de toenemende vraag naar mobiel en flexibel onderwijs in
een grotere vraag naar multimedia toepassingen in het onderwijs, leren op afstand en een
intensievere binding met het onderzoeksdomein. Daarnaast is er een toenemende vraag naar HD
multicasting, in het onderwijs. Deze ontwikkelingen wil de UT goed faciliteren om te voorkomen dat
gebrek aan infrastructuur de beperkende factor is.
Aan de afnemende kant brengt de moderne student vaker eigen apparatuur mee om in te zetten
voor de studie5. Tijdens de start van het collegejaar 2012—2013 resulteerde dit in een sterke
toename van IP adressen op het campusdekkende eduroamnetwerk. Technieken als IPv6 en LTE
zijn een logische keus naast de beschikbaarheid over meer bandbreedte.
Valorisatie
In het kennispark valoriseert de UT haar onderzoek en kennis door het creëren van een optimaal
klimaat voor innovatie en ondernemerschap. Hierin manifesteert de UT zich door een sterke
regionale binding. Een degelijke infrastructuur gebaseerd op moderne standaarden en
veiligheidsnormen stimuleert het ondernemersklimaat van de UT en verankert de regionale binding
met het bedrijfsleven. De UT startte op 8 juni met de bouw van the Gallery6 op de rand van het
1
2
3
4
5
6

zie http://www.utwente.nl/sb/beleidsterreinen/internationalisering/090507_Strategische_ visie_ 2009-2014_ ENG.pdf
zie: http://www.vrlab.ctw.utwente.nl
zie: http://www.utwente.nl/onderzoek/themas/health/nieuwe-projecten/nieuwe_projecten/cmi_leo.docx
zie: http://www.utwente.nl/igs/datalab
BYOD: Bring Your Own Device
zie: http://www.utwente.nl/archief/2012/06/start_bouw_the_gallery_en_opening_laan_van_innovatie_1.doc/
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universiteitsterrein. Dit gebouw huisvest 40.000 m2 kennisintensieve bedrijvigheid met de nadruk
op valorisatie en binding met de regio. Door de participatie in en de koppeling van het
campusnetwerk met NDIX beschikken deze bedrijven over internetverbindingen met voldoende
bandbreedte.
Campus als field lab
De genoemde projecten en voorbeelden realiseren de visie waar ―campus als field lab‖ en
―grensverleggend samenwerken‖ de boventoon voeren. De UT ondersteunt deze visie met een
moderne, flexibele infrastructuur met IPv6, lichtpaden en wireless multicasting. Daarnaast levert
DNSSEC de benodigde authenticiteit van de infrastructuur. Tot slot leidt de toenemende behoefte
aan flexibiliteit en samenwerken tot een grotere vraag aan bandbreedte.
Doordat de UT bewust vooraan loopt op infrastructuurgebied bestaat er op het gebied van
beveiliging en netwerkinfrastructuur een vruchtbare samenwerking tussen ICTS, de betreffende
UT-vakgroepen, nieuwe en bestaande spin-offs zoals Quarantainenet.
Studenten
De Universiteit Twente is een campusuniversiteit, waar ruim 2000 studenten wonen. Zij worden al
bijna 20 jaar gefaciliteerd met uitstekende netwerkfaciliteiten. Het vaste netwerk is recent
opgewaardeerd tot 1G verbindingen naar de werkplek en 10G verbindingen naar de
studentenwoningen. Zoeken op ―snelste netwerk ter wereld‖ levert als resultaat het
studentenhuisvestingsnetwerk van de UT7.
De studenten zijn verenigd in SNT (Studenten Net Twente) en VCK (Vereniging Campus Kabel). Zij
beschikken over een eigen datacenter op de UT en genereren een significant deel van de UT load
naar SURFnet.
De SNT FTP-Server is één van de grootste Firefox- en dé grootste Debian-mirror(s) en biedt een
grote hoeveelheid open-source software en besturingssystemen aan. Dit systeem heeft een
10 Gbps IPv6-enabled uplink naar het internet.
De UT wil zich op de uitstekende netwerkinfrastructuur blijven profileren, dit vergt continue
innovatie. In de periode dat nieuwe technieken bijna operationeel zijn, blijkt dat samenwerking
met studenten een goedkope en inspirerende manier is om kinderziektes te verhelpen. Hierdoor
kunnen nieuwe voorzieningen eerder aan onderzoek en onderwijs geboden worden.

7

zie http://www.utwente.nl/archief/2012/02/universiteit_twente_ krijgt_snelste_netwerk_ter_wereld.doc/
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Section 4: Sh or t -ter m Amb ition

De Campus Challenge leidt tot:




een snellere levering van bestaande en nieuwe netwerkdienstverlening;
vroegtijdige beschikbaarheid van nieuwe technieken;
nieuwe mogelijkheden voor innovatie.

De Campus Challenge brengt de levertijd van een dynamisch lichtpad terug naar hooguit enkele
uren in plaats van de huidige 3 weken en in sommige gevallen zelfs on demand. Door de Campus
Challenge is de infrastructuur op tijd beschikbaar voor de ingezette onderwijsvernieuwing met
technieken als HD (draadloos) multicasting en een vergrote adresruimte. Ook maakt de Campus
Challenge het mogelijk om al in 2013 gehoor te geven aan wensen naar authenticiteit, veiligheid,
real-time gedrag en snelheid voor een betere ondersteuning van het onderzoeksdomein. Het totaal
aan ingezette vernieuwing ondersteunt de verbinding met de regio.
De volgende paragrafen gaan per domein nader in op de ambities.
IPv6
Sinds 2000 biedt de UT IPv4 en IPv6 dual stack aan naar alle aangesloten systemen op het vaste
netwerk. Bij de World IPv6 Launch op 6 juni 2012 kreeg de UT als enige universiteit vijf sterren
voor de implementatie van IPv68. Door de Campus Challenge biedt de UT het komend jaar ook
IPv6 aan op het draadloze netwerk.
De UT stelt zich tot doel dat alle netwerkdiensten en netwerkcomponenten uiterlijk in 2016
geschikt zijn voor IPv6. Nieuw aan te schaffen apparatuur en diensten zijn altijd geschikt voor
IPv6. De Campus Challenge versnelt de invoering zodat IPv6 ruim voor 2016 in alle
netwerkdiensten beschikbaar is.
Draadloos netwerk
De UT implementeerde in 2003 als eerste universiteit een campusdekkend draadloos netwerk. Voor
de verbetering van draadloze dekking buiten de onderwijsgebouwen biedt het implementeren van
LTE goede mogelijkheden. Bij SURFnet is al aangegeven dat de UT graag aan een volgende
SURFnet LTE-pilot deelneemt.
In 2002 stond de universiteit aan de wieg van Eduroam. Het op de UT geteste concept resulteerde
in de UT als eerste aangesloten instelling. Bij de Terena conferentie in Reykjavik (mei 2012) werd
het 10 jarig bestaan van Eduroam gevierd als een van de grootste successen van Terena.
In onderwijsruimtes wordt de norm van één accesspoint per 20 zitplaatsen gehanteerd.
De invoering van het nieuwe onderwijsmodel in 2013—2014 vraagt naar HD multicasting in
collegezalen direct naar apparatuur van studenten. Door de Campus Challenge is het mogelijk om
dit tijdig in te voeren zodat de aansluiting met het onderwijs geborgd is.
Door met de studentenverenigingen SNT (Studenten Net Twente) en VCK (Vereniging Campus
Kabel) videostreams die door VCK worden gecodeerd te streamen over zowel het vaste als het
draadloze netwerk kunnen we de kinderziektes uit de techniek halen. Dit versoepelt de invoering in
het onderwijs en in de collegezalen.
Lichtpaden
Begin 2012 realiseerde de UT als eerste onderwijsinstelling een lichtpad over de nieuwe SURFnet7
infrastructuur. In het kader van het Visionair project werden tijdens de General Assembly twee
haptic devices aan elkaar gekoppeld over een lichtpad van 914 km lengte. Meer informatie hierover
8

zie http://ip6.nl/
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staat in het persbericht9. Daar staat ook een korte samenvatting van het doel achter Visionair. Er
zijn concrete plannen om haptic devices via lichtpaden met het buitenland (Essex, Poznan) te
verbinden. Voor de SURFnet relatiedagen dit jaar wordt een demonstratie gepland van het
koppelen van haptic devices over een lichtpad. Uitgangspunt is om dit met een buitenlandse
instelling te doen.
Dankzij de goede infrastructuur op de UT heeft de leerstoel DACS (Design and Analysis of
Communication Systems) veel hoogwaardig onderzoek kunnen doen aan en voor operationele
netwerken. Resultaten hiervan zijn o.a. de proefschriften van Remco van de Meent over "Network
link dimensioning"10, Anna Sperotto over "Flow-based intrusion detection"11 en Tiago Fioreze over
"Self-management of hybrid optical and packet switching networks"12. Laatstgenoemde beschrijft
een methode om automatisch grote dataflows over te hevelen naar lichtpaden. De nu voorgestelde
infrastructuur van dynamische lichtpaden biedt mogelijkheden om dit in de praktijk uit te testen en
toe te passen.
Bandbreedte
―Everything as a service‖ en ―everything on demand‖ zijn belangrijke trends van de afgelopen
jaren. De scope varieert van rekencapaciteit en opslag via standaard servers tot complete
applicatieplatformen. Naarmate het aantal diensten dat ge-outsourced en/of uit de cloud betrokken
wordt toeneemt, neemt het belang van snelle, stabiele en veilige verbindingen toe. Ook worden de
kwaliteitseisen die aan het transport worden gesteld steeds hoger: ―best effort‖ is voor veel
toepassingen niet meer toereikend. Ontwikkelingen als 4k video vragen extreem veel bandbreedte
en beperkte jitter, terwijl telesurgery met name gegarandeerde bandbreedte met minimale latency
vraagt. Ook de beveiliging van datastromen wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld bij het
oversturen van patiëntgegevens.
Om deze ontwikkelingen te faciliteren transformeert de UT het Campusnetwerk. Op alle links moet
ten minste voldoende bandbreedte beschikbaar zijn voor traditioneel best-effort verkeer. Daarnaast
moet er een open interface beschikbaar zijn om ―on demand‖ een point-to-point pad met
gespecificeerde eigenschappen en garanties te reserveren. Elke toegangspoort moet minimaal een
snelheid van 1 Gbps ondersteunen. Ook 10 Gbps zal binnen vijf jaar voor meer en meer systemen
beschikbaar moeten komen. Om de bandbreedte op de campus te vergroten zal de
glasvezelcapaciteit tussen de gebouwen aanzienlijk uitgebreid worden, zodat in ieder geval de
belangrijkste gebouwen een 10Gbps verbinding hebben met onze datacentra.
De UT is een van de grootgebruikers van SURFnet. Een actuele verkeersanalyse laat al regelmatig
pieken tegen de 10G grens van SURFnet zien. Koppelen in 2013 op basis van 40Gbps en later
100Gbps op SURFnet7 is voor de UT de logische volgende stap.

In plaats van het van oorsprong statisch beheerde Enterprise LAN komt er een dynamisch, meer
service georiënteerd netwerk. Vanzelfsprekend wordt er gebruik gemaakt van open protocollen en
industriestandaarden zodat vendor lock-in vermeden wordt en het mogelijk blijft om aan te sluiten

9

zie http://www.utwente.nl/archief/2012/03/synchroon_3d_tekenen_over_honderden_kilometers_zonder_vertraging.doc/
proefschrift Remco van de Meent zie http://eprints.eemcs.utwente.nl/2732/
proefschrift Anna Sperotto zie http://eprints.eemcs.utwente.nl/18649/
12
proefschrift Tiago Fioreze zie http://eprints.eemcs.utwente.nl/17759/
10
11
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op nieuwe ontwikkelingen13. Implementatie van een beheeromgeving biedt het overzicht op de
geleverde diensten aan de hand van performance-indicatoren. Problemen worden direct
gesignaleerd en zo mogelijk transparant opgelost. De intelligentie van het netwerk zal steeds meer
verschuiven van ―gekoppelde stand-alone devices‖ naar clusters van ―domme, centraal
aangestuurde devices‖ (software defined networking) dan wel groepen van dynamisch
samenwerkende devices die binnen bepaalde constraints automatisch hun resources optimaal
verdelen.
Delen van kennis
Buiten het uitdragen van de verkregen wetenschappelijke kennis wat de betreffende
(student)onderzoekers zullen publiceren, zal de UT ook specifiek de resultaten en implementatie
ervaringen breed uitdragen, zodat andere instellingen hiervan kunnen leren. Dit gebeurt in ieder
geval bij bijeenkomsten van SURFnet, middels een ―cookbook‖ en gedurende een bijeenkomst op
de UT-campus waar ter plekke de resultaten kunnen worden ervaren.

13

zie Standaardenbeleid voor ICT-faciliteiten UT,
http://www.utwente.nl/sb/beleidsterreinen/informatiemanagement/documenten/standaardenbeleid_ict-faciliteiten.pdf
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Section 5: T ech n ica l So lu tion an d Imp lemen tation pl an

Deelproject 1 – Wireless campus met IPv6
Draadloos netwerk in de studenten huisvesting
De UT biedt al geruime tijd IPv4 en IPv6 dual stack aan op haar vaste netwerk. In 2013 wordt IPv6
beschikbaar gesteld op het draadloze netwerk in de studentenwoningen en wil de UT een nieuwe
stap maken door ook IPv6 multicasting aan te bieden voor videostreaming.
In 2012 is het vaste netwerk in de studentenhuisvesting vervangen. Voor 2012/2013 staat een
gedeeltelijke vervanging van het draadloos netwerk op de planning door verouderde apparatuur uit
de onderwijsgebouwen te hergebruiken. De Campus Challenge maakt het mogelijk om van het
draadloos netwerk in de studentenwoningen een ―state of the art‖ draadloos netwerk te maken,
door alle access points te vervangen.
De studentenverenigingen SNT en VCK fungeren vaak als aanjager voor het implementeren van
nieuwe innovatieve ontwikkelingen op het UT netwerk. Zo hebben zij een belangrijke bijdrage
geleverd bij het implementeren van IPv6 op het vaste netwerk. Met deze verenigingen wordt een
nieuwe stap gezet bij het implementeren van IPv6 en multicasting op het UTnet.
Multicast streaming over IPv6
In 2001 is op de Universiteit Twente een IPTV project gestart om in samenwerking met de
Vereniging Campus Kabel (VCK) televisiezenders te gaan aanbieden over het campusnetwerk.
Omdat unicast voor zulke grote afname niet optimaal is, is destijds gekozen om dit via multicast
aan te bieden. In de loop der jaren is dit project in aantal zenders en stabiliteit gegroeid. Twee jaar
geleden is besloten dat de kwaliteit dusdanig goed is dat IPTV als officieel alternatief van het
analoge kabel signaal wordt aangeboden door de VCK.
VCK verspreidt op dit moment ongeveer 150 TV-zenders waarvan 20 HD-zenders via multicast op
het netwerk van de Universiteit Twente. Al deze zenders worden echter alleen maar aangeboden
over IPv4. In de huidige situatie worden televisie zenders
vanaf de satelliet (DVB-S(2)) en vanaf een Ziggoaansluiting (DVB-C) door meerdere servers omgezet naar
IPTV. De huidige situatie ziet er schematisch uit zoals hier
naast is geïllustreerd.
Door VCK wordt in 2013 een IPv6 streaming server
gebouwd, waarmee de TV-zenders die momenteel op basis
van IPv4 multicasting worden verspreid ook op basis van
IPv6 worden gemulticast. De apparatuur binnen het vaste
netwerk is reeds geschikt voor IPv6 multicasting, maar de
access points moeten vervangen worden. De controllers
hebben reeds voldoende capaciteit om de nieuwe access
points te kunnen bedienen.
IPv6 multicasting wordt nog niet op grote schaal toegepast.
De verwachting is dat bij de implementatie nog wel tegen
een aantal problemen zullen optreden in de Cisco en HP
apparatuur die we met de fabrikant moeten oplossen.
IPAM – IP Adress Management
Het huidige IP-adresmanagementsysteem RUN is niet geschikt om IPv6-adressen vast te leggen,
alternatieven worden onderzocht. Uit het vooronderzoek naar geschikte applicaties zijn twee
kandidaten overgebleven die nader bestudeerd worden. Een beoogde omgeving is NetDB van
Stanford University, dit is een open source applicatie. De andere kandidaat is Infoblox, een
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commercieel product dat bij veel bedrijven en instellingen is geïmplementeerd. Quarantainenet
werkt met Infoblox aan een oplossing om deze twee applicaties te koppelen.
Voor de Universiteit Twente is het belangrijk dat de IPAM-omgeving past binnen de bestaande
technische architectuur, dat wil zeggen dat zij gekoppeld kan worden met de IDM (Identity
Management) omgeving en de CMDB (Configuration Management DataBase). Dit betekent dat we
deze gegevens maar één keer vastleggen en dat ze altijd actueel zijn. Het probleem met de meeste
commerciële oplossingen is dat ze als een appliance worden geleverd en dat de database is
afgeschermd.
Eind 2012 wordt een definitieve keuze gemaakt welke omgeving volgend jaar wordt
geïmplementeerd. Als wordt gekozen voor NetDB betekent dit dat naast de aanschaf van een
server vooral veel mankracht nodig is voor de implementatie. Bij de Infoblox-oplossing vergt dit
ook een significante investering in apparatuur.
De DNS(SEC)-zones worden vastgelegd in de nieuwe IPAM omgeving.
Deelproject 2 – Dynamische lichtpaden tot op de werkplek
De UT wil in de loop van 2013 haar IP-verbinding naar SURFnet opwaarderen naar 40Gbps en een
10 Gbps Multi Service Poort (MSP) poort voor lichtpaden gaan afnemen. De UT wil een dynamisch
lichtpad kunnen bieden naar de werkplek van een onderzoeker over het UT-net. (Semi)permanente
lichtpaden groter dan 1 Gbps zullen vooralsnog gewoon worden gepatcht over de UT
glasvezelinfrastructuur.
SURFnet verstaat onder een lichtpad niet een transport in het optische domein, maar een Layer 2
transport met gegarandeerde bandbreedte, latency en jitter. SURFnet realiseert een L2-pad met
behulp van Carrier Ethernet-technologie. Dit is echter geen vereiste, elke carrier is vrij in het
invullen van het transport binnen zijn domein.
Het UT-net is in transitie. In de afgelopen jaren is er stap voor stap gewerkt naar een L3
gesegmenteerd netwerk met een routed core. Als dit principe volledig wordt doorgetrokken kunnen
traditionele campus-wide L2-domeinen niet meer worden ondersteund. Toch blijft er vraag naar
koppeling op L2. Ook in het huidige netwerk zijn er productiediensten die gebruik maken van L2paden door de core, bijvoorbeeld voor local loop-verbindingen tussen commerciële gebruikers op
de Campus en externe providers via de NDIX. Ook deze koppelingen realiseert de UT op basis van
dynamische lichtpaden.
Randvoorwaarden voor implementatie
De UT beschikt over zes redundante glaspaden naar de verschillende gebouwen op de campus. Om
bij toekomstige ontwikkelingen, zoals implementatie van het voorliggende voorstel, niet direct
tegen grenzen aan te lopen, is de uitbreiding van de beschikbare glas-infrastructuur onderdeel van
het totale voorstel. Toch blijft de capaciteit, ook na uitbreiding, beperkt. In praktijk vraagt dit om
een efficiënte inzet van vezelparen. Een oplossing waarbij delen van de bestaande fysieke
infrastructuur kan worden ingezet heeft daarom, enkel al om capaciteitsredenen, de voorkeur.
Een tweede reden om te kiezen voor overlap met bestaande infrastructuur is het beperken van de
toename van de totale energy footprint van het UT-net. Door constant toenemende verwachting
van beschikbaarheid heeft de UT in haar netwerkvervanging door de jaren heen gekozen om waar
mogelijk redundantie toe te passen, ondanks de extra exploitatiekosten. De toevoeging van L2paden van de core naar de edge over redundant uitgevoerde, fysiek gescheiden infrastructuur, zou
een behoorlijke toename in de footprint betekenen.
Hergebruik van de bestaande infrastructuur brengt meteen een beperking van de search-scope met
zich mee. Met de keuze voor een Cisco-platform in de huidige core (L3) van het UT-net, moet een
gekozen oplossing bij hergebruik van de core compatible zijn met de draaiende apparatuur. Anders
geformuleerd: een alternatieve oplossing voor dynamische L2-paden van core naar edge, die de
bestaande Cisco routers niet hergebruikt, zal dat gebrek aan efficiency (aanschaf, exploitatie,
vezelbezetting) moeten goedmaken om competitief te blijven.
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Te behalen synergievoordelen
Er zijn verschillende investeringen gaande buiten het lichtpaden-deel van de Campus Challenge,
die beogen ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar bandbreedte, beschikbaarheid en
flexibiliteit te blijven voldoen. Een oplossing die aansluit bij een bestaande investering maakt het
mogelijk om binnen het beschikbare budget een grotere initiële roll-out te realiseren. Concrete
voorbeelden van lopende investeringen zijn vervangingen van apparatuur in de distributielaag
(gebouwverdelers) en upgrades naar 10Gbps van de fiber-optics tussen edge- en distributielaag.
Beschikbare protocollen
Er is vooronderzoek gedaan naar technologie en apparatuur die het meest geschikt is om de door
SURFnet aangeboden lichtpaden aanbieden tot op de werkplek. Protocollen welke mixed L2/L3
transport mogelijk maken en die klaar zijn voor day-to-day operations in een productienetwerk zijn
PBT/PBB-TE (802.1Qay-2009), SPB (802.1aq-2012), TRILL en MPLS (Multiprotocol label switching).
Uit het vooronderzoek is gebleken dat alleen MPLS door de aanwezige Cisco routers in de core
wordt ondersteund. Het creëren van een tweede core is technisch denkbaar, maar financieel geen
optie.
Binnen projecten die momenteel worden uitgevoerd in Terena en Internet2 verband zien we dat
ook veel implementaties gebaseerd zijn op MPLS. ESnet's On-Demand Secure Circuits and Advance
Reservation System (OSCARS) is een op MPLS gebaseerde standard is die binnen het Internet2/
ION project en ESnet wordt gebruikt14. In Terena-verband is Autobahn populair en bij diverse
NREN‘s (National Research and Education Network) geïmplementeerd.

Wereldwijde lichtpaden (uit Using the Dynamic Circuit Network (DCN): A Brief Tutorial15)

De carrier ethernetoplossingen zijn nog voornamelijk ontwikkeld voor de serviceprovidermarkt en
minder voor campusnetwerken. De ondersteuning van MPLS in switches en routers die worden
gebruikt in campusnetwerken is nog beperkt.
Binnen het Cisco Catalyst switchportfolio wordt MPLS alleen ondersteund in de 6500 lijn. HP biedt
MPLS ondersteuning aan in de A lijn. Voor de implementatie onderzocht de UT deze productlijnen.
Op de HP roadmap staan diverse nieuw switches die MPLS ondersteunen. In de kostenraming is
uitgegaan van nu verkrijgbare apparatuur. Bij de definitieve implementatie wordt mogelijk een
nieuw type switch gekozen.
Met de investering wordt de core- en distributielaag geüpgraded naar 10Gbps en wordt de
mogelijkheid geboden om een dynamisch lichtpad, op basis van MPLS, op te zetten tussen de MSP
en distributieswitch. In eerste instantie willen we op een beperkt aantal plekken het lichtpad
kunnen doortrekken naar de werkplek.

14
15

zie http://www.es.net/services/virtual-circuits-oscars/
zie www.internet2.edu/dcresearch/SMM08/dcn-tutorial.pdf
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Realiseren van dynamische lichtpaden over de campus infrastructuur
Om dynamische lichtpaden aan te kunnen bieden over de UT-net infrastructuur moet het netwerk
worden opgewaardeerd naar een hybride netwerk. Hiervoor moeten de links in de backbone
worden opgewaardeerd naar 10 Gbps evenals de links naar de switches waar lichtpaden worden
aangeboden. De apparatuur moet MPLS ondersteunen.
Hybride netwerk
De 2 core switches moeten worden vervangen. Er wordt gekoppeld op basis van 40 Gbps naar
SURFnet7 en om de routing onderling te koppelen. De verbindingen naar de onderwijsgebouwen
worden gerealiseerd op basis van10 Gbps.
Een Core switch voor de koppeling naar de MSP voor het uitsplitsen van de lichtpaden.
12 distributie switches voor de redundante koppeling van 10 Gbps naar de core switches.
10 edge switches die op basis van 10 Gbps worden gekoppeld aan de distributie switches om de
gebruiker een dynamisch lichtpaden aan te kunnen bieden.
In 2013 gaat de UT een netwerk realiseren die het mogelijk maakt om lichtpaden te kunnen
aanbieden tot in het onderwijsgebouw of tot op de werkplek van de gebruiker op basis van MPLS.
De ambitie is om in 2014 de koppeling te realiseren naar de BoD applicatie van SURFnet, zodat
gebruikers zelf een lichtpaden kunnen opzetten.

Core

Distributie

Edge
PE

CE

1G

G
10

PE

MSP

P

10/40/100G

P
G
10

P

SURFnet
P

P

40G

IP
40G

IP verbinding
MPLS

Opzetten van dynamische lichtpaden over een campus datanetwerk
SURFnet ontwikkeld momenteel BoD software, waarmee gebruikers on demand lichtpaden kunnen
opzetten. Met deze software is het straks mogelijk om lichtpaden op te zetten over het SURFnet7
netwerk. Wij zien het als een uitdaging om deze lichtpaden
dynamisch te kunnen doortrekken tot op de werkplek.
Deelproject 3 – Glasvezel op de campus
De databekabelingsinfrastructuur valt onder de
verantwoordelijkheid van het Facilitair Bedrijf. ICTS is de
grootgebruiker van deze infra.
De glasvezelinfrastructuur op de Universiteit Twente bestaat
uit drie lussen en een koppeling tussen de twee datacenters.
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De lussen hebben een kleur (rood, blauw en groen) en de patchpanelen zijn ook in deze kleur
gespoten. Per onderwijsgebouw zijn 12 glasvezels, uit een 96 aderige kabel, beschikbaar naar
beide datacenters (Seinhuis en Teehuis).
Hieronder staat een principeschema van hoe een onderwijsgebouw is gekoppeld in de groene
glasvezellus.

Naar
Seinhuis

1-12

1-12

13-24

13-24

25-36

25-36

37-48

37-48

49-60

49-60

61-72

61-72

73-84

73-84

85-96

85-96

1-12

13-24

A/13-24

B/13-24

naar
Teehuis

Onderwijsgebouw

Voor de grote onderwijsgebouwen zijn 12 glasvezels te beperkt en is uitbreiding noodzakelijk.
We gaan een nieuwe glasvezelring leggen tussen de datacentra en de gebouwen Carré, Horst,
Nanolab, Citadel, NDIX (overkant Hengelosestraat) en The Gallery (voorheen Langezijds), waarbij
we minimaal 24 vezels per gebouw willen aanbieden.

Bij outdoor evenementen is steeds meer vraag naar een dataverbinding. Op het ganzeveld en het
evenemententerrein zijn reeds een evenementenkast met vaste en draadloze netwerk-
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voorzieningen gerealiseerd. Hiermee is het mogelijk om de organisatie van evenementen snel te
kunnen voorzien van netwerkverbindingen en hoeven voor elk evenement geen lange datahaspels
meer te worden uitgerold en geïmproviseerde netwerkverdelers te worden ingericht.
De UT wil ook evenementenkasten beschikbaar stellen op een aantal andere terreinen waar
regelmatig evenementen worden georganiseerd. Dit zijn het Carillonveld, de omgeving in en rond
de boortoren en de beachvolleybalvelden. De evenementenkasten worden gevoed met een
glasvezelkabel vanuit een gebouw nabij deze locatie. In de kast worden een PoE-switch en één of
meerdere access points geplaatst.
De UT heeft besloten dat het CMI (in The Gallery) wordt aangesloten op de netwerkinfrastructuur
van de UT. Het CMI is een samenwerking tussen de UT, het UMC in Groningen en ziekenhuizen in
de regio. Binnen dit netwerk worden hoge eisen gesteld aan de beveiliging en er wordt imaging
data uitgewisseld met hoge bandbreedte.
Deelproject 4 – DNSSEC
De DNSSEC-implementatie omvat het beveiligen van alle statische DNS-zones onder het domein
UTWENTE.NL.
In 2013 wordt DNS geactiveerd op de DNS-servers. Alle statische zones onder UTWENTE.NL worden
beveiligd met DNSSEC. Eerst wordt een testomgeving gebouwd, voordat DNSSEC in productie
wordt genomen.
De DNS zones worden vastgelegd in de nieuwe IPAM-omgeving, waarmee geautomatiseerd de DNS
servers worden gevoed. Bij de implementatie zal het SURFnet rapport ―Deploying DNSSEC‖ als
leidraad worden gebruikt.
UT-student Gijs van den Broek is recent cum laude bij SURFnet afgestudeerd op het onderwerp
―Improving Response Deliverability in DNS(SEC)‖16. Zijn aanbevelingen nemen we mee bij de
implementatie van de DNSSEC omgeving.

16

Poster en presentatie van Gijs van den Broek zie https://tnc2012.terena.org/core/poster/28 en
https://tnc2012.terena.org/core/presentation/132
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Section 6: Su s tai n abil ity

De Universiteit Twente positioneert zich als duurzame campus 17 in onderzoek, onderwijs en
ondersteuning. Onze groene campus fungeert als een ‗living lab‘ waar bevindingen uit eigen
onderzoek in de praktijk worden toegepast. Dit is verder uitgewerkt in de Duurzaamheidsmissie
Universiteit Twente18.
De core-business van de Universiteit Twente is onderzoek, onderwijs en valorisatie. In curricula en
onderzoeksprogramma‘s is duurzaamheid een belangrijk thema. Met name in het onderzoek is de
UT hierin een duidelijke voorloper en onderscheiden wij ons door dit praktisch toepasbaar te
maken. Dit komt duidelijk tot uiting in de samenwerking met Kennispark Twente, waar
bedrijfsleven en wetenschap samensmelten. Ook onze bedrijfsvoering willen wij zoveel mogelijk
duurzaam organiseren. Dit is in lijn met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We streven
ernaar hierbij zoveel mogelijk bevindingen uit ons eigen onderzoek toe te passen.
De UT is bezig met het opstellen van een Energie Efficiency Plan 2013-2016. Hierin worden de
aspecten Proces, Duurzame energie en Keten onderscheiden, doel is om per jaar 2% energie te
besparen. Er is een vooruitstrevend energiebeleid, met ruimte voor innovatieve maatregelen, welke
in samenwerking met in- en externe stakeholders worden gerealiseerd. De bedrijfsprocessen zijn
erop gericht om verantwoord om te gaan met grondstoffen en emissies te beperken.
Zo worden de datacentra op de UT, net als een aantal onderwijs- en onderzoekgebouwen, gekoeld
met water uit een koelcirkel. Het opgewarmde water koelt in een groot bassin op natuurlijke wijze
af. Het koude water wordt via een ringleiding teruggeleid naar de gebouwen, waardoor deze op een
energiezuinige wijze worden gekoeld.
Bij de aanschaf en discussies over vervanging van hardware speelt het energieverbruik een
belangrijke rol. Dit krijgt o.a. vorm in het nieuwe ICT-ruimtebeleid19 waarbij in de interne
tariefstelling het door de fabrikant opgegeven energieverbruik van een systeem de belangrijkste
parameter is. Zo worden vakgroepen gestimuleerd deze overweging daadwerkelijk te volgen.
Een van de redenen om bij het realiseren van dynamische lichtpaden te kiezen voor overlap met de
bestaande infrastructuur is het beperken van de toename van de totale energy footprint van het
UT-net. Door constant toenemende verwachting van beschikbaarheid heeft de UT in haar
netwerkvervanging door de jaren heen gekozen om waar mogelijk redundantie toe te passen,
ondanks de fors toenemende extra exploitatiekosten.
De aanleg van een dekkend draadloos netwerk voorkomt dat elke student z‘n eigen access point
ophangt. Naast een georganiseerd dekkingsplan, gecentraliseerd beheer en gestandaardiseerde
access points betekent dit ook een bezuiniging op energie. De access points worden aangeschaft in
bundels van tien. Dit betekent een reductie in de hoeveelheid verpakkingsmateriaal.
Toepassing van telepresence, unified communications en het beschikbaarstellen van lichtpaden
doet het aantal samenwerkingen op afstand toenemen en vermindert tegelijkertijd het aantal
dienstreizen. Bij de aanschaf van nieuwe netwerkapparatuur wordt in de apparatuurselectie
meegewogen of Energy Efficient Ethernet, IEEE P802.3az, wordt ondersteund. Volgens deze
standaard wordt het netwerk bij lage doorvoerhoeveelheden steeds heel kort uitgezet waardoor er
per saldo energie wordt bespaard.

17
18
19

zie ook http://www.utwente.nl/duurzamecampus/
zie http://www.utwente.nl/hr/info_voor/medewerkers/arbo/VGM/Milieu/duurzaamheidsmissie.doc/
Grenzen aan de groei ICT-ruimten – Beleidsnota ICT-ruimten Universiteit Twente, kenmerk SB/UIM/12/0424, concept
beleidsdocument
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Section 7: Ex pec ted r es u lts

De verwachte resultaten sluiten aan bij de positie ―early adopter‖ op het gebied van de
campusinfrastructuur, onderwijs, onderzoek en valorisatie. De ―campus als field lab‖ en de
samenwerking met de studenten geven een nieuwe stimulans in de continue wisselwerking tussen
stabiliteit en innovatie.
IPv6
De UT richt in 2013 een nieuwe IPAM omgeving in. Onze huidige IPAM (IP Adres Management)
omgeving is niet geschikt om IPv6-adressen vast te leggen. In die functionaliteit wordt voorzien
door implementatie van NetDB of Infoblox. Er worden koppelingen gelegd naar de IDM omgeving
en de CMDB zoals de UT die in gebruik heeft. De DNS(SEC) zones worden vastgelegd in de nieuwe
IPAM omgeving.
Draadloos netwerk
In 2013 wordt multicast-ondersteuning op zowel IPv4 als IPv6 geboden over de draadloze
infrastructuur. In de nieuwste generatie controller/ access points zijn recent technieken ontwikkeld
om multicastverkeer op een geavanceerde manier te transporteren naar de clients. Dit wordt, bij
wijze van testbed, gerealiseerd voor het draadloze netwerk in de studentenwoningen.
Lichtpaden
SURFnet levert dynamische lichtpaden tot de POP van de instelling. De UT wil lichtpaden realiseren
tot op de werkplek van de onderzoeker. In 2013 wil de UT haar netwerk geschikt maken voor
carrier ethernet toepassingen. Hiervoor wordt de apparatuur in de core en distributielaag
vervangen. Op een aantal plaatsen wordt ook de apparatuur in de edge vervangen.
Een ambitie voor 2014 is om het mogelijk te maken om met de BoD applicatie van SURFnet
dynamische lichtpaden op te kunnen zetten.
Het CMI (Centrum Medical Imaging) gaat aansluiten op deze infrastructuur om een MRI-scanner
toegankelijk te maken voor meerdere (academische) ziekenhuizen. Aangezien per scan 1TB aan
data overgestuurd moet worden, zijn hier lichtpaden voor benodigd.
Bandbreedte
De UT koppelt in de loop van 2013 op basis van 40Gbps IP en 10Gbps MSP (multiservicepoort voor
dedicated lichtpaden) aan SURFnet. Bij voorkeur wordt de koppeling gerealiseerd in gescheiden
datacentra.
De bandbreedte in de core en distributielaag van het netwerk wordt opgewaardeerd naar 10Gbps
ook worden een aantal edge switches op basis van 10Gbps gekoppeld.
Er worden glasvezelverbindingen gelegd naar de evenementen terreinen en evenementenkasten
ingericht. Waarmee het makkelijker is om evenementen te faciliteren met netwerkverbindingen.
Er wordt een nieuwe glasvezellus aangelegd, om de grote onderwijsgebouwen te voorzien van
extra vezels.
Unified Communications wordt binnenkort op de UT geïmplementeerd, en profiteert direct van de
toegenomen bandbreedte.
Studenten
Momenteel worden door de VCK videostreams van een groot aantal RTV zenders op basis van IPv4
gemulticast over het netwerk van de studenten. Begin 2012 is dat netwerk voorzien van nieuwe
apparatuur. Hierop wordt in het kader van de Campus Challenge ook streaming op basis van IPv6
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aangeboden. VCK bouwt een server voor IPv6 streaming om de TV-signalen ook op basis van IPv6
te kunnen doorgeven.
DNSSEC
In 2013 wordt door de UT DNSSEC geïmplementeerd.
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Section 8: Pr opo s ed activ ities

De hieronder uitgewerkte deelprojecten ondersteunen samen de korte termijnambities zoals
verwoord in Section 4.
Deelproject 1 – Wireless campus met IPv6
Als uiteindelijk doel wordt het draadloze netwerk in zijn algemeenheid geschikt voor IPv6 en
multicast. Als test wordt dit gedaan voor het draadloze netwerk in de studentenwoningen. Om dit
op basis van IPv4 en IPv6 mogelijk te maken wordt het draadloze netwerk in de studentenwoningen vervangen.
De ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met IPv6 wil de UT graag delen. Er is al een belangrijke
bijdrage geleverd aan de SURFnet-publicatie voor het opzetten van een IPv6-nummerplan20. De
resultaten van videostreaming op basis van IPv6 over het draadloze en vaste netwerk worden
gepubliceerd.
Door VCK wordt een IPv6 streaming server ingericht om de TV-signalen die momenteel op basis
van IPv4 over het studentennetwerk worden gestreamd ook op basis van IPv6 beschikbaar te
maken.
Er wordt een IPAM-omgeving geïmplementeerd die het mogelijk maakt om IPv6-adressen vast te
leggen. De bevindingen met de implementatie worden openbaar gemaakt.
Deelproject 2 – Dynamische lichtpaden tot op de werkplek
De UT nadert soms de limiet van de 10 Gbps-koppeling naar SURFnet. In 2013 wordt de IP
verbinding op SURFnet 7 gekoppeld op basis van 40 Gbps.
In 2013 maakt de UT haar netwerk geschikt voor carrier ethernet toepassingen en vervangt de
apparatuur in de core- en distributielaag. Op een aantal plaatsen wordt ook de apparatuur in de
edge vervangen.
Het O&O-gebouw Zilverling en het VR-Lab wordt ingericht met apparatuur waarop de SURFnet
lichtpaden kunnen worden aangeboden tot op de switchpoort.
Deelproject 3 –Glasvezel op de campus
Op dit moment zijn er per onderwijsgebouw zes redundante glasvezelparen beschikbaar. Voor de
grote onderwijsgebouwen is dit in veel gevallen te weinig. De glasvezelinfrastructuur naar deze
gebouwen wordt verdubbeld naar twaalf paren.
Er worden glasvezelverbindingen gelegd naar de evenemententerreinen op de Campus en hier
worden evenementenkasten ingericht voor flexibele ondersteuning van evenementen.
Deelproject 4 – DNSSEC
In 2013 wordt door de UT DNSSEC geïmplementeerd.
Algemeen
De UT neemt het op zich de resultaten die met de Campus Challenge worden geboekt en de
ervaringen die worden opgedaan te delen met geïnteresseerden. Eind 2013 organiseert de UT een
evenement en presenteert de resultaten.

20

zie http://www.surfnet.nl/Documents/handleiding_201002_IPv6_nummerplan_v10.pdf
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Section 9: T ime li n e an d mi les ton e s /deliverab les

De UT neemt deel aan LAPAN (Landelijk Project Aanbesteding Netwerkcomponenten). Binnen deze
raamovereenkomst kan apparatuur worden aangeschaft. Er hoeft geen separaat
aanbestedingstraject te worden doorlopen. Na goedkeuring kan direct worden gestart.
Deelproject 1 – Wireless campus met IPv6
IPv6 over wireless en het aanbieden van IPv6 multicast streams op zowel het vaste als draadloze
netwerk.
Bestellen apparatuur
Installatie Access points

December 2012
Maart 2013 t/m juni 2013

Installatie streaming server
Opzetten multicast omgeving

Maart 2013
Mei 2013 t/m oktober 2013

Testen
Documenteren

November – december 2013
T/m december 2013

Afronden project

December 2013

Deelproject 2 – Dynamische lichtpaden tot op de werkplek
Het end-to-end kunnen aanbieden van lichtpaden.
Uitwerken projectplan/ apparatuur keuze

Januari – februari 2013

PoC
Bestellen apparatuur

Maart – April 2013
Maart 2013

Installatie / configuratie apparatuur testomgeving
Bouwen managementomgeving

Mei 2013 t/m juli 2013
Maart 2013

Implementeren core en distibutie omgeving
Documenteren

Oktober – december 2013
T/m december 2013

Eerste O&O gebouw – dynamische lichtpaden naar de
werkplek

2014

Deelproject 3 – Glasvezel op de campus
Inventarisatie

Januari – februari 2013

Aanleg

Maart t/m december 2013

Deelproject 4 – DNSSEC
Implementatie
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Section 1 0: Bu dg et an d fu n din g

Deelproject 1 – Wireless campus met IPv6
Investering in 300 Access Points (bijlage 1)
IPv6 Streaming server (bijlage 5)

€ 253.000,€ 15.000,-

Manuren vervangen access points 300 uur
Manuren inrichten netwerk en server 500 uur

€
€

Het realiseren van een IPAM-omgeving op basis van NetDB (1000 uur)
Of het realiseren van een IPAM-omgeving op basis van Infoblox
Investering hardware € 50.000,- en 500 uren (bijlage 2)

€ 100.000,-

Totaal

€ 448.000,-

30.000,50.000,-

Deelproject 2 – Dynamische lichtpaden tot op de werkplek
Investering in apparatuur core (bijlage 3)

€ 320.000,-

Investering in apparatuur distributie en edge (bijlage 4)
Meetapparatuur

€ 278.000,€ 50.000,-

Manuren 1000
Totaal

€ 100.000,€ 748.000,-

Deelproject 3 – Glasvezel op de campus
Uitbreiding van de glasvezel infrastructuur

€

Manuren 100
Totaal

€ 10.000,€ 100.000,-

90.000,-

Deelproject 4 – DNSSEC
Manuren 200
Totaal

€
€

20.000,20.000,-

Kosten deelprojecten
1 Wireless IPv6 Campus
2 Dynamische lichtpaden tot op de werkplek

€
€

448.000,748.000,-

3 Glasvezel op de campus
4 DNSSEC

€
€

100.000,20.000,-

Totaal

€ 1316.000,-

Financieringsbronnen
Personeelskosten uit begroting ICTS
Verbetering Infrastructuur uit begroting ICTS

€
€

Bijdrage SURFnet Campus Challenge
Totaal

€ 500.000,€ 1316.000,-
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Section 1 1: L ett er of C ommitme n t

De ―Letter of Commitment‖ is als bijlage toegevoegd.
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