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Uit een nieuw onderzoek van Cloudscene blijkt dat Amsterdam wereldwijd op de tweede plek staat

als het gaat om gerealiseerd vloeroppervlak voor datacenterruimte. Een belangrijke factor daarin is

het feit dat Nederland een spil is in internationaal dataverkeer als Digital Gateway to Europe dankzij

de uitstekende voorzieningen die snel internetverkeer mogelijk maken, waaronder een groot aantal

datacenters. Deze combinatie maakt Nederland zeer populair bij grote internationale bedrijven om

digitale diensten zoals streaming video vanuit Nederlandse datacenters in de rest van Europa aan te

bieden.

U it een nieuw onderzoek van Cloudscene blijkt dat Amsterdam wereldwijd op de tweede plek staat
als het gaat om gerealiseerd vloeroppervlak voor datacenterruimte. Een belangrijke factor daarin is
het feit dat Nederland een spil is in internationaal dataverkeer als Digital Gateway to Europe dankzij
de uitstekende voorzieningen die snel internetverkeer mogelijk maken, waaronder een groot aantal
datacenters. Deze combinatie maakt Nederland zeer populair bij grote internationale bedrijven om
digitale diensten zoals streaming video vanuit Nederlandse datacenters in de rest van Europa aan te
bieden.

De datacenter sector is wereldwijd sterk in beweging. Er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe
datacenters en er zijn meerdere fusies en overnames aangekondigd. Dat terwijl 2017 nog maar
zeven weken oud is. Met de notering van Amsterdam als tweede op de wereldwijde ranglijst van
datacenter hotspots worden onder meer Frankfurt, Parijs en de Bay Area (Silicon Valley) gepasseerd.

Stijn Grove, directeur van Digital Gateway to Europe over de cijfers: "Dit nieuwe onderzoek
onderstreept dat de ambitie die Nederland heeft als Digital Gateway to Europe en bevestigt dat
Nederland met recht datacenterland genoemd kan worden. We wisten uit eigen onderzoek al dat de
datacentermarkt in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) sterk in de lift zit. Deze nieuwe cijfers
bevestigen dit. Ook buiten de MRA zien we een snelle groei van het vloeroppervlak van datacenters.
We kunnen gerust stellen dat Nederland wat betreft datacenters een volwassenheidsniveau heeft
behaald die ons in staat stelt om zowel grote internationale partijen als de digitale transformatie van
de Nederlandse samenleving en economie te faciliteren."

De verwachting is dat met name in Azië en de Pacific in 2017 een aantal data hotspots snel hun weg
in de ranglijst zullen maken.

http://www.digitalgateway.eu/


Over Digital Gateway to Europe

De Digital Gateway to Europe is de digitale mainport van Europa. Een uniek, internationaal data
knooppunt dat gebruikt wordt door veel buitenlandse bedrijven om hun data te distribueren.
Bestaande uit datacenters, cloud bedrijven, internet exchanges en backbone providers is het de
snelst groeiende mainport van Nederland met het zwaartepunt rond de metro regio Amsterdam. We
lopen met deze mainport voorop in de wereld, groeien het hardst in Europa en hebben hier als
Nederland dus goud in handen.

Als Digital Gateway to Europe zijn we de officiële organisatie voor het promoten van de
digitale mainport: we maken informatie toegankelijk, brengen de sector samen, halen
buitenlandse bedrijven naar Nederland en helpen Nederlandse bedrijven uit de sector te
groeien over de landsgrenzen. Met steun van organisaties en bedrijven uit de digitale
infrastructuur en van de overheid, met als doel deze sector zo goed mogelijk verder te laten
groeien.

Digital Gateway to Europe
http://www.digitalgateway.eu

Cijfers Cloudscene datacenters
https://cloudscene.com/news/2017/02/2017-ecosystems/
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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