
Lekkerland 
De snelst geleverde Dark Fiber  

verbinding in Nederland



Snelle actie Eurofiber laat migratie 

datacenter Lekkerland doorgaan

Met een groot assortiment food en non-food producten 

mag Lekkerland gerust specialist worden genoemd 

in Nederland, België en Duitsland als het gaat om  

de belevering van zogenoemde ‘convencience stores’. 

Ook exploiteert het bedrijf verschillende retail-

concepten, zoals de 130 winkels van de tabaks-  

en gemaksformule CIGO. Voor de bedrijfsvoering 

vertrouwt het bedrijf op zijn redundant uitgevoerde 

datacenterlocaties en de snelle, veilige glasvezel-

verbindingen van Eurofiber. 

 

‘Je kunt ons de specialist voor on-the-go consumptie 

noemen’, zegt Joop Martens, Manager ICT Infra-

structure Lekkerland Nederland. Zijn bedrijf zorgt 

ervoor dat de moderne consument een kant-en-klare 

snack of een kop koffie tussendoor kan nuttigen.  

Het assortiment beperkt zich daar echter niet toe: 

ook batterijen, tabak, telecomproducten en kantoor-

artikelen zijn dankzij Lekkerland in de gemakswinkels 

te vinden. Naast de groothandelsactiviteiten en de 

dienstverlening, is Lekkerland ook de exploitant van 

de Cigo-retailformule.

De efficiënte distributie waaraan Lekkerland mede zijn 

positie te danken heeft, is voor een niet onbelangrijk 

deel terug te voeren op de doeltreffende inzet van IT. 

Martens is daarbij verantwoordelijk voor de IT- 

infrastructuur voor de Nederlandse activiteiten. 

‘Daaronder vallen bijvoorbeeld alle IT-diensten die  

te maken hebben met fysieke systemen, zoals pc’s 

en laptops en servers. Verder gaat het om datacenter-

diensten, netwerken en de connectiviteit. Mijn team 

geeft op al deze zaken tweede- en derdelijns support. 

En wij leveren ook bepaalde IT-diensten aan onze 

Belgische vestigingen, zoals datacenterdiensten.’ 

Nieuwe datacenter-locatie 

Voor de corporate applicaties en de opslag van de 

bedrijfsdata maakt Lekkerland Nederland gebruik 

van redundant uitgevoerde systemen die in twee 

aparte datacenters zijn gehuisvest: één in het eigen 

Nederlandse hoofdkantoor in het Noord-Brabantse 

Son en de andere bij een externe aanbieder van 

co-locatiediensten. ‘Vorig jaar moesten wij nood-

gedwongen op zoek naar een ander extern datacenter. 

De keuze viel uiteindelijk op een aanbieder in Eindhoven’, 

zegt Joop Martens. ‘Mede door de verhuizing ben ik 

ook gaan kijken naar een partij die de redundante 

netwerkverbindingen door middel van Dark Fiber 

tussen Son en Eindhoven kon verzorgen. Aangezien 

wij de belichting van het Dark Fiber voor eigen rekening 

nemen, konden wij daarmee zowel de beoogde 

flexibiliteit als de nodige redundantie bereiken. 

Eurofiber kwam daarbij al heel snel bij mij in beeld, 

aangezien wij al een internetverbinding via glasvezel 

van hen afnamen. En er waren al twee Eurofiber- 

aansluitingen bij ons hoofdkantoor aanwezig. 

Financieel gezien, was Eurofiber ook nog de meest 

aantrekkelijke partij. Dat maakte de keuze relatief 

eenvoudig.’

Eurofiber kwam 
daarbij al heel snel 
bij mij in beeld”

“



Tijdelijke connectiviteitsoplossing

Begin mei 2019 was het zover: de contracten met 

Eurofiber en de nieuwe datacenteraanbieder waren 

getekend en de planning kon beginnen. ‘Wij moesten 

op 1 juli onze systemen verhuisd hebben naar Eindhoven. 

Dat lijkt een lange termijn, maar in de praktijk is dat 

wel een uitdagende deadline. Samen met Eurofiber 

en één van hun onderaannemers hebben wij gekeken 

naar de haalbaarheid van het aanleggen van twee 

geo redundante Dark Fiber glasvezelverbindingen 

tussen Eindhoven en Son. Dat bleek, gezien de krappe 

termijn, niet haalbaar. Wel was het mogelijk om de 

twee verbindingen tijdelijk via één kabel te laten lopen. 

Daarmee konden wij in ieder geval de verhuizing 

laten doorgaan. Want het migreren van een data-

center zonder redundante netwerkverbindingen was 

een absolute ‘no go’. In een later stadium, na de 

verhuizing, zouden wij de gewenste fysiek gescheiden 

netwerkverbindingen krijgen voor de ideale redundantie.’

Snelle oplossing

De migratie naar het nieuwe datacenter in Eindhoven 

kon beginnen. Martens: ‘Op dinsdag achttien juni 

werd de belichtingsapparatuur geïnstalleerd waar-

mee wij het Dark Fiber konden activeren. Toen bleek 

echter dat één van de verbindingen door omstandig-

heden niet was opgeleverd. Dat dreigde onze strakke 

planning in de war te gooien: de verhuizing zou namelijk 

in het weekend plaatsvinden.’ Goede raad was duur, 

maar Joop Martens ging aan de slag om samen met 

Eurofiber en de onderaannemer een oplossing te vinden. 

‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Veel belang-

rijker is hoe je te werk gaat om het op te lossen. Er is 

alles op alles gezet om alsnog de tweede verbinding 

op tijd op te leveren. En dat is gelukt: Wij konden, zoals 

gepland, ons datacenter naar de nieuwe locatie 

migreren. Met name de projectleider van Eurofiber 

heeft een enorme inzet geleverd om het op te lossen: 

gewoon fantastisch. Ik heb de indruk dat wij misschien 

wel de snelst geleverde Dark Fiber verbinding van 

Nederland hebben. Ook op dat gebied heeft Eurofiber 

laten zien dat zij zich tot het uiterste inspannen om 

niet alleen een leverancier te zijn. Net als wij spannen 

zij zich in om ‘your most convenient partner’ te zijn.’

Er is alles op alles 

gezet om alsnog de 

tweede verbinding  

op tijd op te leveren.”

“



Benieuwd wat wij voor  
uw organisatie kunnen betekenen?   

Eurofiber exploiteert sinds 2000 hoogwaardige digitale open infrastructuur. 

Met ons eigen glasvezelnetwerk en datacenters bieden we bedrijven, 

overheden en non-profit organisaties een toekomstvaste, slimme en open 

infrastructuur. Klanten hebben de vrijheid om zelf de diensten, toepassingen 

en aanbieders te kiezen die ze nodig hebben. Zo kunnen ze het innovatie-

potentieel in de digitalisering ten volle te benutten. Naast het uitgebreide 

glasvezelnetwerk in Nederland en België en eigen datacenters in Nederland  

bieden we ook oplossingen voor interconnectiviteit tussen bijna alle hoog-

waardige carrier neutrale datacenters in de Benelux. Eurofiber legt hiermee 

het fundament onder de digitale samenleving. De Nederlandse overheid 

heeft Eurofiber dan ook de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’.
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