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Projectmanager NAFIN Transport Netwerk

Het Ministerie van Defensie is eigenaar van het Netherlands
Armed Forces Integrated Network (NAFIN) dat bestaat uit
een glasvezelnetwerk binnen Nederland met daarop twee
Wide Area Netwerken (WAN). Formeel is KPN de economische eigenaar van de glasvezels en heeft Defensie het
eeuwige exclusieve gebruiksrecht. Deze netwerken ontsluiten veel objecten, zowel van het Ministerie van Defensie als haar ketenpartners binnen de Openbare Orde en
Veiligheid. Ook de Haagse Ring met alle ministeries maakt
deel uit van deze infrastructuur. Alle vaste verbindingen
tussen locaties lopen over dit netwerk.
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De twee bestaande WANs worden vervangen door één nieuw netwerk, het
NAFIN Transport Netwerk (NTN). JIVC
heeft hiervoor het project NTN in het leven geroepen. Het project is in de laatste fase van realisatie. De vervanging
van de netwerkapparatuur en software
is noodzakelijk vanwege het beëindigen van de technische levensduur van
de huidige netwerken. Bijkomend voordeel is dat de jaarlijkse exploitatiekosten lager worden. Het NTN is een op IP/
Multi Protocol Label Switching (MPLS)
gebaseerd netwerk (Zie kader 1). Dit is
een toekomstvast netwerkprotocol. Het
NTN ontsluit met 700 netwerkelementen globaal 220 locaties.
De dienstverlening van het NTN omvat de bestaande dienstverlening in de
vorm van IP-VPN’s en 2Mbps E1-verbindingen. Het NTN kan echter meer.
De bandbreedte is verhoogd. Tevens
kunnen er nieuwe diensten geleverd
worden. Nieuw zijn IPv6 diensten en
de multicastdienst. Het NTN is een
hoog-beschikbaar netwerk met beveiligde knooppunten en diensten met
gegarandeerde bandbreedte. Binnen
het NTN bestaat ook een Dense Wave
Division Multiplexing (DWDM) laag langs
de hoofdring en tussen de datacenters
waarin meerdere 10Gbps verbindingen
kunnen worden geschakeld over een
enkel glasvezelpaar (Zie kader 2).
Het NTN is integraal voorzien van één
netwerkmanagementsysteem dat vanuit Soesterberg wordt gemanaged. Ook
worden de diensten voor de klanten van
hieruit centraal geschakeld. Het project
is in 2012/13 aanbesteed. In 2013 is
de gunning aan Alcatel-Lucent gedaan.
De hele uitrol van het netwerk is begin
2016 afgerond. Het eerste netwerk is
begin juli 2016 gemigreerd naar NTN.
Naar verwachting zal het tweede eind
2016 gemigreerd zijn. De afbouw van
de oude netwerkapparatuur valt ook
binnen de scope van het NTN project.

Historie
In 1994 is een start gemaakt met de
eerste generatie grootschalige geïntegreerde ICT netwerken voor het Minis-
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terie van Defensie in het statische domein. Er is een ontwerp gemaakt door
het project NAFIN in samenwerking met
FEL/TNO en een aantal marktpartijen.
Het NAFIN, zoals dat destijds gebouwd
is, bestond uit een glasvezelinfrastructuur, de NAFIN-transmissie-laag opgebouwd met SDH-transmissieapparatuur
en de IP-laag voor NAFNET en KluIM.
Ten behoeve van spraak zijn ook het Militair Dienst Telefoon Net (MDTN) en het
Command and Control Voice Network
(C2VN) op het NAFIN aangesloten.
Het NAFIN is een robuust ontworpen
netwerk met veel redundantie. Fysiek is

NAFIN gebouwd. De apparatuur uit de
eerste generatie was op dat moment
aan het einde van de technische levensduur. Deze tweede generatie netwerken
bestaat uit een Synchronous Digital
Hierarchy (SDH) netwerk die de NAFIN
Transmissie Laag (NTL) genoemd wordt
en een IP netwerk dat de NAFIN Interconnect Laag (NIL) genoemd wordt.
Deze netwerken zijn military owned and
controlled. De netwerken maken gebruik van gescheiden glasvezels in het
NAFIN. Beide netwerken zijn niet alleen
geïmplementeerd om de oude apparatuur te vervangen, maar ook om de
bandbreedte te verruimen. In de NIL
was deze extra bandbreedte met name
nodig om de datacenter consolidatie
mogelijk te maken. De NIL is ontworpen
als een KA-netwerk en de NTL als een
operationeel netwerk.
Sinds 2011 levert het NAFIN ook IP
diensten aan de Nederlandse politie ten
behoeve van de diverse C2000 meldkamers. Verder is de afgelopen jaren
ook de dienstverlening aan de Haagse
ministeries uitgebreid. Hiervoor is een
aparte ring in het NAFIN aangelegd.

Aanleiding NTN

bijvoorbeeld de glasvezelinfrastructuur
in ringen aangelegd waardoor het netwerkverkeer via meerdere wegen van
de zendlocatie naar de ontvangstlocatie
kan worden getransporteerd. Zo merkt
een gebruiker in de meeste gevallen
niets bij een kabelbreuk. Ook zijn in
de netwerkprotocollen veel veiligheidsmaatregelen opgenomen waardoor de
grote robuustheid en beschikbaarheid
verkregen wordt.
Alle defensielocaties zijn direct of indirect op het NAFIN aangesloten. In 1996
is er een convenant gesloten met politie
en justitie om transmissiediensten te leveren over het NAFIN.
In de jaren 2004-2005 is de tweede
generatie verbindingsnetwerken op het

In 2008 is een strategische oriëntatie
gestart door het toenmalige Research
en Innovatie Centrum om de globale
netwerkarchitectuur op te stellen voor
een nieuwe Wide Area Network infrastructuur voor Defensie, dat mogelijk
alle bestaande WAN architecturen vervangt door één nieuw netwerk.
Er moest op basis van de gewenste
dienstverlening een ontwerp komen
voor de opvolger van de NTL en de NIL
omdat de netwerken in 2010 respectievelijk 2012 aan het eind van hun technische en economische levensduur zouden zijn. Daarnaast diende JIVC/OPS
haar netwerkinfrastructuur zodanig te
innoveren dat invulling wordt gegeven
aan de doelmatigheid van de netwerkdienstverlening en de doeltreffendheid
ten opzichte van de Defensie- en ketenpartners. Onder doeltreffendheid wordt
verstaan: het ontsluiten van alle mogelijke devices op alle mogelijke locaties op
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ieder willekeurig tijdstip; dit maakt dat
de netwerkinfrastructuur meer flexibele
inzetmogelijkheden moet bieden. Onder doelmatigheid wordt verstaan: het
zo goedkoop mogelijk leveren van de
connectivity diensten (met de gewenste
kwaliteit) en met verhoging van de beschikbaarheid t.o.v. de huidige situatie.
In toenemende mate maken OIV-toepassingen gebruik van de NIL in plaats
van de NTL. Omdat het NTN beide
netwerken moet vervangen moet het
NTN een beschikbaarheid hebben hoger dan die van de NIL en vergelijkbaar
met de NTL. De strategische oriëntatie
WAN-Infrastructuur heeft uitgewezen
dat integratie van de bestaande twee
netwerken mogelijk is, en dat dit een
kostenbesparing met zich mee brengt.
Na de oriëntatie is er een productontwikkelingsproject gestart om te komen
tot de keuze, verwerving, ontwikkeling
en realisatie van een dergelijk nieuwe
netwerkinfrastructuur. In deze fase is in
2010 een Request For Information (RFI)
in de markt gezet om met de marktpartijen af te stemmen hoe de architectuur
kon worden omgezet in een toekomstvast geïntegreerd netwerk. Een aantal grote marktpartijen heeft hieraan
meegewerkt. Dit heeft in 2011 tot een
eindrapport geleid. Eind 2011 is door
Defensie besloten om het NTN middels
een aanbesteding te gaan realiseren.

Het NAFIN Transport Netwerk
(NTN)
Om het NTN te kunnen bouwen is in
2011/2012 het programma van eisen
opgesteld. Hierin zijn als eerste de ontwerpuitgangspunten uitgewerkt.
1. Architectuur
Er is een doelarchitectuur opgesteld
met daarin een aantal richtinggevende
architectuurprincipes. Deze principes
zijn vervat in het 6-1-0 paradigma:
ZES: Creëer een infrastructuur die het
mogelijk maakt dat;
• de juiste informatie voor:
• het juiste apparaat,
• op de juiste plaats,
• met de juiste kwaliteit, inclusief
beschikbaarheid, integriteit en
exclusiviteit,
• aan de juiste persoon,
• en op het juiste moment beschikbaar
wordt gesteld.
EEN: De ZES wordt ondersteund en geboden door een netwerkinfrastructuur
welke onder beheer staat van een integrale beheeromgeving en de drager
is voor alle (netwerk)diensten. Diensten
worden in een keer correct en op tijd
geleverd.
NUL: Een netwerkinfrastructuur welke
volledig geautomatiseerd, zelf opere-

Kader 1 IP/MPLS
Het internetprotocol, meestal afgekort tot IP, is een deel van het systeem dat gebruikt wordt om computernetwerken met elkaar te laten
communiceren op netwerken. Ieder
afzonderlijk apparaat moet een uniek
adres hebben. Multi Protocol Label
Switching, of MPLS, is een mechanisme om data over een computernetwerk te transporteren. Datapakketten worden gelabeld met extra
informatie in relatie tot de eindbestemming. De labelinformatie wordt
hierna gebruikt om in het netwerk
te schakelen. Het switchen van de
labels vergt minder capaciteit van
de hardware dan switchen (of routeren) op basis van IP-pakketten.
De hardware kan op deze manier
goedkoper worden gemaakt. In de
core van het netwerk worden LabelSwtichRouters (LSR) geplaatst.
In de toegangsringen worden Edge-LabelSwitchRouters (ELSR) geplaatst om klanten op aan te sluiten.

rend, zonder handmatige handelingen,
zonder interrupties onder alle omstandigheden diensten real-time beschikbaar stelt aan de gebruiker.
Het NTN is een integraal netwerk waarmee diverse diensten geleverd worden.

Shares infrastructuur NTN
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Topologie NTN
Deze diensten worden centraal met het
netwerkmanagement geschakeld en
beheerd. Het NTN is volledig gebaseerd
op gestandaardiseerd IP/MPLS (Multi
Protocol Label Switching) met dynamische routering door het netwerk om het
beheer zo eenvoudig mogelijk te maken. De technologie van het NTN maakt
gebruik van breed door de markt geaccepteerde open standaarden (RFCs).
2. NTN Shared Infrastructuur
De hardware van het NTN die in staat
is op basis van MPLS-technologie de
benodigde netwerkdiensten te leveren
wordt de NTN shared infrastructuur genoemd. De fysieke basis van de NTN
shared infrastructuur is de hardware
bestaande uit MPLS nodes in diverse
functies zoals hieronder wordt beschreven. De NTN shared infrastructuur is
gebouwd op de bestaande NAFIN glasvezel-infrastructuur die uit fysieke ringen en cascades is samengesteld.
De logische topologie van het NTN
bestaat uit:
1. De NTN hoofdring. Deze hoofdring
bevat de hoofdringnodes. Twee van
deze hoofdringnodes verbinden een
toegangsring. In principe verbindt
een hoofdringnode twee (verschillende) toegangsringen.
2. De NTN datacenter-ringen. Deze bevatten twee netwerkelementen per
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te koppelen datacenter en zijn fysiek
geplaatst op de datacenter locaties.
3. De NTN toegangsringen. Deze bevatten de toegangsringnodes. Deze toegangsringnodes ontsluiten objecten
en/of koppelen een NTN cascade.
4. De NTN cascades. Deze bevatten
de cascadenodes die vervolgens objecten ontsluiten.
Vanuit de MPLS technologie krijgt de
hardware de volgende rollen:
1. NTN hoofdring netwerkelementen
vervullen de MPLS LabelSwitchRouter (LSR) functionaliteit. Op deze netwerkelementen worden geen klantlocaties aangesloten en draaien geen
MPLS diensten.
2. NTN datacenter nodes, NTN toegangsring nodes, NTN nodes voor
het centrale koppelvlak en de cascade nodes vervullen de EdgeLabelSwitchRouter (ELSR) functionaliteit.
Deze nodes leveren het koppelvlak
waarop de lokale infrastructuur van de
aan te sluiten objecten wordt aangesloten en verzorgen de MPLS diensten.
De verbindingen en interfaces van de
netwerkelementen zijn gebaseerd op
Ethernet.
NTN DWDM is ook een deel van de shared infrastructuur. De MPLS-hoofdring
en de datacenterringen worden hierover
getransporteerd. Daarnaast wordt hierover een beperkt aantal diensten geleverd tussen de datacenters. Het laatste

Kader 2 DWDM
Golflengte multiplexing (Engels: Dense Wavelength Division Multiplexing,
afgekort DWDM,) is het verzenden
van informatie met behulp van verschillende golflengten op één glasvezelpaar. DWDM kan gebruikt worden
om het gebrek aan glasvezels op te
heffen of hoge capaciteit aan data
over een glasvezel te transporteren.
Het aanleggen van nieuwe kabels is
duur en duurt bovendien erg lang.

deel van de shared infrastructuur is het
glasvezelnetwerk. Dit is in NTN buiten
beschouwing gelaten. De afgelopen jaren heeft het project MLU Glas op de
meeste glasvezeltrajecten nieuwe glasvezelbundels bij laten blazen door KPN
om voldoende goede glasvezelcapaciteit te creëren.

Separatie
Omdat het NTN bestaat uit een gemeenschappelijke infrastructuur waarmee een verscheidenheid aan diensten
wordt geleverd en klanten worden aangesloten, is separatie van dataverkeer
een eis. Er zijn drie vormen van separatie die ingevuld worden in het NTN:
1. Separatie van netwerkmanagementverkeer en gebruikersverkeer.
2. Separatie van het gebruikersverkeer
van elke dienst van het gebruikersverkeer van alle overige diensten.
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3. Separatie van signalering van klantapparatuur en de signalering van de
NTN infrastructuur.

NTN te worden gecontinueerd. In het
schema is te zien welke diensten dit
betreft.

Bandbreedte

Fibre Channel dienst
Tussen de Defensie datacenters kunnen de fibre channel verbindingen worden geschakeld om grote hoeveelheden
data met grote snelheid te kunnen verplaatsen of dupliceren.

De hoofdring en de toegangsringen zijn
gebaseerd op 10Gbps bandbreedte. De
cascades zijn 1Gbps. In de hoofdring is
bij de bouw al de mogelijkheid geboden om uit te breiden naar 2x 10Gbps.
Voor de diverse diensten is een servicebeschrijving opgesteld om in stappen
bandbreedte te reserveren. Inmiddels
lopen er al onderzoeken om de bandbreedte daar waar het in de toekomst
nodig is te upgraden naar 100Gbps.
In de DWDM-laag is het mogelijk om
dedicated 10Gbps diensten te schakelen tussen de diverse datacenters. De
DWDM-laag is geschikt voor 100Gbps.
De NTN apparatuur biedt de mogelijkheden om andere insteekkaarten te ge-

E1 dienst
De E1-verbindingen, point-to-point verbindingen, kunnen ten behoeve van
spraak en C2000-communicatie worden
opgezet.
Ethernet diensten
IVENT wil met het NTN ook diverse
Ethernet diensten leveren. Simpel gezegd kunnen hiermee over het WAN
LAN diensten tussen locaties worden

Kader 3 Quality of Service
De diensten worden voorzien van
een Quality of Service (QoS) profiel waarin prioritering plaatsvindt
op basis van verkeersklassen. Al
het verkeer dat wordt aangeboden
op het netwerk zal in een specifiek
Quality of Service niveau worden
getransporteerd. Dit serviceniveau
kan verschillen per type service en
is afhankelijk van het type informatie
die wordt aangeboden. Er wordt onderscheid gemaakt in de verkeersklassen Real Time, Mission Critical,
Business Priority en Business Office
in voorgedefinieerde Quality of Service (QoS) profielen. Hiermee kunnen
klanten een hogere prioriteit en gegarandeerde afhandeling kopen voor
belangrijk en/of tijd kritisch verkeer.

Diensten NTN
bruiken om te variëren en op te waarderen in bandbreedtemogelijkheden.

geleverd. Voor Defensie is dit een nieuwe dienst die in verschillende vormen
beschikbaar komt.

Synchronisatie

IP-VPN dienst
IVENT levert op dit moment met de NIL
de MPLS IP-VPN dienst. Er worden een
70-tal MPLS IP-VPN’s geleverd waarvan
de grootste (MULAN) een paar honderd
locaties met in totaal maximaal 60.000
werkplekken omvat.
Deze MPLS IP-VPN dienst is gebaseerd
op IPv4 en unicast. Het NTN levert
deze dienst As is. Daarnaast zal de IPVPN dienst ook op basis van IPv6 geleverd kunnen worden en ondersteunt
het MPLS IP-VPN ook multicast ten

Normaal gesproken is het in een IP
netwerk niet zo interessant om een
strakke synchronisatie van de signalen
in te stellen. Echter omdat er ook E1
(2Mbps) diensten worden geëmuleerd,
met name voor spraak en C2000-diensten, dient er wel een goede synchronisatie te zijn.

Diensten
De diensten zoals deze in de NIL en
det NTL werden geleverd dienen op het

behoeve van realtime-dienstverlening
zoals video streaming. Alle diensten
worden geschakeld met gebruik van
QoS profielen om bandbreedtegaranties te kunnen geven voor verschillende soorten dataverkeer.
Dienst Provisioning
Het NTN ondersteunt een grote variëteit
aan diensten. Alle diensten worden centraal in het netwerkmanagementsysteem geprovisioned. Dit betekent dat
een netwerkoperator in Soesterberg
middels de softwaretooling alle diensten
kan schakelen door het hele netwerk
zonder daarbij alle nodes te hoeven
configureren. Alcatel-Lucent heeft hier-
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De Service Aware Manager, het netwerkmanagement systeem dat Nokia bij het NTN geleverd heeft
voor Service Templates ontwikkeld. De
eenduidigheid die hiermee wordt bereikt
vergroot de continuïteit en verlaagt de
beheerinspanning.

Aanbesteding / bouw /
migratie
Zoals eerder aangegeven is eind 2011
begonnen met de realisatie van het
NTN. Het protocol van eisen en wensen
is opgesteld door DMO/Operations en
KIXS. De afdeling inkoop heeft op basis
daarvan alle aanbestedingsdocumentatie opgesteld. Na gesprekken met de
MIVD is het besluit genomen om een
besloten vorm van aanbesteding als
strategie te kiezen. Dit omdat het NAFIN en de informatie daarover als een
confidentieel en strategisch asset van
Defensie wordt gezien.
In 2012 is de Request For Proposal
(RFP) in de markt gezet bij de bedrij-
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ven Cisco/KPN, Juniper/Cienna en Alcatel-Lucent. Alle partijen hebben een
inschrijving gedaan en op basis van een
vooraf bekend gesteld wegingsmechanisme werd eind 2012 Alcatel-Lucent
als voorlopige winnaar aangewezen.
Onderdeel van de aanbesteding was
een Proof of Concept (POC). In februari
2013 heeft Alcatel-Lucent (ALU) deze
POC succesvol doorlopen. Door tegenvallende interne procedures en financiële goedkeuringstrajecten heeft het nog
tot juni 2013 geduurd voordat het contract met ALU getekend kon worden.
Daarna is de daadwerkelijke realisatie
gestart. Door ALU en JIVC zijn gezamenlijke ontwerpteams samengesteld
om alle High en Low Level Designs te
maken. Hier is men het najaar 2013
mee bezig geweest.

De bouw van het testlab, het netwerkmanagementsysteem en aansluitend de
DWDM-laag en de hoofdring kon al wel
in 2013 worden afgerond.
Tijdens de bouw van de hoofdring en
de DWDM-laag bleek dat het standaard
glasvezel bekabelingssysteem van JIVC
niet gebruikt kon worden en te veel
demping van de signalen veroorzaakte.
In overleg met ALU is besloten om een
meer lean-and-mean bekabelingssysteem te implementeren. Na testen bleek
dit goed te voldoen en daarmee zijn vervolgens alle NTN locaties uitgerust.
Vervolgens werden de drie Defensie datacenters, twee politie datacenters en
twee toegangsringen uitgerold. Vanuit
de leverancier ging dit vrij moeiteloos.
Vanuit Defensie kostte het veel moeite
om de juiste engineeringsgegevens op
tijd op te leveren doordat Configuratie
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“De samenwerking met een
externe marktpartij om turnkey
een project als
dit op te leveren
is zeer positief
ervaren. ”
Management DataBase (CMDB) gegevens regelmatig niet eenduidig aanwezig waren. In de engineeringsgegevens
stond de informatie die ALU nodig had
om tot realisatie over te gaan. Verder
bleek fysieke toegang tot netwerkruimtes ook zeer regelmatig een struikelblok
te zijn. Voor beide punten zijn verbetertrajecten geadviseerd en ingezet.
Na deze aanloopproblemen zijn tussen
Q4 2013 en Q1 2016 alle overige locaties van Defensie, ministeries en C2000
uitgerold in de diverse toegangsringen.
Naast de bekende datacenters is de
scope van het project gedurende de
looptijd een aantal malen aangepast om
vier rijks datacenters en een extra Defensie datacenter aan te sluiten.
De samenwerking met een externe
marktpartij om turnkey een project als
dit op te leveren is zeer positief ervaren.
Zij kunnen snel realiseren en voldoende
resources leveren om een project uit te
rollen. Echter is ook gebleken dat volledig turnkey een utopie is vanwege de
gegevens en begeleiding die de markt
nodig heeft om de uitrol tot een succes te maken. Nadat de eerste ringen
succesvol zijn getest en opgeleverd kon

NTN apparatuur in het Testlab te Soesterberg
gedurende de bouw al gestart worden
met de eerste IP migraties uit het NIL
netwerk. In 2015 zijn de eerste proeflocaties gemigreerd. Hierbij konden gebruikers uit beide netwerken met elkaar
blijven communiceren via het centrale
koppelvlak dat tussen beide netwerken
was gerealiseerd. In een aantal weekenden en nachten zijn de datacenters
gemigreerd. Dit waren minutieus voorbereide operaties waarbij een heel datacenter per keer even van de buitenwereld moest worden afgesloten. Alle
migraties op dat vlak zijn in een keer
geslaagd en hebben slechts een outage
van de dienstverlening van enige minuten opgeleverd.
In de loop van 2015 tot Q2 2016 zijn
alle locaties gemigreerd naar het NTN.
In totaal ging het om ongeveer 70
VPN’s waarbij de bekendste natuurlijk
MULAN is. De NIL is nu uitgefaseerd
en het netwerk wordt gefaseerd afgebouwd en opgeruimd binnen de scope
van het NTN project. Per locatie heeft
dit ook een korte onderbreking van de

dienstverlening opgeleverd. Met de diverse locaties werden hier afspraken
over gemaakt aangaande het tijdstip
(ook regelmatig ’s nachts) en de communicatie naar de eindgebruikers op de
betreffende locatie. Nadat de NIL uitgezet is, is het in het najaar 2016 de beurt
aan de NTL om alle 500 E1 2Mbps verbindingen te migreren naar NTN. Als dit
gebeurd is zal ook de NTL medio 2017
uitgezet en afgebouwd worden.
Met het NTN heeft Defensie voor zichzelf en haar ketenpartners weer een
toekomstvast WAN in het statische domein dat de komende zes jaar een basis
vormt van de ICT infrastructuur.
De verdere vernieuwing en ontwikkeling
van de ICT infrastructuur van Defensie
zal de komende jaren worden ingezet
middels het programma GrIT. NTN is
nadrukkelijk niet in de scope van GrIT
opgenomen. Het NTN is immers al de
vernieuwingsslag van de WAN infrastructuur. GrIT ontwikkelingen zullen
hiervan gebruik gaan maken en op
voortbouwen.
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