
Het Gemeentemuseum in Den Haag 
is met 150.000 kunstwerken één van 
Europa’s grootste kunstmusea. Het 
netwerk van het museum moet aan 
de strengste eisen voldoen ten aan-
zien van stabiliteit en veiligheid. 
Naast de kantoorautomatisering 
zijn bijvoorbeeld ook de kassasyste-
men en museumverlichting aan het 
netwerk gekoppeld. Wanneer de in-
frastructuur toe is aan vernieuwing 
heeft het Gemeentemuseum twee 
duidelijke wensen: het moet voor-
deliger én eenvoudiger. Het mu-
seum geeft haar geld nu eenmaal 
liever uit aan kunst en met slechts 
twee IT’ers in dienst is praktisch 
netwerkbeheer een absolute must. 
Het Gemeentemuseum vraagt ARP 
om een advies op te stellen voor ver-
vanging en modernisering van het 
LAN-netwerk. Een volledig nieuw 
technisch design wordt gemaakt, 
alle benodigde hard- en software 
geleverd én de stapsgewijze imple-
mentatie en nazorg verzorgd. 

Gemeentemuseum Den Haag:

netwerk uit de kunst .

Een eenvoudiger en voordeliger net-
werk.

Jeroen Heerings (IT Manager) van het 
Gemeentemuseum: “Fysiek is dit best 
een lastige locatie. Het hoofdgebouw 
van Berlage is prachtig, maar erg groot 
en daarnaast hebben we ook nog een 
flink kunstdepot. Alles bij elkaar is het 
een campusachtige omgeving met een 
behoorlijke oppervlakte. We waren best 
tevreden over ons Cisco-netwerk en 8 
jaar lang heeft het prima gewerkt. Ver-
nieuwen betekende voor ons vooral: 
vereenvoudigen. De bewaking en inter-
com hebben een apart netwerk, het 
resterende deel moest veel slimmer 
kunnen. Van alle partijen die we hebben 

ARP biedt een netwerk dat er onzicht-
baar aan bijdraagt  dat zoveel mogelijk 
mensen kunnen genieten van prach-
tige kunstwerken in het Gemeentemu-
seum.   

Jeroen Heerings, Hoofd ICT Gemeentemuseum 
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Een netwerk 
dat voldoet 
aan de streng-
ste stabiliteits- 
en veilig-
heidseisen? Dat biedt 

ARP; Tevens 
voordeliger én 

eenvoudiger.
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gevraagd, kwam ARP met het beste 
voorstel. Zowel het technisch advies, 
als projectplan spraken ons het meeste 
aan. ARP was al jaren onze partner op 
diverse vlakken. Dat ze de volledige net-
werkmigratie konden verzorgen, was 
nieuw voor ons.”

Compleet nieuw netwerkontwerp.
ARP stelt voor om het netwerk vanaf 

de basis opnieuw op te zetten, inclusief 
een nieuw IP-en VLAN plan. Door aan 
het begin extra aandacht te besteden 
aan het ontwerp, wordt uitrol en be-
heer een stuk eenvoudiger. Hierbij 
wordt rekening gehouden met alle 

functies en gebruikers. Dienstverleners 
die ter plekke werkzaamheden verrich-
ten, krijgen een apart deel van het net-
werk toegewezen. Alles bij elkaar is het 
een zwaar netwerk waar ook lichtcom-
puters op zijn aangesloten. Het LAN- 
netwerk wordt dus degelijk uitgevoerd 
met gepaste redundantie. 

Gefaseerde migratie.
ARP levert alle benodigde hardware, 

van core switches tot alle access laag 
componenten en verzorgt samen met 
een technische partner de implementa-
tie. Jeroen Heerings: “Voor ons was het 
nog even de vraag: gaan we voor een 

big bang of een geleidelijke overgang. 
We hebben gekozen voor een stapsge-
wijze aanpak, waarbij een koppeling 
tussen het oude en nieuwe netwerk no-
dig was. De gefaseerde overgang over 
een periode van meerdere maanden is 
goed verlopen. Dat vereist een strategi-
sche planning, want wanneer gaan je 
camera’s en kassa’s down? Ik ben daar 
heel tevreden over. Wat ik ook belang-
rijk vind: ik kan nog steeds bellen alsof 
het gisteren is opgeleverd. Ik krijg altijd 
dezelfde contactpersoon aan de lijn, 
die zich heel flexibel opstelt en altijd 
meedenkt. De aftersales is top.”

HP Enterprise: stabiliteit en techni-
sche mogelijkheden.

Het Gemeentemuseum heeft geko-
zen voor een oplossing van HP Enter-
prise, wat een garantie geeft op hoge 
kwaliteit en uptime. Hierbij is gekozen 
voor een 10  Gbit mogelijkheid binnen 
het netwerk om de bandbreedte groei 
naar de toekomst te garanderen. Ver-
der is er gekozen voor voldoende Power 
over Ethernet budget voor het voeden 

van diverse overige hardware zoals 
access points met groeimogelijkheid 
voor eventuele uitbreiding. Daarbij is de 
volledige omgeving van core tot client 
switches te beheren en managen vanuit 
een beheertool Dit maakt de omgeving 
een stuk overzichtelijker en beheers-
baar.

Jeroen Heerings: “ARP is vanaf het be-
gin heel transparant geweest in haar 
prijsopgave, inclusief kosten voor hard-
ware, maar ook onderhoudscontrac-
ten. HP was voor ons op langere termijn 
de beste optie, zowel f inancieel als 
technisch. Bovendien zijn de techni-
sche mogelijkheden van HP Enterprise 
heel goed: makkelijk te beheren, een 
stabiele omgeving en gegarandeerd 
hoge uptime voor ons museum. Kortom, 
een netwerk dat er onzichtbaar aan bij-
draagt dat zoveel mogelijk mensen kun-
nen genieten van de schilderijen van 
Monet, Picasso, Mondriaan en al die an-
dere prachtige kunstwerken in het Ge-
meentemuseum.   
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