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Network Services - IPv6 Connectivity

IPv6 Connectivity
Implementeer nu de nieuwste generatie  
van het Internet Protocol

Het wordt steeds moeilijker om IPv4-adresblokken te verkrijgen bij een Local 
Internet Registry (of LIR). Het beperkte aantal bits van een IPv4 adres kan 
de toename van het aantal mobiele gebruikers, applicaties en apparatuur 
dat toegang tot het internet wil, niet langer opvangen. Vandaag biedt Belnet 
u de mogelijkheid om in uw organisatie IPv6, de nieuwste generatie Internet 
Protocol, te implementeren. Wees zeker niet bij de laatsten om te migreren naar 
IPv6. Belnet wil alvast uw partner zijn in deze overstap.

Waarom schakelt u best zo snel 
mogelijk over naar IPv6?
Het Internet Protocol is de basis van het internet: iedere 
computer gelinkt met het internet beschikt over minimum 
één, uniek IP-adres. Dankzij dit packetbased protocol vin-
den alle gebruikers en applicaties elkaar terug op het we-
reldwijde internet. Maar tijdens de introductie van IPv4 in 
1981, hadden de pioniers van toen nooit gedacht dat het 
gebruik van het internet 30 jaar later zo sterk zou stijgen. 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) heeft de 
laatste IPv4-adresblokken in februari 2011 uitgedeeld en 
RIPE NCC (RIPE Network Coordination Center) deelt sinds 
september 2012 de laatste IPv4-ranges uit onder zeer 
strenge voorwaarden. In bepaalde regio’s, zoals Azië, is 
het aanbod IPv4-adresblokken zelfs al volledig uitgeput. 
U wilt dat de performantie van het netwerk in uw organi-
satie blijft groeien? Dan raden wij u sterk aan om vandaag 
IPv6 te introduceren in uw organisatie.

Implementatie van IPv6 doet u 
in alle eenvoud
Om u een vlotte introductie van IPv6 te garanderen, staat 
Belnet klaar om u te begeleiden tijdens deze overstap. 
Onze technische experten zoeken samen met u naar de 

beste oplossing om ermee aan de slag te gaan. Ze doen dit 
op basis van de technische vereisten van uw organisatie. 

Zo kunnen zowel IPv4 als IPv6 geconfigureerd en 
gebruikt worden op één en dezelfde lijn of netwerk (dual 
stack). Indien u beschikt over een Belnet-huurlijn, kunt 
u IPv6 configureren op een afgescheiden poort van uw 
Belnet Service Router. Dankzij deze oplossingen blijft 
IPv4 binnen uw organisatie beschikbaar, terwijl u stap 
per stap IPv6 kunt uitrollen. Dit allemaal zonder enige 
impact op uw huidig netwerk!

Workshops IPv6 Connectivity
Belnet vindt het belangrijk dat u snel en eenvoudig naar 
IPv6 kunt overschakelen. Wij zoeken niet alleen naar 
de beste oplossing voor uw organisatie. Wij organise-
ren ook workshops waarin onze deelnemers zelf aan 
de slag gaan met IPv6. Ze leren hoe ze IPv6 kunnen 
implementeren op het gebied van DNS, web, netwerk en 
veiligheid. Na de workshop gaan de deelnemers met een 
stevige technische bagage terug naar hun organisatie. 
Onze technische experten blijven natuurlijk klaar staan 
om hen verder te helpen. 



“Eerst en vooral hebben we IPv6 geïmplementeerd om onze online content zowel  
in IPv4 als in IPv6 beschikbaar te stellen. We wensten ook zo snel mogelijk het  
nieuwe Internet Protocol te gebruiken.”

De voordelen
• Internet zoals het bedoeld was
 U hebt niet langer NAT (Network Address Translation) 

nodig om het effect van een tekort aan IPv4-adres-
sen af te zwakken. Dankzij IPv6 Connectivity krijgen 
we terug het internet waarvoor het aanvankelijk 
bedoeld was. Iedere machine ontvangt een publiek 
adres waardoor end-to-end connectiviteit terug 
mogelijk wordt. 

• Voldoende IPv6- adressen
 Ieder IP-adres versie 6 bestaat uit 128 bits. Dit bete-

kent dat er in totaal 340 sextiljoen adressen beschik-
baar zijn.

• Veiligheid met IPsec
 Net zoals bij IPv4 is veiligheid binnen IPv6 van uiterst 

belang. IPsec (of Internet Protocol Security) werd oor-
spronkelijk ontwikkeld voor IPv6 en werd eveneens 

geïntegreerd in IPv6. Hierdoor is het performanter 
dan IPsec in IPv4. Doordat de header onmiddellijk in 
IPv6 werd geïntegreerd, is er geen negatieve impact 
op het transport van de datapakketten. 

• Performantie
 De performantie van uw netwerk groeit doordat IPv6 

een vereenvoudigde header en de MTU (Maximum 
Transmission Unit) discovery, die de fragmentatie van 
pakketten tegengaat, bevat.

• Autoconfiguratie
 IPv6 bevat een extra mechanisme (Stateless Address 

Autoconfiguration) die autoconfiguratie mogelijk 
maakt. Dit mechanisme kent op een eenvoudige 
manier aan iedere computer en applicatie een adres 
toe en verzekert de bijhorende configuratie. 

• IPv6 en Belnet-diensten
 Belnet zorgt er eveneens voor dat zijn diensten via 

IPv6 bereikbaar zijn. 

“IPv6 kent alleen maar voordelen: een doeltreffend protocol, VLANs met voldoende  
IP-adressen, geen problemen met de transmissie van data over je netwerk.  
Dit alles maakt je netwerk alleen maar efficiënter.”

Andres Henckens, informaticaspecialist, Universiteit Hasselt

Daarom hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak: 
• We hebben eerst een testlab opgezet waarin we de 

nodige evaluaties en bevindingen hebben gedaan.  
De tests van IPv6 werden uitgevoerd door een selecte 
groep gebruikers.

• Daarna zijn we de publieke content geleidelijk aan in IPv6 
beginnen aanbieden. 

• Ten derde hebben we de implementatie gevalideerd, 
waarna we op een gecontroleerde manier overige  
diensten via IPv6 hebben aangeboden.

• Tot slot hebben we, gezien de maturiteit van de OS van 
onze computers, IPv6 bij alle gebruikers geïntroduceerd. 

Dankzij Belnet hebben wij deze migratie naar IPv6  
zonder problemen kunnen uitvoeren.

Carmelo Zaconne, Expert in telecommunicatie en informatietechnologie, L’agence Wallonne de Télécommunication (AWT)

Implementeer nu IPv6 Connectivity binnen uw organisatie 
Belnet kende een IPv6 range toe aan alle organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk. Het gaat hier om een /48 IPv6 
range bestaande uit 280 unieke IPv6 adressen of 216 potentiële subnetten. Als u zelf aan de slag wenst te gaan, hoeft u 
enkel uw range te laten activeren. U stuurt hiervoor een aanvraag naar servicedesk@belnet.be en uw range wordt naar 
uw netwerk gerouteerd.  

Meer informatie over IPv6 Connectivity

Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

www.belnet.be 

https://my.belnet.be
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