
Google Cloud Platform opent regio in Nederland 
  
Onze veertiende Google Cloud Platform-regio, gevestigd in Nederland, is nu geopend om je 
applicaties te bouwen en data op te slaan. 
 

 
 
De nieuwe Nederlandse regio (Europe-west4) sluit zich aan bij de regio’s België, Londen en Frankfurt in 
Europa. De Nederlandse regio heeft alles wat je nodig hebt om geweldige applicaties te bouwen, met drie 
manieren waarop jij je toepassing kunt laten opvallen: 

 
  
Google Cloud Netwerk 
Interesse in een Google Cloud Platform-service (GCP) die niet in de Nederlandse regio beschikbaar is? 
Geen probleem; via het Google Netwerk heb je ook toegang tot andere platforms. GCP is het grootste 



cloud-netwerk ter wereld, gemeten aan de hand van het aantal locaties waar een toegang tot internet 
mogelijk is (points of presence). 
  
En die netwerkverbinding wordt steeds sterker. Onlangs hebben we het Havfrue-kabelsysteem 
aangekondigd waarmee we onze trans-Atlantische verbinding verder gaan uitbreiden. We bieden 
betrouwbare Interconnect-services uit de Nederlandse regio aan die toegankelijk zijn vanaf zowel twee 
locaties: Equinix Amsterdam Schepenbergweg (AM5, voorheen Telecity AMS5) en Equinix Amsterdam 
(AM3). 
  
Ons Nederlandse datacenter 
De Nederlandse regio bevindt zich in ons bestaande datacenter in Eemshaven. Voordat we dit datacenter 
twee jaar geleden openden, hebben we genoeg duurzame energie ingekocht op het Nederlandse 
elektriciteitsnet om ervoor te zorgen dat je nu alleen maar hernieuwbare energie gebruikt. 
  
Wat klanten zeggen 
Verschillende bedrijven in Nederland verwelkomen de toevoeging van deze nieuwe cloud-regio, zoals 
Travix, Blendle en bol.com. 
 

 
“Het is goed om te zien dat Google Cloud Platform naar Nederland komt, een van onze belangrijkste 
Europese markten. Google Cloud Platform helpt ons bij onze internationale groeiambities en om 
toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten. We zien Google Cloud als een strategische partner die 
ons helpt in onze ambitie om gepersonaliseerde reisboekingen aan te bieden op grote schaal.” 
-- John Mangelaars, Chief Executive Officer, Travix 
  

 
“Bij Blendle geloven we in multi-cloud en open source-oplossingen als Linux, Docker en Kubernetes. 
Vanaf het moment dat Google Kubernetes Engine beschikbaar was hebben we een groot deel van onze 
infrastructuur verplaatst naar Google Cloud. Deze nieuwe regio laat zien dat Google graag wil investeren 
in Europa en Nederland. Dat helpt ons weer in onze missie om kwaliteitsjournalistiek te bewaken in zowel 
Nederland, Europa, als uiteindelijk ook de rest van de wereld.” 
-- Jean Mertz, CTO van Blendle 
  

 
“Dankzij Google Cloud Platform kunnen we ons concentreren op onze klanten, die we 24/7 iets speciaals 
willen bieden.” 
-- Jurrie van Rooijen, Chief Technology van bol.com 
  

https://cloud.google.com/about/locations/#network-tab
https://www.blog.google/topics/google-cloud/expanding-our-global-infrastructure-new-regions-and-subsea-cables/
https://www.blog.google/topics/google-cloud/expanding-our-global-infrastructure-new-regions-and-subsea-cables/
https://cloud.google.com/interconnect/docs/concepts/colocation-facilities
https://www.travix.com/
http://blendle/


Google Cloud in Europa 
We hebben de aanwezigheid van Google Cloud in Europa de afgelopen tien jaar uitgebreid met 
toegewijde Cloud-teams in meer dan twintig kantoren in Europa, waaronder onze Benelux-kantoren in 
Amsterdam en Brussel. We zijn ook actief betrokken bij lokale gemeenschappen door een groep 
vrijwillige renners van de Google Developer Group – met meer dan 3.000 leden van onder meer Android, 
Web, Cloud, IoT, GoLand - te ondersteunen. Dit jaar zullen we doorgaan met het uitbreiden van onze 
klantgerichte partnerteams om bedrijven in Nederland te helpen met bij het transformeren van hun zaak. 
  
Aan de slag. 
Hulp nodig bij het migreren naar GCP? Neem contact op met onze lokale partners. Voor meer informatie 
over de regio kan je onze Nederlandse regio-pagina bezoeken vanwaar je toegang hebt tot gratis 
bronnen, whitepapers, de on-demand ‘Cloud On-Air’ videoserie en meer. Onze lokale pagina biedt 
updates over de beschikbaarheid van aanvullende services en regio’s. Neem contact met ons op als je 
vroegtijdige toegang tot nieuwe regio’s aan wil vragen en ons wil helpen bij wat we de volgende keer 
moeten bouwen. 
  
*Bezoek onze service specifieke voorwaarden voor gedetailleerde informatie over onze mogelijkheden 
voor gegevensopslag. 
 

https://cloud.google.com/partners/directory/#?q=Netherlands#search
http://cloud.google.com/about/locations/netherlands
https://cloudonair.withgoogle.com/events/americas?utm_source=google&utm_medium=email&utm_content=email_marketo&utm_campaign=2018-18q1-gc-field-onair-googlecloud-email-email-cmpgn-marketo_na_feb&expand=segment:gcp-gcp
https://cloud.google.com/about/locations/
https://goo.gl/forms/U5qAZB1tGR9NUlgB2
https://cloud.google.com/terms/service-terms

