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Inleiding 

SD-WAN is een relatief jonge ‘technologie’ waarbij een groot aantal 

leveranciers allemaal claimt de beste oplossing te kunnen leveren. 

Zo zijn er een aantal mythes over SD-WAN waarover we in dit 

document proberen wat meer duidelijkheid te verschaffen. 

 

Mythes: 

 
● SD-WAN is voor grote enterprises en ongeschikt voor 

bedrijven met slechts een paar vestigingen. 

● SD-WAN lost het securityprobleem voor mijn bedrijf op. 

● Zero-touch provisioning (ZTP) zorgt ervoor dat er op locatie 

geen kennis meer nodig is om SD-WAN uit te rollen. 

 

In deze whitepaper proberen we deze mythes te ontkrachten en een 

beter beeld te geven hoe de beste SD-WAN-oplossing bepaald kan 

worden.  

Hiervoor zullen we in het volgende hoofdstuk eerst een stukje 

achtergrond geven. 
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Wat is een WAN 

Een wide area network (WAN) is een computernetwerk dat verspreid 

kan zijn over regio's, landen of zelfs over de hele wereld. Voor de 

toepassing van protocollen en concepten voor computernetwerken, 

is het misschien het beste om WAN's te zien als computernetwerk-

technologieën die worden gebruikt om gegevens over 

‘lange’afstanden te verzenden. 

 

Door de (soms grote) afstanden die overbrugd moeten worden zijn 

de kosten voor een WAN vaak hoog. In veel gevallen worden er dan 

MPLS-verbindingen of glasvezelverbindingen ingezet. De kosten 

voor dergelijke oplossingen zijn meestal hoog. Mocht er echter 

gekozen worden voor een combinatie van transport-technologieën, 

dan spreekt men van een hybrid WAN. 

 

Het internet zou je ook kunnen zien als een vorm van WAN. Het is 

immers een computernetwerk dat de gehele wereld bestrijkt. 
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Belangrijke parameters van een 

WAN 

Er zijn slechts 5 eisen die men aan een WAN stelt: 

Bandbreedte 

Uiteraard moet er bepaald worden hoeveel bandbreedte er nodig is. 

De bandbreedte is in het geval van MPLS of E-VPN (Ethernet-VPN 

of L2-VPN) de parameter die ook de kosten bepaalt. 

Delay 

De mate van delay (vertraging) komt voor een groot deel voort uit de 

afstand die afgelegd moet worden. Hoe verder locaties uit elkaar 

liggen, of hoe minder efficiënt de verbindingen lopen, des te groter 

de vertraging. 

Jitter 

De mate waarin de delay varieert noemen we jitter. Veel jitter komt 

vaak door een zwaarbelast tussenliggend netwerk of door 

configuratiefouten (duplex mismatch).  
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Uptime 

In een SLA (Service Level Agreement) wordt vaak gesproken over 

de uptime. Dit is de garantie die een leverancier van een MPLS- of 

E-VPN-verbinding geeft op de verbindingen. Deze garantie wil 

overigens niet zeggen dat een leverancier de uptime ook altijd waar 

kan maken. Dit wordt dan vaak financieel opgelost 

(schadevergoeding). 

Redundantie 

Het is uiteraard ook mogelijk een redundant MPLS of E-VPN te 

bestellen, maar de kosten hiervan zijn vaak buitensporig hoog en de 

lijnen meestal nog steeds van 1 leverancier. 
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Wat is SD-WAN 

SD-WAN (Software Defined - Wide Area Network) is een laag 

bovenop (overlay) een bestaand netwerk. Het bestaande netwerk 

zou bijvoorbeeld het internet kunnen zijn en noemen we de 

underlay. Dit wordt bereikt door tunneling-technologie te gebruiken 

om het fysieke netwerk te onderscheiden van het logische netwerk. 

 

SD-WAN implementeert een gecentraliseerde controller, die als een 

enkele interface fungeert voor het beheer van de volledige 

oplossing. Het wordt gebruikt om beleid in te stellen en te 

handhaven. Dit beleid wordt gebruikt om verkeersstromen, SLA’s, 

fail-over, monitoring, enzovoort te beheren.  

 

De SLA’s zijn geschreven op basis van toepassingsspecifieke 

informatie. Zodra het beleid is gedefinieerd, worden ze van die 

gecentraliseerde controller naar elk SD-WAN-knooppunt gepusht 

voor meer ‘hands-off’-configuratie. 

 

Zodra het beleid is gepusht, bewaakt het op intelligente wijze de 

prestaties van een link en migreert het verkeer op basis van die 

specifieke SLA. Vanaf dat moment zijn we niet langer afhankelijk 

van een defecte verbinding om verkeer naar een back-up of 

redundante link te leiden. 
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Er zijn een aantal 

zaken waaraan 

een SD-WAN-

oplossing moet 

voldoen om een 

SD-WAN-

oplossing 

genoemd te 

mogen worden: 

 

● Een veilige IP gebaseerde transportlaag 

● Met applicatie- en policy based dynamische packet 

forwarding 

● Op basis van tunnels met hoge beschikbaarheid en security 

● Over diverse WANS, dus op basis van meerdere 

ISP’s/dragers (Internet, MPLS, 4G/5G) 

● Met service automatisering via gecentraliseerd management 

om het SD-WAN te kunnen beheren 

● Ondersteuning van ‘dynamic path selection’ voor load-

sharing en redundantie 

● Ondersteuning van VPN’s 
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De verschillen tussen WAN en SD-

WAN 

Traditionele WAN-oplossingen bevatten vaak een hybride mix van 

openbare en huurlijnen. MPLS, een traditionele vorm van WAN, 

gebruikt u zodat u een voorkeur kunt toewijzen. Dit is erg belangrijk, 

vooral voor spraak- en videotoepassingen. Bovendien kan 

traditionele WAN gebruikmaken van op internet gebaseerde backup-

verbinding als het WAN niet meer beschikbaar is. Dit gaat dan wel 

gepaard met een verstoring van het netwerk en meestal met 

verminderde functionaliteit. 

 

Hoewel traditioneel WAN voor sommige bedrijven goed kan werken, 

zijn er nadelen wanneer u in een traditionele WAN-architectuur blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SD-WAN-oplossing zonder local breakout 
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Bij SD-WAN kan gebruik gemaakt worden van een groot scala aan 

verbindingen. Zo kunnen MPLS- en internetlijnen gecombineerd 

worden, maar ook 4G of 5G kunnen gebruikt worden (niet alleen als 

backup maar ook als permanente verbinding). Op basis van de 

karakteristieken van de verbinding zal de SD-WAN-oplossing de 

optimale route voor het netwerkverkeer kiezen. De verschillende 

verbindingen (wat ook 2x internet mag zijn) werken hiermee in een 

active/active setup. 

 

Het ontsluiten van SD-WAN kan bij veel leveranciers met de 

zogenaamde ZTP (zero touch provisioning). Dit betekent dat iemand 

met weinig netwerk kennis een SD-WAN-appliance toegestuurd kan 

krijgen, verbinden met het netwerk en dat alles vanzelf gaat werken.  

De praktijk is echter anders. Ieder netwerk is anders en er moet 

altijd vanuit een bestaande situatie naar de SD-WAN-oplossing 

gemigreerd worden. Dit betekend in de praktijk dat er wel degelijk 

iemand met verstand van networking en routeringsprotocollen moet 

ondersteunen bij de setup en migratie. 

 

 

 

 

 

 
SD-WAN-oplossing met local breakout  
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Wanneer gebruik je SD-WAN 

Voor eigenlijk alle bedrijven die nu een IP-VPN of E-VPN gebruiken 

of zouden willen gaan gebruiken is SD-WAN een beter alternatief. 

Het zijn dus niet alleen de grote enterprises die voordelen kunnen 

behalen, maar zeker ook bedrijven met slechts een paar 

vestigingen, maar ook scholengroepen, overheidsinstanties, 

zorginstanties of retailketens hebben voordeel van een SD-WAN-

oplossing. 

 

Ook het gebruik van cloudoplossingen, behoefte aan een 

betrouwbaarder netwerk (hogere uptimes), flexibiliteit (onder andere 

locaties op en afschalen) of meer inzicht in het netwerk kunnen 

allemaal drivers zijn voor de keuze om SD-WAN te nemen. 
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Wat zijn belangrijke parameters van 

SD-WAN 

Uiteraard gelden voor SD-WAN dezelfde parameters als traditioneel 

WAN: 

 

● Bandbreedte 

● Delay 

● Jitter 

● Uptime 

● Redundantie 

 

SD-WAN gaat echter een stapje verder. Delay en jitter worden door 

SD-WAN gemeten, zodat daarop gereageerd kan worden voor een 

betere QoE (Quality of Experience). Een SD-WAN biedt ook meer 

flexibiliteit als het gaat over welke lijnen er gebruikt worden en men 

zit niet vast aan de statische scheiding van verkeer zoals bij een E-

VPN. 

 

Bij SD-WAN moet er ook gekeken worden naar de klantbehoefte 

voor een aantal extra parameters zoals: 
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Redundantie 

Deze was net al genoemd, echter ligt dit bij SD-WAN iets anders. 

We gaan er namelijk vanuit dat er altijd gebruik wordt gemaakt van 2 

lijnen. Deze lijnen worden bij voorkeur vanuit twee gescheiden 

netwerken geleverd. Deze lijnen zijn tegelijk actief (active/active). 

Hierdoor zal de uptime van een SD-WAN netwerk de som van de 2 

losse lijnen zijn. 

 

Veel SD-WAN-oplossingen bieden een beperkte versie van een 

echte SD-WAN-oplossing, maar noemen zichzelf dan nog steeds 

SD-WAN. Load-sharing mag absoluut niet worden verward of 

vervangen door load-balancing, bonding of fail-over. Ja, een echte 

SD-WAN-oplossing zal normaal gesproken op alle drie onderdelen 

tot op zekere hoogte goed presteren, maar het moet tegelijkertijd 

ook de aanvullende en noodzakelijke (en wat je mag verwachten) 

SD-WAN-functionaliteiten bevatten. 

Geografische spreiding 

Als een aantal vestigingen binnen een SD-WAN geografisch ver uit 

elkaar liggen (bijvoorbeeld op een ander continent), dan zijn 

bijvoorbeeld TCP-optimalisatie, FEC (forward error correction) of 

zelfs een private backbone belangrijke zaken om rekening mee te 

houden. In dat geval moet er dus voor een SD-WAN-oplossing 

gekozen worden die hiervoor ingericht is. 
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Security 

Een aantal leveranciers van SD-WAN levert naast de SD-WAN-

oplossing ook een geïntegreerde firewall. Dit heeft voordelen, maar 

ook nadelen. Zo zijn er leveranciers die een stateful firewall kunnen 

leveren, een NG-firewall (Next-Generation) of een externe firewall 

leverancier die ze in de SD-WAN router kunnen laden. 

 

SD-WAN is niet dé oplossing voor alle securityproblemen. Een 

geïntegreerde firewalloplossing is goed om te hebben en heeft zeker 

voordelen, maar security is meer dan alleen een firewall.  

 

Ook hier geldt dat, afhankelijk van de werkelijke klantbehoefte, de 

juiste noodzakelijke oplossing gekozen moet worden. 

Clouddiensten 

Steeds meer bedrijven maken gebruik van clouddiensten zoals 

Office 365 of Google G-suite.  

SD-WAN optimaliseert netwerken om gemakkelijk en snel 

verbinding te maken met zulke cloudgebaseerde applicaties. Een 

groeiend aantal SD-WAN-leveranciers kan deze diensten versnellen 

door het SD-WAN direct met deze partijen te koppelen. Verkeer kan 

dan geoptimaliseerd worden wat voor een betere gebruikerservaring 

zorgt.  
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Applicatie-herkenning 

Veel SD-WAN-leveranciers hebben applicatie-herkenning en 

kunnen op basis van de prioriteit die aan een applicatie gegeven 

kan worden het netwerkverkeer van dergelijke applicaties met 

voorrang behandelen. Dit is een vorm van QoS (Quality of Service), 

maar dan op basis van applicatienaam in plaats van filters 

gebaseerd op IP- of poortnummers. 

Centraal netwerkmanagement 

Bij SD-WAN worden de netwerkcomponenten niet afzonderlijk 

beheerd, maar als netwerk door een zogenaamde orchestrator. 

Hierdoor kunnen snel netwerk policies uitgerold worden over alle 

locaties en is het netwerk eenvoudiger te beheren. Dit management 

gebeurt door gebruik te maken van een grafische 

gebruikersinterface (GUI). Er hoeven dus geen commando’s op de 

routers ingetypt te worden om de configuratie aan te passen, 

waardoor wijzigingen in configuraties minder foutgevoelig en minder 

arbeidsintensief zijn. 
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Rapportages 

Door het centrale netwerkmanagement heeft de orchestrator inzicht 

in alles wat er gebeurt in het SD-WAN-netwerk. Hierdoor is het 

eenvoudig om rapportages te maken over de status van het SD-

WAN waarbij de status van het netwerk real time bekeken kan 

worden of gemeld wordt wanneer er een lijn uitgevallen is. Alle SD-

WAN-leveranciers voorzien in rapportages, de diepgang verschilt 

echter. 

SASE 

De term SASE (uitspraak: sessie) is bedacht in 2019 door Gartner. 

SASE is de samensmelting van WAN, en netwerkbeveiligings 

services zoals CASB (Cloud Access Security Brokers), FWaaS 

(FireWall as a Service) en Zero Trust, in één cloudgebaseerd 

servicemodel. Volgens Gartner: ‘SASE-mogelijkheden worden 

geleverd als een service op basis van de identiteit van de entiteit, 

realtime context, enterprise security / compliance-beleid en continue 

beoordeling van risico / vertrouwen tijdens de sessies. Identiteiten 

van entiteiten kunnen worden geassocieerd met mensen, groepen 

mensen (filialen), apparaten, applicaties, services, IoT-systemen of 

edge computing-locaties.’ 

SASE wordt de laatste tijd door steeds meer SD-WAN-leveranciers 

omarmd. 
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Verschillen tussen SD-WAN-

leveranciers 

SD-WAN-leveranciers kunnen onderverdeeld worden in twee 

groepen. De hardwareleveranciers en de softwareleveranciers. 

Hardwareleveranciers 

Een hardwareleverancier maakt SD-WAN-oplossingen op basis van 

een hardwarematige routeroplossing. Dit heeft een groot voordeel 

voor de maximale bandbreedte die de oplossing kan verwerken 

doordat er speciaal voor routing geoptimaliseerde chips gebruikt 

worden. 

Softwareleveranciers 

Een andere groep leveranciers heeft een softwarematige oplossing 

gemaakt op basis van een x86-platform. Dit heeft voordelen omdat 

de softwarematige SD-WAN-oplossing ook in de cloud gebruikt kan 

worden als virtuele CPE (vCPE). Een ander voordeel is de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een universele CPE (uCPE). 

Een universele CPE is op x86-gebaseerde hardware met meerdere 

netwerkmogelijkheden en aansluitingen.  
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Migratie van WAN naar SD-WAN 

Een SD-WAN-netwerk lijkt dus eenvoudig en door de grafische 

interface kan een kind de was doen. Niets is minder waar. Er zijn 

technieken zoals ZTP (Zero Touch Provisioning) die de installatie 

van nieuwe locaties eenvoudiger maken, maar het komt eigenlijk 

zelden voor dat er een compleet nieuw netwerk gebouwd moet 

worden. 

In de praktijk zal het een bestaand netwerk zijn dat men wil migreren 

naar een SD-WAN-oplossing Dit betekent dat er koppelingen 

gemaakt moeten worden tussen de bestaande en de nieuwe setup. 

Deze koppelingen zijn tijdelijk van aard, maar vergen wel veel 

netwerkkennis. ZTP is een uitstekende oplossing voor nieuwe 

installaties waarbij geen migratietraject nodig is of locaties waarbij 

geen geavanceerde migratie noodzakelijk is. 

 

Daarnaast claimen alle SD-WAN-leveranciers dat hun product zeer 

eenvoudig en direct werkt. Onze ervaringen zijn echter anders. 
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Conclusie 

SD-WAN is geen gestandaardiseerd product. Er zijn heel veel SD-

WAN-parameters die invloed hebben op de functionaliteit. Er moet 

dus gekeken worden naar de specifieke klantbehoefte. Pas als de 

klantbehoefte volledig duidelijk is kan er gekeken worden naar welke 

oplossingen voor de klant kunnen werken en welke er afvallen. Het 

is dus zinvol om advies in te winnen bij een leverancier met een 

brede expertise van de SD-WAN-markt en de verschillen tussen de 

SD-WAN-leveranciers kent om achteraf niet bij de verkeerde 

oplossing uit te komen. 

Bedrijven die claimen dat de door hen geselecteerde oplossing alles 

ondersteunt en wel de heilige graal is, zijn niet transparant en 

bieden waarschijnlijk ook een te dure oplossing, met features die 

niet noodzakelijk zijn. 

  

https://sd-one.nl/


   
 

 

 

 

© 2020 SD-One        Pagina 20 

Samenvatting  

Doordat je bij SD-WAN gebruik maakt van relatief goedkope 

internetverbindingen kan SD-WAN goedkoper zijn dan MPLS- of E-

VPN-netwerken. Vooral als ook internationale verbindingen 

ingekocht zijn is de overstap naar SD-WAN een voordeel. 

 

Daarnaast is flexibiliteit een voordeel. Aangezien de tunnels geen 

vastgestelde bandbreedte gebruiken kan (in tegenstelling tot een E-

VPN) de volledige bandbreedte gebruikt worden. 

 

Doordat het management van een SD-WAN-oplossing centraal 

geregeld is, is het mogelijk om alle locaties als 1 netwerk te beheren 

en niet als losse locaties. Een wijziging vindt dan ook plaats op 1 

plek en wordt automatisch uitgerold naar de vestigingen. Dit 

betekent ook dat er minder vaak een monteur op locatie(s) hoeft te 

komen om het netwerk aan te passen. 

 

SD-WAN is niet gestandaardiseerd en er zijn veel parameters die 

onderdeel kunnen zijn van een SD-WAN-oplossing. Alle 

leveranciers hebben hier zelf invulling aan gegeven waardoor het 

lastig is voor iemand die niet bekend is met SD-WAN om de 

leveranciers te vergelijken. Praat met meerdere SD-WAN-

leveranciers en ze claimen allemaal het beste product te hebben. 

Waarschijnlijk hebben ze dat ook als ze ingezet worden bij een 

klantsituatie waar hun oplossing naadloos bij aansluit. 
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Niet alleen voor enterprises, maar voor alle bedrijven met meerdere 

vestigingen is een SD-WAN-oplossing een voordeel. SD-WAN lost 

weliswaar niet alle securityproblemen op, maar kan wel een grote 

bijdrage leveren. 

 

Door te kijken naar de werkelijke klantbehoefte kan inzichtelijk 

gemaakt worden wat de klant werkelijk nodig heeft en kan een 

leveranciersselectie gemaakt worden. De belofte van ZTP (zero 

touch provisioning) is te rooskleurig en werkt niet in het begin van de 

migratie in een bestaande omgeving. De klant moet geholpen 

worden met de migratie van de oude WAN-oplossing naar de SD-

WAN-oplossing, waarbij SD-One als SD-WAN-specialist de klant 

goed kan begeleiden. 
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