
Als één van de belangrijkste Belgische afzetorganisaties voor verse groenten en fruit, vormt Coöperatie 

Hoogstraten de verbindende schakel tussen telers en kopers. Toen de burelen aan vervanging toe 

waren, werd ook een totale netwerkvernieuwing mee opgenomen in de scope. Orbid zorgde voor een 

verregaande netwerksegmentatie met behulp van VLAN’s en nam tijdens het volledige traject de regie 

in handen.    

De afnemers van Coöperatie Hoogstraten zijn zowel 

supermarktketens als groothandelaars en exportfirma’s 

en worden het hele jaar rond bediend. Samen met meer 

dan 250 actieve telers zorgen de 100 vaste medewerkers 

van Coöperatie Hoogstraten dagelijks voor verse groenten 

en fruit van hoge kwaliteit, vol smaak en met respect 

voor duurzaamheid. 

Toenemende groei en flexibele 
capaciteit
De groente- en fruitsector is sterk onderhevig aan 

veranderingen. Schaalvergroting en specialisatie zetten 

in snel tempo door. De laatste dertig jaar is de omzet 

van Coöperatie Hoogstraten om de tien jaar verdubbeld. 

Het is daarom belangrijk de diensten zo goed mogelijk 

af te stemmen op de behoeften van de huidige en de 

toekomstige telers.

Om deze sterke groei mee vorm te geven, is het 

personeelsbestand bij Coöperatie Hoogstraten gestaag 

toegenomen. Vandaag de dag worden de meer dan 100 

vaste medewerkers tijdens de piek van het seizoen nog 

eens ondersteund door 100 à 200 jobstudenten. Vooral 

op de inpakafdeling wordt die bezetting aanzienlijk 

opgeschaald in drukke periodes. Ook het massaal 

thuiswerken heeft dit jaar gezorgd voor de nodige 

uitdagingen. 

Als gevolg van dit veranderende landschap is de site waar 

dagelijks groenten en fruit verhandeld worden doorheen 

de jaren fors uitgebreid. Recent waren ook de burelen, 

waar onder andere de verkoop- en administratie-afdeling 

hun werkplek hebben, aan vervanging toe. Het oude 

serverlokaal werd daarbij afgebroken en zo drong een 

migratie van de volledige IT-infrastructuur zich aan.

Een totale netwerkvernieuwing 
onder leiding van Orbid 
Al jarenlang werkt Coöperatie Hoogstraten samen met 

Orbid. Dus ook voor deze vernieuwing volgden ze het 

advies van hun vaste contactpersonen. Centraal in de 

volledige migratie stond een totale netwerkvernieuwing. 

De switches en access points waren volledig gedateerd. 

Een sterk netwerk is echter cruciaal voor een optimale 

werking van de Coöperatie Hoogstraten. Het netwerk 

wordt niet alleen in de burelen gebruikt, maar 

ondersteunt ook een vlotte werking in de loodsen. Zo zijn 

alle heftrucks uitgerust met een computer en worden ook 

diverse machines en koelinstallaties aangestuurd door 

het netwerk.

“Op basis van onze behoeften heeft Orbid de 

doelstellingen en vereisten voor de nieuwe IT-

infrastructuur in kaart gebracht”, vertellen Maarten 

Peeraer en Chris Beyens, IT-medewerkers bij Hoogstraten. 

Een totale  
netwerkvernieuwing  
voor Coöperatie Hoogstraten 
dankzij Orbid



“Dat diende als vertrekpunt voor de migratie. Na veel 

onderling overleg, waarbij we ook de ruimte kregen om 

al onze vragen voor te leggen, keurden we uiteindelijk 

het finale netwerkdesign, dat volledig gebaseerd is 

op HPE Aruba, goed. De migratie werd ingepland en 

uitgevoerd en daarbij nam Orbid de volledige regie in 

handen.” 

Redundant netwerk en een 
doorgedreven netwerksegmentatie
Er werd een volledig redundante fiber-ring gelegd die 

de serverrooms en alle loodsen op het veilingterrein 

met elkaar verbindt. Dit is een serieuze vooruitgang 

ten opzichte van de oude netwerktopology waarbij alle 

switches in de loodsen rechtstreeks aangesloten werden 

op switches in de centrale serverroom. 

Verder wou Coöperatie Hoogstraten de kans grijpen om 

met behulp van VLAN’s logisch gescheiden netwerken 

te creëren voor de verschillende afdelingen. “VLAN’s 

laten bijvoorbeeld toe dat alle computers en andere 

netwerkelementen van de paprikamachines rechtstreeks 

met elkaar kunnen communiceren”, legt Maarten 

uit. “Het is daarentegen onmogelijk om rechtstreeks 

via het netwerk te communiceren met toestellen 

van bijvoorbeeld de inkoopafdeling. Je definieert dus 

verschillende logische netwerken binnen eenzelfde 

fysiek netwerk. Die segmentatie zorgt voor een 

extra laag van beveiliging in vergelijking met onze 

vorige netwerkarchitectuur. Security was dan ook de 

belangrijkste drijfveer om het netwerk op die manier in 

te richten.”
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ORBID IS EEN PARTIJ DIE STEEDS 

GEDREVEN IS OM NAAR DE MEEST 

OPTIMALE OPLOSSING TOE TE 

WERKEN.” 

– Maarten Peeraer, IT-medewerker  

bij Coöperatie Hoogstraten 

“SEGMENTATIE VAN VERSCHILLENDE 

LOGISCHE NETWERKEN ZORGT VOOR 

EEN EXTRA LAAG BEVEILIGING IN 

VERGELIJKING MET ONZE VORIGE 

NETWERKARCHITECTUUR.” 

- Chris Beyens, IT-medewerker  

bij Coöperatie Hoogstraten 
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Track and trace 
Naast de networking, bekeken Orbid en Coöperatie 

Hoogstraten samen ook de onderliggende storage-

omgeving. Via een intelligent track-and-trace-systeem 

registreert Coöperatie Hoogstraten namelijk voortdurend 

gegevens over de teelt, de producent, de percelen en de 

levering. Op die manier worden er grote hoeveelheden 

data verwerkt, die natuurlijk ook ergens opgeslagen 

moeten worden, zodat voor elk product de herkomst en 

de behandeling vóór de oogst achterhaald kan worden. 

Wanneer er zich dan toch een probleem voordoet, is de 

oorzaak snel opgespoord. 

Om de nieuwe IT-omgeving soepel in gebruik te 

nemen, organiseerde Orbid opleidingen voor Coöperatie 

Hoogstraten. Een goede security awareness zorgt er 

vandaag voor een hoog niveau van informatieveiligheid 

en vermindert het risico op incidenten. 

Zowel de migratie op gebied van networking als de 

migratie naar de nieuwe storage-omgeving, waarbij 

de keuze uiteindelijk op Datacore is gevallen, verliepen 

bijzonder vlot. “We hebben absoluut geen downtime 

ondervonden”, vertelt Maarten. “Een volledig 

serverlokaal vernieuwen, is nochtans allesbehalve 

evident. We zouden het hele project dan ook op dezelfde 

manier opnieuw doen. We zijn gestart met de uitvoering 

begin april en eind juli hebben we de laatste kabel 

kunnen uittrekken. Orbid is een partij die steeds gedreven 

is om tot de meest optimale oplossing te komen. Je kan 

er 24/7 op rekenen en dat vinden wij fantastisch.”


