
Frank en Ralph Karseboom van HostSlim hebben 
de mooiste plek van Lelystad uitgekozen voor hun 
datacenter: de televisietoren aan de Oostvaarders-
dijk. Wethouder Janneke Sparreboom was niet al-
leen onder de indruk van het uitzicht, ook van de 
manier waarop vader en zoon het familiebedrijf 
runnen. 

‘Datacenters zijn het fundament van onze digitale 
economie’, zegt Ralph Karseboom. ‘Online com-
municatie neemt een steeds grotere vlucht. We 
werken meer vanuit huis, op plekken onderweg 
of in de Cloud. Daarvoor hebben we steeds meer 
ruimte nodig.’ 

Alles wat online gebeurt, wordt opgeslagen in da-
tacenters en dat vraagt om veel capaciteit. Met het 
oog op die snelle groei, opende HostSlim in febru-
ari 2019 haar eigen datacenter in de televisietoren 
van Lelystad. ‘We kwamen er op een achternamid-
dag bij toeval achter dat hier plek was. Het kwam 
precies op het goede moment, want we wilden 
graag ons eigen datacenter openen’, legt Frank 
Karseboom uit. 

Geen stroomuitval
Het kleinschalige datacenter telt 32 rekken en 
biedt plaats aan 1250 tot 2000 servers. Elk rek 
heeft een dubbele stroomtoevoer, voor het geval 
een van beide uitvalt. ‘De mediatoren mag bij gro-
te stroomstoringen niet uitvallen, omdat deze bij 
calamiteiten moet blijven functioneren. Dat is van 
landsbelang’, legt Frank uit.’ 

Datacenters verbruiken doorgaans veel stroom en 
in een tijd waarin duurzaamheid hoog op de agen-
da staat, staan gemeenten niet gelijk te springen 
om de komst van datacenters. Wethouder Janneke 
Sparreboom merkt dat in de reacties bij collega’s 
en in andere gemeenten. ‘De perceptie is toch dat 
het stroomvreters zijn.’ 

Groen datacenter 
Die van HostSlim behoort zeker niet tot die catego-
rie, want dit datacenter verbruikt slechts 7 procent 
energie om de ruimte te koelen. Ter vergelijking: 
landelijk is dat 40 procent. ‘We gebruiken boven-
dien alleen groene stroom en daarnaast werkt onze 
koeling uiterst efficiënt’, leggen Frank en Ralph uit. 

Het datacenter maakt gebruik van een waterkoe-
lingssysteem dat koele lucht produceert, waarmee 
de ruimten met servers en apparatuur op de juiste 
temperatuur worden gehouden. Opgewarmd water 
koelt boven in de toren. Het is een gesloten sys-
teem; alle gekoelde lucht blijft circuleren in de to-
ren. ‘Wij kunnen wel stellen dat ons datacenter een 
van de groenste van Nederland is.’ 

Fullservice dienstenpakket
Ralph richtte als scholier HostSlim in 2008 op. 
Het lokale hostingbedrijfje met een paar klanten 
groeide zó hard, dat hij school gedag zei en zich 
volledig op het ondernemerschap richtte. Elf jaar 
later heeft het bedrijf wereldwijd 10.000 klanten, 
variërend van particulieren met een hobbywebsite 
tot grotere webshops en bedrijfskritische infra-
structuren. HostSlim beheert haar eigen netwerk 
en heeft alle servers en apparatuur in eigendom. 
‘Wij bieden een fullservice dienstenpakket, dat is 
de kracht van ons bedrijf.’ 

Altijd toegang tot onlinewereld
Wie zijn server onderbrengt bij HostSlim is altijd 
verzekerd van toegang tot de onlinewereld. ‘Al valt 
de stroom maar een kwartier uit, dan ben je toch 
chagrijnig’, vertelt Ralph. ‘Want voor alles wat je 
doet ben je afhankelijk van internet.’ Wethouder 
Sparreboom knikt instemmend. ‘We hebben inter-
net gewoon nodig en datacenters dus ook.’ 
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van 
harte welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die 
Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben 
gekozen. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag 
samen met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus 
wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. Haar regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. De 
wethouder bracht op 27 september 2019 een bezoek aan Hostslim, 
gevestigd aan de Oostvaardersdijk. 

Ralph Karseboom: ‘Wij 
denken dat gemeenten 
zich meer moeten gaan 

realiseren hoe belangrijk datacenters zijn 
voor onze digitale economie. Dat ze zich 
verdiepen in deze branche en zich niet laten 
afschrikken door het beeld dat het vooral 
energievreters zijn. Datacenters zijn inmid-
dels niet meer weg te denken in een online 
toekomst.’

Wethouder Janneke 
Sparreboom: ‘Jullie 
hebben overduidelijk de 

mooiste plek van Lelystad uitgekozen, die 
uitgelezen is voor een datacenter. Dat het 
een duurzaam datacenter is, vind ik mooi. 
Vader en zoon, aan het hoofd van een fami-
liebedrijf, met ieder hun eigen specifieke 
kwaliteiten en skills. Jullie zijn erin ge-
slaagd om iets (duurzaams) te realiseren 
waar duidelijk behoefte aan is. 

‘Datacenters zijn hét funda-
ment van de digitale economie’    

HostSlim heeft met datacenter in televisietoren prachtig uitzicht 

Meer weten over ondernemen in Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555

Fotobijschrift: Ralph Karseboom van Hostslim (links) 
wijst wethouder Janneke Sparreboom de rekken 
aan in het datacenter dat hij met zijn vader Frank 
Karseboom runt. Fotostudio Wierd 


