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I.  INLEIDING 

A.  XiaK 

Het eXpertisecentrum industriële automatisering 

Kortrijk (XiaK) werd opgericht met de steun van 

Howest, EFRO, VIA, het Agentschap Ondernemen 

en de Provincie West-Vlaanderen. 

De masteropleiding industriële automatisering aan 

de UGent campus Kortrijk en XiaK hebben samen 

reeds heel wat kennis en expertise opgebouwd in het 

domein van industriële communicatie. 

Het vernieuwde lab industriële automatisering wordt 

in samenwerking met enkele industriële partners 

volledig uitgewerkt naar het voorbeeld van een 

productiehal waarbij veel aandacht besteed wordt 

aan industriële netwerkarchitectuur, industriële 

security en remote access. 

Bedoeling is om dit lab verder als testcentrum voor 

de industrie uit te bouwen. 

B.  TETRA project: industrial security 

Het samengaan van IT- en automatiseringsnetwerken 

brengt heel wat teweeg op de industriële werkvloer. 

Het implementeren van Ethernet gebaseerde 

netwerken in de productiehallen biedt mogelijkheden 

om altijd en overal vlot toegang te krijgen tot het 

volledige productieproces. Niet alleen het eigen 

personeel, maar ook leveranciers van machines of 

automatiseringssystemen kunnen bij problemen 

inloggen vanop afstand om een diagnose te stellen en 

zelfs aanpassingen door te voeren aan de installaties. 

                                                           
 

Tegelijkertijd verhoogt echter ook de kans op 

bedreigingen (hackers) en infecties (wormen, 

virussen…) door de koppeling met het internet. 

Recente studies tonen aan dat industriële controle 

systemen steeds vaker het doelwit vormen voor 

dergelijke aanvallen. Industriële security zou een 

belangrijk aandachtspunt moeten 

zijn bij het ontwerp van een automatiseringsnetwerk. 

Een gestructureerde aanpak kan veel risico’s 

uitsluiten. Belangrijke technologieën hierbij zijn 

redundantie, VLAN, DMZ, firewalls… 

Deze masterproef draagt bij tot het TETRA project 

over Industrial Security dat momenteel loopt binnen 

XiaK. Het netwerk binnen het lab industriële 

automatisering wordt verder uitgebouwd tot een 

schoolvoorbeeld van een goeie netwerkarchitectuur 

om zo bedrijven te helpen bij het integreren van het 

productieniveau binnen hun bedrijfsnetwerk. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Met deze masterproef wordt een eerste deel van het 

Tetra project ingevuld, namelijk het binnenbrengen 

van kennis over netwerkarchitecturen binnen XiaK.  

Verschilllende doelstellingen komen aan bod: 

- Studie rond industrïele structuurelementen 

voor de opbouw van industriële 

gesegmenteerde netwerken op basis van 

ethernet TCP/IP. 

- Studie rond de redundantieprotocollen 

(R)STP en MRP evenals het uittesten ervan. 

[5] 

- Studie rond VLAN’s en Inter VLAN 

routering evenals het uittesten ervan. 

Veilige netwerkarchitectuur voor industriële 

applicaties 

Student:Christophe Deleersnyder  

Promotoren: Henk Capoen, Thibaut Demasure    

In samenwerking met: XiaK              Academiejaar 2014- 2015 



 2 

- Studie rond remote access waarbij 

verschillende types VPN verbindingen 

uitgetest worden. 

- Studie rond het opbouwen van een DMZ als 

laag tussen het afgeschermde 

productienetwerk en het hogerliggende 

kantoornetwerk. 

Binnen het Tetra project over industrial security 

wordt een industriële case uitgewerkt waarbinnen 

enkele van de hierboven beschreven concepten aan 

bod komen. 

 
Figuur 1: Industrial Security [1] 

 

Meerdere cookbooks worden opgesteld die als 

handleiding gebruikt kunnen worden bij het 

uitwerken en in dienst nemen van een 

automatiseringsnetwerk. 

III.  RESULTATEN 

Het inwerken en vertrouwd geraken met de 

verschillende netwerkprotocollen nam een groot deel 

van de masterproef in beslag. Hieronder worden drie 

delen kort besproken: namelijk VLAN, VPN en 

DMZ. 

A.  VLAN [3] 

Het segmenteren van netwerken is zeer belangrijk 

om een goede beveiliging te kunnen voorzien. Naast 

het fysiek opdelen van netwerken met behulp van 

routers kan deze segmentatie ook op een logische 

manier bekomen worden, namelijk door het 

toepassen van VLAN’s. 

VLAN’s laten toe om netwerken te segmenteren op 

basis van functie in plaats van op basis van de fysieke 

locatie van de eindgebruikers. Toestellen binnen een 

VLAN gedragen zich als een onafhankelijk netwerk 

alhoewel ze dezelfde structuurelementen gebruiken 

als toestellen uit een ander VLAN. De verschillende 

poorten van eenzelfde switch kunnen tot 

verschillende VLAN’s behoren. 

Grote broadcastdomeinen kunnen gesplitst worden 

in kleine, waardoor de bandbreedte beter benut 

wordt. Ook kan gevoelige data afgescheiden worden 

voor de rest van het netwerk door een apart VLAN 

aan te maken. 

VLAN maakt gebruik van IEEE 802.1q tagged 

frames waarbij met een VLAN-ID het juiste VLAN 

geïdentificeerd wordt. 

Via Inter VLAN routering kunnen devices uit een 

verschillend VLAN toch dataverkeer uitwisselen. 

B.  VPN [2,4] 

Vaak is er noodzaak aan een veilige verbinding 

tussen twee netwerken over een onbeveiligd netwerk 

(het internet). VPN tunnels doorheen het internet 

vormen deze veilige verbinding. 

Remote access kan bekomen worden door gebruik 

van een Virtual Private Network (VPN).  

Verschillende soorten VPN’s zijn mogelijk:  

- Site to Site VPN waarbij twee netwerken 

samengevoegd worden. Denk aan de 

verbinding tussen een afdeling op locatie en 

het hoofdkantoor. Deze VPN tunnels zijn 

statisch. 

- Remote access VPN waarbij een gebruiker 

vanop afstand op een dynamische manier 

verbinding wil maken met het 

bedrijfsnetwerk. 

Binnen de industrie wordt voor het opzetten van 

VPN verbindingen vaak gebruik gemaakt van IPSec. 

IPSec biedt een framework aan van 5 onderdelen dat 

ingevuld moet worden zoals te zien is in figuur 2. 
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Figuur 2: Opbouw van het IPSec framework [2] 

 

Zoals steeds moet de confidentiality (niet bij 

Authentication Header), integrity en authentication 

gegarandeerd worden. Bij het invullen van de 

verschillende onderdelen kan een keuze gemaakt 

worden uit een reeks protocollen, gaande van een 

zwakke tot een sterke beveiliging. 

De verschillende types VPN verbindingen werden 

ook opgezet in het AuLan: 

- Site to site VPN tussen 2 industriële routers 

- Remote access VPN tussen industriële router 

en VPN client op de PC van de gebruiker 

- Hub and Spoke VPN waarbij het verkeer 

tussen 2 VPN tunnels geforward wordt. Deze 

toepassing kan gebruikt worden om de 

toegang van techniekers tot een installatie te 

regelen vanuit het hoofdkantoor. Een eerste 

VPN tunnel wordt gelegd van installatie naar 

hoofdkantoor, een tweede van technieker 

naar hoofdkantoor. Het forwarden van de 

twee tunnels wordt in het hoofdkantoor 

geregeld.  

C.  DMZ 

Een demilitarized zone (DMZ) vormt de scheiding 

tussen het productienetwerk en het hogerliggende 

bedrijfsnetwerk. 

Door het implementeren van deze tussenzone met 

dubbele firewall is rechtstreeks verkeer tussen het 

productie- en bedrijfsnetwerk niet mogelijk, alle 

data passeert via de DMZ. 
 

IV.  BESLUIT 

 

Na het volbrengen van de masterproef blijkt nog 

maar eens dat er binnen een industrieel netwerk veel 

mis kan gaan indien ethernetprotocollen zonder de 

nodige kennis van zaken geïmplementeerd worden. 

Kennis rond de werking van de protocollen is een 

eerste stap richting een veilige netwerkarchitectuur 

voor industriële applicaties. 
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