
nummer 11   •   november 2018 nummer 11   •   november 20188 9

Op 6 december 2018 vindt de vijfde editie 

van het Machinebouw event plaats in 1931 

Congrescentrum in Den Bosch. Het event is 

bedoeld voor machinebouwers, OEM’ers en 

producerende bedrijven uit de Benelux. Met 

een uitgebreid lezingenprogramma worden 

bezoekers geïnformeerd over thema’s zoals 

intelligente sensoren, datahandling, motion 

control, engineering, installatieoptimalisatie, 

voorspellend machineonderhoud en bekabeling. 

Belangrijke onderwerpen zijn ook Industrie 4.0, 

Big Data, IIoT voor machinebouw en dan vooral 

ook de beveiliging van netwerken tegen hackers 

en andere ongenode gasten die we buiten de deur 

moeten zien te houden.

Machinebouw event 2018
Deuren open voor vooruitgang - gesloten voor kwaadwillenden

Machines dienen tegenwoordig steeds kleiner, beter, mooier, goedkoper 
en sneller te worden. Daarom staat de vraag op het Machinebouw event 
centraal: hoe denken toeleveranciers mee, om goede oplossingen te maken, 
zodat machinebouwers nog betere machines kunnen maken. De onderwer-
pen van het Machinebouw event die passen in actuele trends zoals Smart 
Industry, Industrie 4.0, Industrial Internet of Things en Big Data vragen 
allemaal wel om veiligheid, want in al deze gevallen hangen machines op 
de één of andere manier aan internet en dan moet voorkomen worden dat 
hackers of andere personen met kwaadwillende bedoelingen toegang kun-
nen krijgen tot het netwerk en de machine.
Verder komen er tijdens het event de onbegrensde mogelijkheden van 
3D-printen aan bod en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van 
Smart sensors. Dit zijn sensoren die gegevens en informatie leveren die 
verder gaan dan de klassieke schakelsignalen of procesdata. Daarmee zijn 
aanzienlijk efficiënter, meer flexibel en leveren ze meer planningszekerheid 
voor preventief installatie-onderhoud. 

Raten en internetbeveiliging
Rat staat hier niet voor het kleine knaagdier maar voor Remote Access 
Trojan. Het is een malware programma met als doelwit besturingspro-
gramma’s. Zoals ook bij het knaagdier, kan het zelfs meerdere kwaadaar-

dige programma’s tegelijkertijd omvatten, zoals virussen, andere Trojans of 
wormen. Hoewel het behoorlijk akelig is op een thuiscomputer, kan het 
verwoestender zijn in een OT-omgeving.
Een vervelend incident vond plaats op 14 december 2017. Met verschil-
lende namen als Triton, Hatman of Trisis is dit de eerste gedocumenteerde 
cyberaanval op een Safety Instrumented System, een zorgwekkende ont-
wikkeling. Volgens experts op het gebied van cyberbeveiliging was een bui-
tenbedrijfstelling van de fabriek waarschijnlijk het plan van de malware-
aanval. Gelukkig werd de aanval ontdekt als gevolg van een fout in de 
malware, die werd opgepikt door de gebruikte apparatuur. Dientengevolge 
bracht het Safety Instrumented System het proces naar een veilige toestand 
en schakelde de installatie uit.
Voorgaande toont aan dat de machinebouwer niet alleen naar het functio-
neren van de machine moet kijken, maar ook rekening moet houden met 
beveiliging van alle netwerkverbindingen tegen hackers. Juist nu we alles 
aan internet willen hangen, moet daar al vanaf het eerste begin rekening 
mee gehouden worden.

Security by Design
Tijdens het machinebouw event zal René van der Meer van 4S Industrie 
een lezing geven met als titel ‘Secure your Factory – Machines’. Hij zal het 

 Cybersecurity

hierbij gaan hebben over de rol van de mens, de rol van de techniek en hoe 
we dit samen kunnen brengen voor het verkrijgen van cybersecurity voor 
machines, bij remote service, data logging en fabrieksnetwerken om zo te 
komen tot fabrieken die veilig aan internet gekoppeld zijn. 
Industriële netwerken zijn tegenwoordig meer en meer een groot 
Ethernetnetwerk. Dit heeft voordelen maar geeft anderzijds steeds meer 
druk op gebruikers en engineers om de veiligheid op een hoger plan te 
brengen en veilige keuzes te maken. De Duitse overheid en leveranciers 
werken samen in de Allianz für Cyber-Sicherheit en SecureITy made in 
Germany. Hiermee lopen ze voor op Nederland en maken zij serieus werk 
van IA + IT = OT / Operational Technology Security. 
Belangrijk is het uitgangspunt Security by Design, want in de ontwerpfase 
kunnen we veel gemakkelijker beveiligingsmaatregelen treffen dan ach-
teraf.
Door de digitale transformatie verandert de wereld razendsnel. Miljarden 
componenten zijn al verbonden via Internet of Things en machines werken 
op een totaal nieuw level en op een ongekende manier samen. Het biedt 
enorme kansen – maar hoezeer die vooruitgang ons leven ook verrijkt, het 
risico om een doelwit te worden van agressieve cyberaanvallen groeit met 
dezelfde snelheid mee, zo niet sneller.
Voor Operational Technology kan de schade met cybersecurity nog veel 
meer oplopen dan men denkt. Daarom is Security by Design een belang-
rijk onderdeel van het ontwikkelproces. Dit is een visie waarbij veiligheid 
geen maatregel is maar een strategisch onderwerp dat begint met een con-
ceptueel ontwerp van de verbindingen in de machine en welke apparatuur 
noodzakelijk is voor de veiligheid. Een component dat een belangrijke 
taak kan verrichten in een modern netwerk is de industriële remote service 
router mbNET van MB connect line (afbeelding 1). Om de interne bevei-
liging aanzienlijk te verhogen, zijn er twee extra hardware-elementen toe-
gevoegd in de nieuwste uitvoering. De boot ROM, met een stevige burnt 
bootloader en de fabrikantcertificaten, zorgt ervoor dat het systeem opstart 
met een ingrained trust anchor. Alleen gecertificeerde applicaties kunnen 
zo door het systeem worden gestart. Zo is de firmware in het flashgeheugen 
ondertekend met het certificaat van de fabrikant, hetgeen Chain of Trust 
heet. Daarnaast is een zogenaamd Secure Element toegevoegd. Dit is een 
afzonderlijk IC dat alle digitale sleutels en certificaten onafhankelijk van 
het flashgeheugen opslaat. Het Secure Element is een kluis voor wacht-

woorden, certificaten en sleutels. Alle opgeslagen 
gegevens in dit element zijn volledig beschermd, 
door een unieke gecodeerde sleutel, tegen mani-
pulatie en vijandige verkenning. 
De nieuwste routergeneratie is een fraai voorbeeld 
van een router waarbij al vanaf de basis gewerkt 
wordt aan maximale security. Daarbij is als refe-
rentie de standaard IEC 62443 gebruikt.

Industriële automatisering firewall 
Internetbeveiliging begint natuurlijk met goede 
software in alle componenten die met internet 
verbonden zijn, maar tegenwoordig zijn er zoveel 
producten die aan internet hangen, dat het heel 
lastig is om van allemaal een goed beeld te krijgen 
of de beveiliging wel echt op orde is. Een goede 
firewall kan daarom heel veel ellende besparen. 

Omdat netwerken in bedrijven meer en meer met 
elkaar verbonden worden, is het daarom verstandig 
om goed te gaan segmenteren. Productienetwerken 
segmenteren levert namelijk beheersbare en logisch 
gescheiden eenheden op waarbij goed is af te bake-
nen wie met wie mag communiceren en wat daar-
bij aan gegevens overgebracht mag worden. 
Hedendaagse firewalls zijn naadloos te integre-
ren in nieuwe en bestaande netwerkstructuren 
zonder vergaande IT-kennis. Een slimme firewall 
heeft een leer-mode die alle netwerkgebruikers en 
verbindingen registreert. Gebaseerd op de vastge-
legde netwerkstructuur kan dan besloten worden 
welke verbindingen wel en niet toegestaan zijn om 
vervolgens de niet toegestane te blokkeren. Kan 
de firewall grafisch alle verbindingen weergeven 
(afbeelding 2), dan kan de gebruiker in één oogop-
slag zien welke verbindingen recent in de firewall 
geconfigureerd zijn en welke netwerkdeelnemers 
er gevonden zijn. Daarnaast kunnen de netwerkar-
chitectuur en -activiteiten vastgelegd worden 
waarbij geïntegreerde pakketfilters het mogelijk 
maken om het dataverkeer tussen WAN en LAN 
aan beide zijde te blokkeren of te ontgrendelen. 
Filtertabellen bepalen zo welke communicatie u 
wilt toestaan of verbieden.

Tot slot
De lezing van René van der Meer gaat over een 
belangrijk onderwerp, maar ook de andere lezin-
gen zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wij heb-
ben echter geen ruimte om ze allemaal de revue 
te laten passeren. Daarvoor moet u toch echt zelf 
op 6 december naar het machinebouw event dat 
gehouden wordt in 1931 Congrescentrum in Den 
Bosch. Het programma begint om 9 uur en bestaat 
uit ongeveer 30 lezingen waarvan de meeste in 
parallelsessies gehouden worden. De dag is gratis 
te bezoeken na voorinschrijving via de site van het 
evenement. Hier treft u ook het totale programma 
aan alsmede de lijst met bedrijven die u aan kunt 
treffen op de kennismarkt.
De site van het Machinebouw event is te vinden op 
www.fhi.nl/machinebouwevent            •
Voor meer informatie over Security by Design 
ga naar www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 
‘Machinebouw event 2018’

www.4sindustrie.nl

Afbeelding 1. In de industriële remote service router mbNET van MB connect line zijn extra 
voorzieningen getroffen om hacken te voorkomen.

Afbeelding 2. De mbNETFIX van MB connect line is een firewall bedoeld om netwerken op een 
slimme manier te segmenteren.


