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Geen enkele netwerkomgeving bestaan zonder MAC addressen en IP adressen. Wat zijn nu 
deze twee type adressen en waar worden ze voor gebruikt voor communicatie binnen 
hetzelfde IP subnet en buiten het IP subnet? 

MAC- EN IP ADRES 
WAT IS HET EN WAARVOOR DIENEN ZE? 
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MAC- EN IP ADRES 
In onze white paper over het OSI model hadden we reeds gesproken over de datalink laag en de 
netwerk laag. Hier verwezen we reeds kort dat elke computer in een netwerk beschikt over een MAC 
adres en een IP adres. In deze white paper gaan we wat dieper in op deze termen en waar ze nu 
precies voor dienen. 

1. HET MAC ADRES 
Elke netwerkkaart van een computer heeft een zogenaamd ‘hardware-adres’. Dit adres is de verwijzing 
naar het MAC adres en is uniek ter wereld. 

 

De bron en het destinatie MAC adres zal steeds terug te vinden zijn in het IP-pakket dat door een 
toestel wordt verstuurd. Communicatie binnen hetzelfde IP subnet zal steeds gebeuren op basis van 

het MAC adres, nooit op basis van het IP adres van de computer (hierover later meer). 

3. HET IP ADRES 
Naast een MAC adres, krijgt elke computer ook een IP adres toegewezen. Dit kan statisch zijn of via 

een zogenaamde DHCP server. 
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De bron en het destinatie IP adres zal ook steeds terug te vinden zijn in het IP-pakket dat door een 
toestel wordt verstuurd. Communicatie buiten hetzelfde IP subnet zal steeds gebeuren op basis van 

het IP adres, nooit op basis van het MAC adres van de computer (hierover later meer). 

4. COMMUNICATIE BINNEN HETZELFDE IP SUBNET 
Elke computer hoor nu éénmaal binnen een bepaald IP-subnet. In een volgende white paper zullen we 
uitleggen hoe zo een subnet gevormd wordt op basis van een ‘subnet mask’. Het zou ons te ver 
brengen in deze white paper om hierop in te gaan. Een computer kan bijvoorbeeld de volgende IP 
informatie bevatten: 

IP adres = 192.168.3.1 

Subnet mask = 255.255.255.0 

Wat betekent bovenstaande: Het IP-subnet van bovenstaande computer valt van IP adres 192.168.1.1 
tot en met IP adres 192.168.1.254. De computer zelf heeft IP adres 192.168.1.1 

Indien bovenstaande computer wenst te communiceren met een IP-adres dat zich in het bovenstaande 

IP subnet bevindt, zal het dit doen op basis van een MAC adres. 

De computer dient hiervoor geen gebruik te maken van een zogenaamde ‘router’ (ook wel een ‘default 
gateway’ genoemd in computer termen). De reden hiervoor is dat de communicatie binnen hetzelfde 
netwerk blijft en er geen hogere laag van het OSI model dient aangesproken te worden. 

Nu we reeds weten dat communicatie binnen hetzelfde IP subnet gebeurd op basis van het MAC 
adres… hoe weet de computer nu het MAC adres van de computer waarmee deze dient te 
communiceren? Wel dit gebeurd door het versturen van een zogenaamd ‘ARP request’. 
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5. DE ARP REQUEST 
In essentie komt het erop neer dat een computer (computer A) een verzoek zal sturen binnen hetzelfde 
netwerk, met de vraag welk MAC adres gekoppeld is aan een bepaald IP adres (computer B). Elke 
computer binnen het netwerk zal deze vraag ontvangen, echter zal slechts de computer die het 
gevraagde IP adres heeft (computer B)… antwoorden welk MAC adres hij heeft.  

De communicatie terug gaat enkel en alleen naar computer A en wordt niet meer ontvangen door alle 
computers in het netwerk. Dit gezien computer B reeds het MAC- & IP adres heeft van computer A… 

deze bevonden zich namelijk in het IP pakket met de aanvraag. 

Elke computer houdt een ‘ARP table’ bij, deze tabel bevat elk MAC adres dat gekoppeld is aan een 
bepaald IP adres.  

 

Nota: Merk op dat bovenstaande lijst enkel dient voor IP adressen binnen hetzelfde IP subnet. Voor al 
de IP adressen die buiten het subnet vallen is er geen communicatie op MAC adres basis… dus zullen 
deze ook niet terug te vinden zijn in de ‘ARP table’. 

6. COMMUNICATIE BUITEN HETZELFDE IP SUBNET 
Indien een computer wenst te communiceren met een computer buiten het eigen subnet, dient deze 
zoals eerder vermeldt gebruik te maken van een ‘default gateway’. In de praktijk is dit een router zoals 
u bijvoorbeeld thuis meekrijgt van Proximus of Telenet. In de professionele omgevingen kan dit 
bijvoorbeeld van het merk Cisco zijn (bijvoorbeeld een Cisco 1921 router model). 

De default gateway is ook terug te vinden in de IP adres gegevens van een computer. 

 

Als de computer bijvoorbeeld wenst de communiceren naar een computer met IP adres 192.168.2.1, 
zal de computer zijn ‘default gateway’ aanspreken. Het is de job van de default gateway om ervoor te 
zorgen dat de IP paketten correct aankomen op de eindbestemming. Dit noemen we in de praktijk 

‘routering’. Een andere white paper zal uitleggen hoe routering precies in zijn werk gaat. 


