
Promotieonderzoek SAMEN

Henrike Holwerda
Universiteit Twente / Alliander

duurzame besluitvorming                   
bij Alliander



“voorzien in de behoeften van de huidige generatie,
zonder de behoeften van toekomstige generaties, 
zowel hier als in andere delen van de wereld, 
in gevaar te brengen.” (Brundtland, 1987)

Verduurzaming

Missie:
Betrouwbare, betaalbare 
en bereikbare energie 
voor iedereen



< Hergebruik                
van transformatoren

Duurzame 
voorbeelden 

Alliander

Circulaire                
slimme meters >



Continue verduurzaming



Methode o.b.v. ISO 55001



Sustainable Asset
Management for Energy

Networks

SAMEN



Integrale aanpak
van transities
noodzakelijk

Technologie en
maatschappij:

We maken het samen!

Leo van Dongen
Universiteit Twente



Agenda
Ontwikkeling technologie afgelopen decennia

Actuele maatschappelijke behoefte
Technologisch aanbod

Multidisciplinaire karakteristiek
Gezamenlijke aanpak



Wederopbouw na WO II
Jaren 50/60

Van steenkool naar aardgas
Woningbouw

TV, telefoon, auto & CV
Welvaartstaat

Technology Push



Wederopbouw na WO II
Jaren 70/80

Oliecrisis
Kerncentrale Borssele
Deltawerken voltooid

VINEX wijken
CD’s, Walkman & Mac PC

Democratisering
Technology Push



1990-2005
Privatisering en

verzelfstandiging
Overheid op afstand
Openbaar Vervoer
Elektriciteit sector

Postbank & PTT
Sociale woningbouw

Techniek op achtergrond



1990-2005
Bloopers en ongelukken

FYRA bij NS
Misstanden in woningsector

Ongelukken in Moerdijk
Tunnelvertraging bij RWS
Eendimensionale aandacht

voor rendement op 
investeringen

F



Actuele maatschappelijke
behoefte

Beschikbaarheid
Bedrijfszekerheid

Veiligheid
Duurzaamheid

Acceptabele kosten
Technology pull?

F



Actueel technisch aanbod
Robotica

Software technologie, 
sensoren en Big Data

3D-printing
Augmented Reality

Virtual Reality
Artificial Intelligence

Multidisciplinaire integratie

F



Deze ontwikkelingen passen
in de benadering van

Industry 4.0
Zitten we inmiddels volop in

F



Smart Operations 
and Asset 

Management

Concept and 
Business Case

Construction
Delivery

Phase-Out
Demolition

Transfer to
Train

Traffic
Control

Operations of
Trains Stop at
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Customer First!

Concept and 
Business Case
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TravelWaitingTravelTravel 
Planner Information

Easy
Access



Tot slot
Systems Engineering

Integrale aanpak nodig
Politiek

Bestuurders
Operators
Technici

Wetenschappers
Samen werken aan toekomst



Nieuwe 
Rollenopslag en 

distributiehal 

Tata Steel 
IJmuiden b.v.

Hans Sintemaartensdijk



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

LA Hal - Nationale staalprijs

In de nieuwe opslaghal zijn de allerlaatste technieken toegepast op 

het gebied van veiligheid en computertechnologie. De volledig 

automatisch aangestuurde LA-hal is twee keer zo groot als de 

overige opslaghallen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De 

LA-hal heeft een oppervlakte van ca. 10.500 m2 en een inhoud van 

190.000 m3.



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

• Geconditioneerde opslag voor

klantrollen van de 

Dompelverzinklijnen

• Geplande opslagcapaciteit: 50 kton

• Geplande doorstroom per week: 25 

kton

LA Hal 



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

LA Hal - Halindeling

• Analyse van brondata rekening houdend met:

•Verdelingen breedte en diameter rollen

•Fysieke beperkingen opslagplek (cradles)

•Ligduur van rollen

• Hieruit volgden een aantal indelingen in cradle groepen die m.b.v. het 

simulatiemodel met elkaar zijn vergeleken.

• Scoren van scenario’s op basis van % Failed to find storage location

• Fine tunen van scenario’s op basis van rollen die niet geplaatst 

kunnen worden



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

LA Hal - Simulatie tijdens ontwerp

• Gemaakt in Simio in samenwerking met Systems Navigator

• Doel simulatie: Bepalen beste business rules voor de LA hal m.b.t.:

• De afmetingen en indeling van opslaglocaties (cradles) in de hal

• Kiezen van een positie voor een inkomende rol

• Volgorde van (door kranen) uit te voeren handelingen



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

Automatisch simulaties tonen aan dat 

de beste opslaglocatie gevonden kan 

worden met zo min mogelijk missers.

Meerdere simulaties hebben geleid tot 

de beste halindeling.

De ‘automaat ’ wint het van de mens!

Resultaten analyse
en simulatie
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Logistiek Concept Simulatie Handmatig

• Handmatige halindeling vergeleken met resultaten analyse en simulatie



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

Digital Twin

• Digital Twin => Logistieke Twin

• Simulatiemodel koppelen aan productie / vullen met actuele data

• Voor ondersteunen operationele en tactische beslissingen:

• Simuleren planning voor komende 4, 8 of 24 uur

• Knelpunten planning signaleren en alternatieven doorrekenen

• Naspelen situaties uit verleden en alternatieve regels uit proberen

• Invloed van veranderende productmix voorspellen en op 

anticiperen

Promo Film, druk hier

https://www.youtube.com/watch?v=1COyUWF5Psk
https://youtu.be/1COyUWF5Psk


Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

Optimaal efficiënt bedrijfsproces

• De aanvoer van rollen gebeurt door een Automatisch Gestuurd 

Voertuig (AVG)

• De uitvoer van rollen staal gebeurt per trein of vrachtwagen

• Voor daglicht en energiebesparing is aan zuidzijde langs het 

werkbordes een lichtstraat gemaakt in de gevel

• Slechts drie mensen werken hier (24/7)

• Nauwkeurige rolpositiebepaling



Optimaal efficiënt  bedrijfsproces

Tijdens het ontwerp van de hal is er een hoge focus op duurzaamheid. 
De opslag als geheel is zodanig ontworpen dat deze zo 
energieneutraal mogelijk is.

• De dakconstructie is geïsoleerd en voorbereid op 
zonnecollectoren

• Energieterugwinning op de twee kranen

• Een volledig duurzaam gebouw



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

• In hoeverre borgen wij Industry 4.0 

in onze investeringen:

• Wij leggen de vereisten vast in een 

zgn. Paarse map 

• Dit is een gestructureerde manier 

om alle digitaliseringsaspecten vast 

te leggen 

• Een hulpmiddel om een survey te 

doen op het ontwerp

De Paarse map



Tata Steel Slide

Sensitivity: confidential (Tata Steel Europe)

Dank voor uw aandacht

Tata steel IJmuiden b.v.

Hans Sintemaartensdijk

Hans.sintemaartensdijk@tatasteeleurope.com

Vragen



Tata Steel
Asset Management & Development

www.tatasteeleurope.com
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