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Tebodin en Emerson moderniseren automatiseringssysteem bij Huntsman 

 
Recent heeft Huntsman Holland de automatisering van de Methyleendifenyldi-

isocyanaat (MDI)-fabriek in Botlek Rotterdam gemoderniseerd. Tijdens de 

fabrieksstop in april is een volledig nieuw besturingssysteem geïmplementeerd. 

Binnen veertien maanden is dit project voorbereid en succesvol uitgevoerd.  

 

‘Dit is in de markt bijzonder, omdat deze projecten grootschalig en gecompliceerd 

zijn en om een langere voorbereidingstijd vragen om de verschillende uitdagingen 

onderweg op te lossen,’ aldus Taco Boerstra van Tebodin die samen met 

leverancier van het besturingssysteem, Emerson Process Management, de migratie 

leidde.  

 

Samenwerking 

Belangrijkste succesfactoren voor de snelle doorlooptijd en de probleemloze 

migratie zijn een heldere visie en de samenwerking tussen leverancier, consultants, 

gebruikers, opdrachtgever en andere relevante partners. Alle benodigde kennis is al 

in een vroeg stadium bijeengebracht. Tebodin faciliteerde deze intensieve 

samenwerking. Max van der Meer, algemeen directeur Huntsman beaamt de 

snelheid en succes van de migratie: ‘We werken constant aan de betrouwbaarheid 

en veiligheid van de fabriek en met dit nieuwe systeem zijn deze verder geborgd. De 

voorbereiding en implementatie van dit project hebben een enorme impact op de 

organisatie en daarbij hebben we de hulp van Tebodin en Emerson goed kunnen 

gebruiken.’ 

 

Simulatietraining 

Bij de migratie van het bestaande besturingssysteem naar een nieuw DeltaV ™ 

DCS platform van Emerson is speciale aandacht geweest voor het gebruik van het 

systeem. Constantijn Tsiris van Emerson Process Management: ‘De opstartfase is 

altijd een spannende fase na een onderhoudsstop. De mogelijkheid om operators nu 

vooraf te trainen met een dynamische simulatie van de fabriek heeft bijgedragen aan 

een veilige en efficiënte opstart.’ 

 

 

 

 



 

Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt opdrachtgevers wereldwijd 

onafhankelijke services op basis van de kennis en ervaring van 4.900 werknemers in de volgende 

marktgebieden: industrie, gezondheid en voeding, olie en gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie en 

milieu. De onderneming beschikt over een netwerk van kantoren verspreid over West-Europa, Centraal-

Europa en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika. 

Tebodin is onderdeel van Bilfinger SE, een internationaal opererende ‘engineering and services’ 

onderneming.  

 

Over Emerson 

Emerson Process Management (www.EmersonProcess.nl) is een business unit van 

Emerson en loopt voorop in ondersteuning en automatisering van 

productieprocessen en distributie van olie en gas. Emerson Process Management is 

actief in tal van industrieën waaronder chemie, olie en gas, raffinaderijen, pulp- en 

papierindustrie, engineering plastics, energie, water- en afvalwaterbehandeling, 

levensmiddelen, mijnbouw, metaal en farmacie. Het bedrijf combineert superieure 

producten en technologieën met industriespecifieke engineering, consulting, 

projectmanagement- en onderhoudsservices. 

 

Voor meer informatie over Tebodin: Brigit Stokman (Director PR), 070 348 07 19. 

 

Voor meer informatie over Emerson Process Management: Vivian Kennes  

(Marketing Communications Specialist), 070 413 68 61. 

http://www.emersonprocess.nl/

