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Jacqueline Wijbenga  Techniek

Verbeteren en 
 optimaliseren

De verbouwing van de ABZ Diervoeding-fabriek in Eindhoven is gefaseerd opgezet. 

Afgelopen jaar werd het volledig nieuwe vloeistoffenpark in gebruik genomen. 

Inmiddels krijgt de bouw van het premixen en mineralencomplex steeds meer vorm. 

“Maart volgend jaar moet het draaien”, aldus Marcel Roordink. 

Nieuw mineralencomplex ABZ Diervoeding Eindhoven 

De fabriek van ABZ Diervoeding aan het 
Beatrixkanaal in Eindhoven is volgens 
directeur Marcel Roordink ideaal gelegen 
in het leveringsgebied. “We produceren 
hier al het varkens- en pluimveevoer voor 
Zuid-Nederland.” Die ligging en de 
groeipotentie van het werkgebied voor de 
afzet van diervoeders, zijn belangrijke 
drijfveren voor de investeringen die 
momenteel plaatsvinden in Eindhoven. Na 
de verplaatsing en vernieuwing van het 
vloeistoffenpark in 2017, wordt nu 
gewerkt aan het inrichten van een 
compleet nieuw premixen- en mineralen-
complex. De verbouwing is de volgende 
fase in een meerjarenplan om de fabriek 
in Eindhoven te verbeteren en optimalise-
ren, zodanig dat de maximale productie-
capaciteit van 350.000 ton voer op 
jaarbasis kan worden gerealiseerd. 

Ontwerp
Halverwege de jaren 80 werd de fabriek 
gebouwd in opdracht van coöperatie 
Z.O.N. Het ontwerp werd destijds 
verzorgd door Cebeco Ingenieursbureau 
(nu Bilfinger Tebodin). Het resultaat was 
een compacte fabriek met een logische 
opbouw en praktische inrichting. De 
bouw was gericht op een productiecapa-
citeit van 100.000 ton mengvoer.
Inmiddels wordt er aan de Hastelweg in 
Eindhoven ruim 215.000 ton voer >>Bij het premix- en mineralenblok is gekozen voor een thermisch verzinkte constructie.
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geproduceerd. “De huidige productieom-
vang hebben we grotendeels kunnen 
realiseren door verregaande optimalise-
ring, maar voor verdere productiegroei 
waren grotere ingrepen vereist”, aldus 
Roordink. Vijf jaar geleden werd daarvoor 
een tienjarenplan opgesteld, waarvan het 
plaatsen van een walsenlijn, het optimali-
seren van de perslijnen en de op- en 
overslag en het verplaatsen van het 
vloeistofpark inmiddels al zijn uitgevoerd. 
Net als bij andere verbouwprojecten bij 
ABZ Diervoeding, deed Roordink bij het 

veelvuldig handmatig bijstorten van kleine 
componenten, zoals premixen en 
mineralen. De capaciteit van de maal/
menglijn wordt daardoor niet optimaal 
benut”, aldus Kuiper. Mogelijkheden om 
daarin verandering te brengen binnen de 
bestaande bebouwing, waren beperkt. 
De oplossing werd gevonden buiten de 
bestaande fabrieksmuren. “Om ruimte te 
maken voor het inpassen van geautoma-
tiseerde toevoeging van mineralen en 
premixen, hebben we eerst een nieuw 
vloeistofpark gerealiseerd. Op de plek die 

In totaal zijn 1500 silowanden geplaatst.

realiseren van de plannen in Eindhoven 
een beroep op de experts van Bilfinger 
Tebodin. Erik Kuiper is als projectmanager 
betrokken bij de verbouwing in Eindhoven. 
Samen met ABZ Diervoeding bedachten 
hij en zijn collega’s een plan van aanpak 
om de gewenste capaciteitsverhoging te 
kunnen realiseren met behoud van alle 
opties richting toekomstige groei.  

Premixen en mineralen
“Uit de gesprekken kwam al snel naar 
voren dat er veel tijd verloren gaat door het 
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Premix- en mineralenblok in cijfers
Afmeting enkelvoudige grondstoffenblok: 12,0 x 8,4 x 43,7 m (lengte x breedte x 
hoogte)
Afmeting mineralen en premixentoren: 9,6 x 7,5 x 47,7 m (lengte x breedte x hoogte)
20 enkelvoudige grondstofcellen, gezamenlijke inhoud 2.500 m3

22 mineralencellen, gezamenlijke inhoud 465 m3

25 premixcellen, gezamenlijke inhoud 155 m3

500.000 kg staal (inclusief silo’s en trechter)
1.500 silowand elementen
40.000 bouten en moeren
2.225 m2 dak- en wandbeplating

vrijkwam, realiseren we nu de opslag en 
dosering van premixen en mineralen”, 
licht de projectmanager toe. 

Groot voordeel bij de keuzes die worden 
gemaakt in het verbouwtraject, is dat de 
fabriek is gevestigd op een industrieter-
rein waar uitbreiding van de productieca-
paciteit is toegestaan. Bij elke stap die 
wordt gezet, wordt zorgvuldig nagedacht 
over de vervolgstappen en toekomstplan-
nen van ABZ Diervoeding. “We willen de 
slimme opzet van de fabriek zoals die in 
de jaren 80 is bedacht behouden, 
ondertussen de mogelijkheden benutten 
om te optimaliseren en ons niet beperken 
richting de toekomst. We moeten de 
groei erin kunnen houden”, aldus 
Roordink. 
Onderdeel daarvan is de service naar de 
klanten. “We maken inmiddels 550 
verschillende varkensvoeders in onze 
fabrieken. Om al dit maatwerk goed te 
kunnen produceren, verwerken wij 
bepaalde grondstoffen, zoals methionine 
of lysine, vanuit bulk in onze voeders”, 
vertelt Roordink. Flexibiliteit behouden is 
richting de toekomst alleen mogelijk als 
de fabriek beschikt over voldoende 
opslagcapaciteit van zowel grondstoffen 
als premixen en mineralen, weet de 

begrensd wordt door de leidingbrug 
afkomstig van de vloeistoffenpark.”
Tegelijkertijd wordt het grondstoffenblok 
van de fabriek uitgebreid met nog eens 
20 doseercellen voor enkelvoudige 
voorbewerkte grondstoffen. De in 2015 
gerealiseerde walsenlijn komt daardoor 
beter tot zijn recht en de structuur van de 
fabriek blijft behouden omdat alles langs 
de maalmolens richting de hoofdmenger 
wordt geleid. 
“Groot voordeel van deze aanpak is dat 
er extra doseercellen beschikbaar komen 
voor reguliere en nieuwe grondstoffen en 
dat ABZ Diervoeding de verschillende 
cellen flexibel kunnen benutten”, aldus 
Kuiper. “Ondanks de krappe voetprint 

De benodigde machines worden al op hun plaats gezet in het premix- en mineralencomplex.

directeur. “En dus moet ook de productie 
en levering tijdens de verbouwing 
gewoon doorgaan. Onze klanten mogen 
geen hinder ondervinden van de 
activiteiten hier op het terrein.”

Hoogte benutten
Inmiddels vordert de bouw van het 
premix- en mineralencomplex gestaag. 
Aan de noordkant van de fabriek verrijst 
een silocomplex met daarin 22 mineralen-
cellen (gezamenlijke inhoud 465 m2) en 
25 premixcellen (155 m2). De beide 
siloblokken zijn boven elkaar geplaatst. 
“Daarmee wordt de bestemmingsplan-
hoogte maximaal benut en konden we 
binnen de beperkte voetprint blijven, die >>
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Leveranciers
Bilfinger Tebodin is verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwbouwproject bij 
ABZ Diervoeding in Eindhoven. “Dat begint bij het maken van tekeningen op basis 
van onze plannen, maar we leggen ook het verdere begeleiden van het project in 
hun handen, inclusief bouwbegeleiding en vergunningaanvraag”, aldus ABZ-directeur 
Marcel Roordink. Voor de invulling van de plannen, zijn voor elk onderdeel verschil-
lende marktpartijen benaderd. Op basis van voorstellen zijn in overleg met ABZ 
Diervoeding uiteindelijk de diverse leveranciers gekozen. Aan het realiseren van de 
grondstoffen- en mineralencomplex werken naast Bilfinger Tebodin verder mee: 
•	 Arendsen	staalbouw	(Ulft)
•	 CGI	Netherlands	(Eindhoven)
•	 De	Visser	Bouw	en	Onderhoud	(’s	Hertogenbosch)
•	 Franki	Grondtechniek	(Barendrecht)
•	 Gericke	(Hoevelaken)
•	 Hoppenbouwers	Techniek	(Udenhout)
•	 Keaser	Kompressoren	(Borne)
•	 KSE	Process	Technology	(Bladel)
•	 Lievense	advies	&	ingenieurs	(voorheen	Bartels,	Utrecht)
•	 Maas	dak-	en	wandbeplating	(Dinxperlo)
•	 Van	Mourik	Group	(Ede)
•	 Top	Silo	Constructions	(Aalten)

blijft het geheel ruim van opzet, overzich-
telijk en gestructureerd zonder dat er 
beperkingen zijn richting de toekomst en 
met behoud van een goed logistieke 
verkeersplan op het terrein.”

Blaastransport
Voor het doseren van de mineralen, 
premixen en enkelvoudige grondstoffen 
wordt gebruikgemaakt van een KSE 
weeg- en doseersystemen. Via blaas-
transport worden de premixen en 
mineralen naar de maal/menglijn 
getransporteerd. “Dat blaastransport is 
een aspect dat niet direct de voorkeur 
had, maar het is wel de manier om te 
zorgen dat we alle mogelijkheden voor de 
toekomst openhouden”, aldus Kuiper. 
“Alleen bouwen op een andere locatie 
had het blaastransport kunnen voorko-
men, maar dan hadden we een eventueel 
toekomstige uitbreiding van bijvoorbeeld 
de maal/menglijn volledig geblokkeerd. 
Dat was geen optie, zeker omdat in het 
tienjarenplan is voorzien dat ABZ 
Diervoeding die lijn wil moderniseren en 
uitbreiden.”

Voor zover Roordink en Kuiper het nu 
kunnen overzien, is het blaastransport het 
enige aspect waarop een concessie is 
gedaan ten opzichte van het meest ideale 
scenario. Aan alle andere wensen op het 
lijstje van ABZ Diervoeding is met de 
huidige constructie voldaan. “Met de 
bouw van dit complex hebben we straks 
een gigantisch pallet aan mogelijkheden 
om te voorzien in maatwerkvoeders”, stelt 
Roordink tevreden vast. Daarnaast 

werken hier in Eindhoven in drie ploegen. 
Als de handbijstort straks grotendeels 
wordt vervangen door automatische 
bijstort, zal dat de arbeidsefficiëntie 
verbeteren en de foutkans verkleinen. 
Daar hebben zowel onze werknemers als 
onze klanten straks voordeel van.”

Oplevering
Het gehele premix- en mineralencomplex 
moet over enkele weken wind- en 
waterdicht zijn. Daarna wordt begonnen 
met het inhijsen van de weeginstallaties 
en de afmontage van de procesinstallatie. 
Gelijktijdig begint de elektrisch installateur 
met het aanbrengen van gebouwverlich-
ting, het plaatsen van de motorpanelen 
en het bekabelen van de installatie. 
Kuiper verwacht dat vanaf februari, als de 
automatisering is geüpload, de eerste 
droogtesten kunnen worden uitgevoerd 
en dat begin maart de eerste mineralen 
en premixen naar de maal-/menglijn 
worden gezonden. “Streven is om het 
project in maart nog over te dragen aan 
ABZ Diervoeding. Als ik kijk naar de 
vorderingen tot nu toe, dan moet dat 
zeker lukken.”

constateert hij dat de verbouwing een 
belangrijke bijdrage zal leveren aan het 
verminderen van de arbeidslast en 
daarmee aan de arbeidscontinuïteit. “We 

Het silocomplex omvat 22 mineralencellen en 25 premixcellen. Door deze boven elkaar te 

plaatsen wordt de hoogte maximaal benut en de voetprint beperkt.
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