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De op- en overslag van Vitelia in Wanssum werd feestelijk geopend in januari.
Nog geen drie weken later zaten alle grondstofsilo’s vol met graan, ruim
20.000 ton. Directeur Stefan Kuijpers ziet deze mijlpaal als een eerste stap in
de richting van voerproductie aan het water.

Het eerste binnenvaartschip meerde op
5 december 2016 af om te lossen bij de
nieuwe op- en overslag van Vitelia in de
haven van Wanssum. Een mijlpaal waar
het projectteam met spanning naar uitkeek. “Vanwege de bijzondere datum
hebben we er een speciaal moment van
gemaakt, compleet met Sinterklaas en

Zwarte Pieten”, vertelt Vitelia-directeur
Stefan Kuijpers. De boot werd gelost, de
inname ging naar verwachting. “Na die
eerste boot wisten we zeker dat alles
wat we op de tekentafel hadden
bedacht, ook echt klopte”, vertelt projectleider Arie Janssen, niet zonder trots.

W e l k o me scha k e l
De op- en overslagfaciliteit in de haven
van Wanssum heeft een realisatietijd
gehad van zo’n zes jaar. Kuijpers is blij
dat het nu zo ver is, want voor de optimalisering van de bedrijfsvoering van de
productielocaties in Ysselsteyn en Oirlo is
de op- en overslag een welkome schakel.
In Oirlo staat een fabriek die eigenlijk
werd gebouwd voor een productie van
70.000 ton. Inmiddels wordt er zo’n
250.000 ton voer gemaakt. “Daarvoor is
ook echt alle ruimte effectief en efficiënt benut. Dat heeft wel een keerzijde, namelijk dat we er voor een fabriek
van die omvang erg weinig grondstofopslag hebben”, vertelt Kuijpers. De
Oirlose fabriek heeft ongeveer een dagproductie grondstoffen op voorraad.

De gerealiseerde nieuwbouw is voor Vitelia een eerste stap in een plan van aanpak voor de toekomst.
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Op- en overslag Vitelia in Wanssum volop in bedrijf

t water heeft de toekomst’
Voor de optimale bedrijfsvoering is het
dus van belang dat er een constante
grondstoffenaanvoer is. “Dat lukt onder
normale omstandigheden prima, maar
als bijvoorbeeld door feestdagen of
transportproblemen de aanvoer stokt,
staat de productieplanning onder druk.”
Ver a nt w oor d e pr oduc t i e
In Ysselsteyn staat de productielocatie
midden in het dorp. “Zo’n locatie is niet
ideaal, zeker als je kijkt naar de langere
termijn en de vele verkeersbewegingen
die daarmee gemoeid zijn.”
Naast de bestaande logistieke uitdagingen op beide locaties speelde bij de
besluitvorming over een eigen op- en
overslag nog een factor mee. “Als sector
hebben we een verantwoordelijkheid
voor verantwoorde productie. Daar
maakt transport ook deel van uit.
Iedereen weet dat transport over water
het meest verantwoord is. En dat hebben wij als Vitelia gerealiseerd op een
steenworp afstand van onze fabrieken,
in Wanssum”, aldus Kuijpers.
Belangrijkste functie ervan is het op- en
overslaan van grondstoffen voor beide
Vitelia-fabrieken. “Daarnaast kunnen
we ook afnemers hun enkelvoudige
grondstoffen laten ophalen in Wanssum
en in het oogstseizoen eventueel granen laten lossen”, vertelt Janssen.
Const r uct ief
Achter het gebouw van het Feed Design
Lab, aan de haven van Wanssum, verrees de afgelopen maanden een op- en
overslagbedrijf voor Vitelia met een silohoogte van 60 meter. Voor het ontwerp,
het vergunnningentraject en de begeleiding heeft Vitelia een beroep gedaan
op Tebodin. “Groot voordeel daarvan is
dat je alles in een hand hebt. Zeker als
je moet schakelen met overheden over

de vergunningen. Dan is het wel fijn dat
je kunt terugvallen op de expertise van
Tebodin”, benadrukt Janssen.
Alle betrokkenen zijn vol lof over de
medewerking van de diverse vergunningverlenende instanties. “Zowel
gemeente, waterschap als provincie
hebben constructief meegewerkt aan
het proces. Zelf wil je graag sneller en
dan is die administratieve rompslomp
lastig”, stelt Janssen. Terugkijkend is het
de medewerkers van Vitelia alles meegevallen. “De communicatie met
gemeente en provincie, maar vooral ook
met het dorp en de directe omgeving
was geweldig. De mensen stelden zich
open en kritisch op, maar uiteindelijk
hebben we geen enkele wanklank
gehoord.”
Zesh o e k i g
Voor de constructie is gekozen voor
betonnen silo’s met een unieke vorm:
zeshoekig. “We hebben maar beperkt
ruimte op de locatie, dus hebben we
goed nagedacht hoe we die het best
konden benutten. Dat is met zeshoekige
silo’s. De voordelen van rond en vierkant worden in deze vorm verenigd. ”
Voor aannemer Wijnen Bouw, ervaren
in betonconstructies, toch ook een uitdaging, weet Kuijpers. “Je gaat er van-

dat hebben wij als Vitelia gerealiseerd op een steenworp afstand van
onze fabrieken”, aldus Vitelia-directeur Stefan Kuijpers.

uit dat het voor die mannen dagelijkse
kost is, maar zo’n constructie en dan
ook met die hoogte, dat is ook voor de
aannemer en onderaannemers een
spannend project.”

>>>

Op- en overslag Wanssum
De op- en overslag in Wanssum bestaat uit 31 betonnen grondstofsilo’s van 40 meter hoog, in een
gebouw van 60 meter hoog. De silo’s hebben een opslagcapaciteit variërend van 392 m3 tot 1570
m3.
Er zijn drie laadgangen. De innamecapaciteit bedraagt 500 ton per uur, inclusief schoning en
weging. De uitdraaicapaciteit is 350 ton per uur. “Streven is een bakwagen binnen zes minuten
te vullen. Een vrachtwagen moet uiteindelijk in tien minuten het volledige traject kunnen doorlopen”, aldus Arie Janssen, facilitair manager op- en overslag bij Vitelia. Ook bulkwagens kunnen in
Wanssum laden. “Dat zal iets langer duren, omdat de vrachtwagen per compartiment moet worden gevuld.”
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>> ‘Voerproductie aan het water heeft de toekomst’

moment dat ik alles kan overdragen aan
de bedrijfsleider, komt steeds dichterbij”, vertelt Janssen met enige weemoed. Op dit moment is hij bezig met
de laatste loodjes. “Ons streven een
bakvrachtwagen in zes minuten te
laden, wordt nog geoptimaliseerd.
Datzelfde geldt voor het automatiseringsproces. Inchecken, vrijgeven, uitchecken. Imtech België moet daar nog
aanpassingen voor doen. Daaraan wordt
gewerkt. Het vertrouwen in het proces
moet groeien. Daarvoor is nu nog wat
begeleiding nodig, maar als alles optimaal op elkaar is afgestemd, dan is het
een locatie die zonder aanwezig personeel werkt.”
Plannen
Voor Kuijpers staat vast dat voerproductie aan het water de toekomst heeft.

Aan de haven
van Wanssum
verrees de afgelopen maanden
een op- en
overslagbedrijf
voor Vitelia met
een silohoogte
van 60 meter.

M engen
De bekisting werd stukje bij beetje volgegoten met beton. “Ik heb veel respect
voor het werk van de betonmengers.
Het is minstens zo uitdagend als een
goede voersamenstelling realiseren.
Temperatuur, regenval, luchtvochtigheid, er zijn zo veel factoren van invloed
op de kwaliteit van beton. Ze moeten
voortdurend schakelen.” Voordeel
onder de gegeven omstandigheden was
dat Wijnen Bouw werkte met de lokale
betonproducent die is gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein in Wanssum als
waar de silo’s moesten verrijzen. “Dan
kun je echt direct schakelen en de
samenstelling aanpassen als dat nodig
is.”
Punt van zorg van Kuijpers en Janssen
bij deze betonconstructie was de uiteindelijke kwaliteit van de betonnen wanden. “Deze moesten glad zijn voor een
optimale doorloop van de grondstoffen
en dat is goed gelukt.”
Vol
Eind februari zat de op- en overslag
nagenoeg vol; ruim 20.000 ton tarwe
was opgeslagen in Wanssum. “Streven is
een innamesnelheid van 500 kubieke
meter per uur. Dat betekent dat we een
schip van 4000 ton binnen een dag kunnen lossen”, vertelt Janssen. Het gebruik

van de loskade is niet voorbehouden
aan Vitelia, ook andere bedrijven maken
gebruik van de kade. “Een kwestie van
plannen. We weten allemaal ruim op
tijd wanneer een boot in aantocht is,
dus kunnen we elkaar informeren en
kijken hoe we het passend maken.”
Kuijpers vult aan: “Een WhatsApp-groep
communiceert dan geweldig.”
Het voldraaien van de op- en overslag
werd nog wel even spannend, doordat
een binnenvaartschip eind 2016 de sluis
bij Grave beschadigde. “Het waterpeil in
de Maas werd te laag en schepen konden ons in die weken niet bereiken”,
vertelt Kuijpers. Het inkoopteam van de
voercoöperatie moest op dat moment
snel schakelen. De al aangekochte
grondstoffen die vanuit Rotterdam zouden worden aangevoerd, werden verkocht en in allerijl werden grondstoffen
uit met name Noord-Frankrijk aangekocht.
Z o n d e r p e rso n e e l
In februari werden de silo’s uiteindelijk
volgedraaid. Voor Janssen weer een speciaal moment. “De afgelopen jaren was
ik heel intensief bij het project betrokken. Nu de bouwbedrijven zijn vertrokken, zijn voor mij de laatste stappen
begonnen. Bijna elke dag is er weer iets
dat van het ‘to do-lijstje’ af kan. Het
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“Niet alleen omdat je transportbewegingen beperkt, maar ook omdat de
voerkwaliteit beter kan worden
bewaakt door de uniformere eigenschappen per partij grondstoffen.
Honderd vrachtwagens zijn meer divers
van samenstelling dan één schip.”
De gerealiseerde nieuwbouw is dan ook
een eerste stap in een plan van aanpak
voor de toekomst van Vitelia. “Zoals
gezegd, in Ysselsteyn en Oirlo zitten we
in de dorpskern. Als coöperatie moeten
we vooruitdenken en plannen maken”,
vertelt Kuijpers. De huidige fabrieken
gaan volgens hem zeker nog tien tot
vijftien jaar mee. “Maar voor die tijd
moeten we wel een plan hebben hoe
we dan verder gaan.”
Met het oog daarop is bij het ontwerp
van de op- en overslag al rekening
gehouden met een aanpalende productielocatie. “Dat was misschien nog wel
de grootste uitdaging van dit ontwerp”,
vertelt Oswin Verkerk van Tebodin. “Je
moet rekening houden met iets dat er
nog niet is en ruimte behouden om
tegen de tijd dat het er wel moet
komen, voldoende te kunnen inspelen
op de wensen, eisen en ontwikkelingen
van dat moment.” Of dat is gelukt, zal
mogelijk al over enkele jaren blijken.
Vitelia overweegt als eerste stap een
eenvoudige productielijn voor het
bewerken van enkelvoudige grondstoffen.
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