
Nieuwe fabriek Twilmij in gebruik

DoorDacht transportontwerp 
versnelt premixproDuctie 
De nieuwe fabriek van premixfabrikant Twilmij moet de huidige productie van 50.000 ton per jaar verdubbelen. De 
eerste fase van de manurenbesparende 1.500 m² moderne productieruimte is gereed. De integratie van het volautoma-
tische containertransportsysteem, dat tevens versleping voorkomt, is een noviteit in de premixsector.

Twilmij in Stroe maakt premixen voor diervoe-
ding en werkt met maar liefst 350 verschillende 
grondstoffen. Productiemanager Ton Megens: 
”Een batch kan wel zestig verschillende grond-
stoffen bevatten. Door het automatiseren van de 

groei en gezondheid van de dieren en dus ook voor 
de productiviteit en het rendement voor de boer.

Nieuwe productieruimte
De nieuwe productieruimte van 1.500 m², 
sinds september 2016 in bedrijf, bestaat uit 62 
grondstofsilo’s, vijf eindproductsilo’s, vier Alfra-
doseerwegers, twee Nauta-mengers en een 
derde afzaklijn compleet met palletiser en wikkel-
machine. De nieuwe fabriek is uitgerust met een 
volledig geautomatiseerd transportsysteem voor 
20 containers van 2,6 m³. De containers bestaan 
uit een frame met gecoate polyester doeken, 
voorzien van een trilsysteem. Het transportsys-
teem heeft een lift met kettingtransport, dat de 
nieuwe en oude ruimte met elkaar verbindt. In de 
nieuwe fabriek worden grondstoffen niet langer 
handmatig in de menger gestort, maar verloopt 
het proces automatisch met de inzet van contai-
ners. De containers worden ook in de oude fabriek 
gebruikt voor doseerprocessen.
De procesoptimalisatie is onderdeel van een 
tienjarenplan, legt kwaliteitsmanager Alphons 
Oosterwegel uit: “We hebben onze ambities om 
de productie te verdubbelen met de gemeente 
besproken en tegelijk de vergunningen voor de 
investeringen in de volgende bouwfase geregeld. 
We beschikken over een ATEX-veilige en zeer 
schone fabriek met een goede stofafzuiging. Ook 
de geluidsbeperking is verbeterd.”

VerVaNgiNg haNdwerk
Handmatige bijstort is verleden tijd in de nieuwe 
fabriek. Met een druk op de knop transporteert 
het systeem de grondstof van een container via 
kettingtransport naar de menger, vertelt Ton 
Megens. “Bovendien verloopt de dosering bij 

deze nieuwe methode veel sneller dan in de oude 
situatie. De doseercapaciteit is verdubbeld.” Ook 
het rechtstreekse transport van de silo’s naar de 
menger gaat volautomatisch. Het innovatieve van 
het ontwerp zit volgens Alphons Oosterwegel in 
de meervoudige dosering: “Wat dit nieuwe ont-
werp in onze sector innovatief maakt, is dat we de 
diverse grondstoffen als mineralen en vitamines 
op meerdere posities afwegen en samen brengen 
in één mengproces.” Dit fysieke doseer-, weeg-, 
en transportsysteem met separate containers en 
de softwarebesturing ervan is door KSE ontwik-
keld en uitgevoerd. Vooraf heeft KSE een gron-
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grondstoftoevoeging met gebruik van containers 
besparen we niet alleen veel manuren, maar mini-
maliseren we ook de kans op versleping. Wat het 
ene dier absoluut nodig heeft, kan bij het andere 
dier onnodig zijn.” Bij de productie van premixen is 

de exacte en zuivere samenstelling een belangrijk 
thema. Premixen zijn een zorgvuldig samengestel-
de basisgrondstof voor mengvoederfabrikanten. 
Hoewel ze slechts 0,5-2% van het diervoeder uit-
maken, zijn ze cruciaal voor het bevorderen van de 

‘Innovatief is dat we 
grondstoffen op  
meerdere posities af- 
wegen en samenbrengen 
in één mengproces’

Doordacht ontwerp: de containers worden bovenin de fabriek onder een silo gereden en via zwaartekracht gevuld. Vervolgens schuiven ze op rails over de vloer en 
worden met kettingen in positie boven de balg gebracht. Ook het vullen van de daaronder geplaatste menger gaat met zwaartekracht.

Productiemanager Ton Megens en kwaliteitsmanager Alphons Oosterwegel: “Met de nieuwe fabriek en het 
volautomatische transportsysteem zet Twilmij in op verdubbeling van de productie.”
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‘In de nieuwe fabriek duikt  
Twilmij onder de 0,4%  
versleping – tegenover  
gemiddeld 2 - 5% in de  
mengvoederindustrie’ 

dige analyse gemaakt van het receptenbestand 
van Twilmij. Dit resulteerde in een op de praktijk 
afgestemd maatwerksysteem van doseer- en 
weeginstallaties. Ton Megens: “De kleinste 
doseerinstallatie verwerkt vanaf 50 gram, de 
grootste tot maar liefst 4.000 kilogram. Dit biedt 
ons maximale mogelijkheden tot automatisering 
van processen.” Daarnaast zijn containers flexibel 
inzetbaar. Een container die op een doseerunit is 
geplaatst, kan heel eenvoudig met de heftruck 
worden vervangen. Ton Megens: “Het kost een 
werknemer minder dan een half uur om bijvoor-
beeld zes containers eraf te halen en zes nieuwe 
met een andere grondstof te plaatsen.”

efficieNcyVerhogiNg
Met het nieuwe systeem zijn aanzienlijk minder 
manuren per 1.000 ton nodig. Megens verwacht 
dat de voordelen nog groter zullen worden als de 
productie na de volgende expansiefase met onder 
meer reeds geplaatste silo’s opgevoerd wordt: 
“We zien nu al dat we de productieverhoging met 
onze huidige 25 FTE’s op de productieafdeling ge-
makkelijk kunnen opvangen. En als in de volgende 
fase de productie opgevoerd wordt en we alle kin-
derziektes eruit gehaald hebben, bijvoorbeeld voor 
nalooptijden transport finetunen, contactsignalen, 
afstemmen container-ID, beschrijving en uitlezen 
van de RFID tags, dan halen we mogelijk in de 
toekomst meer dan 25% productiviteitsverbete-
ring per FTE. De mensen krijgen dan vooral een 
controlerende functie in plaats van fysieke werk-

zaamheden”, legt Ton Megens uit. Bij de nieuwe 
afzaklijn is nu zelfs al sprake van een 50% hogere 
productiviteit. De schaalvergroting vervangt daar-
naast meer zakgoed door bulkaanvoer per vracht-
wagen. Oosterwegel benadrukt de efficiency: “De 
labonderzoekskosten (controle op zuiverheid, 
gehalte werkzame stoffen en/of afwezigheid van 
ongewenste stoffen) voor vrachtwagens met één 
grondstof zijn veel lager dan voor vrachtwagens 
met bijvoorbeeld zeven verschillende soorten 
grondstoffen.” 
 
VerSlepiNg miNimaliSereN
De keuze voor het containersysteem heeft naast 
efficiencyverbetering ook te maken met het 
minimaliseren van versleping. Na elke batch wordt 
het restmateriaal uit de containers geblazen. 
Alphons Oosterwegel: “Contaminatie voorkomen 
is onlosmakelijk verbonden met de hoge kwaliteit 
die wij nastreven. Daarom werken wij tevens met 
familiecodes voor al onze recepten. We analyse-

ren welke grondstoffen wel en absoluut niet in 
een recept mogen komen. Ook houden we bij wat 
we voor en na een bepaalde batch produceren.” 
Afhankelijk daarvan bepaalt Twilmij of apparatuur 
gespoeld moet worden om de kans op versleping 
te beperken. Ook het vervoer wordt hierop afge-
stemd. Twilmij beschikt over eigen bulkwagens die 
de premixfabrikant zelf onderhoudt. ”We houden 
per bulkwagen precies bij welke lading we op welk 
moment vervoeren. Om versleping te voorkomen 
werken we volgens vaste procedures en reinigen 
we de wagens.”

gebruik zwaartekracht
De nieuwe fabriek is vrij hoog gebouwd waardoor 
niet alleen de silocapaciteit vergroot is, maar 
ook gebruik gemaakt kan worden van de zwaar-
tekracht. De twee Nauta-mengers zijn bovenin 
de fabriek geplaatst. Deze innovatieve oplossing 
bespaart transport en dat heeft twee voordelen. 
Door gebruik te maken van de zwaartekracht 
dalen de energiekosten op transport aanzienlijk 
en bovendien leiden minder transportmeters tot 
minder kans op versleping. De resultaten mogen 
er wezen. Alphons Oosterwegel: “Het externe 
laboratorium voert periodiek onderzoek uit in het 
kader van de GMP-eisen. Twilmij heeft met 0,4% 
al een buitengewoon laag percentage versleping 
tegenover gemiddeld 2 tot 5% in de mengvoeder-
industrie. In de nieuwe fabriek duiken we daar zelfs 
nog onder.”●

Het innovatieve containersysteem is zeer flexibel. Een container die op een doseerunit is geplaatst, kan in minder dan 5 minuten met de heftruck worden vervangen 
door een andere.
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