Modernisering Brons Mengvoeders in volle gang

“Specialiseren en
groeien”
Het vorig jaar door VanDrie Group overgenomen Brons Mengvoeders uit Voorthuizen
timmert al geruime tijd volop aan de weg. Recentelijk werden de vernieuwde
laadstraat en premix-afdeling in gebruik genomen. De voorbereidingen van een
nieuwe maal-menglijn zijn in volle gang. Met deze vernieuwingen is het bedrijf
klaar voor de toekomst.

Het was een jaar geleden groot nieuws in
de diervoedersector dat Brons Mengvoeders was overgenomen door VanDrie
Group. “Een voor de hand liggende stap
in onze ontwikkeling”, zegt directeur Jan
Brons. “Wij willen graag specialiseren en
groeien, omdat er daardoor meer

perspectief komt voor onze klanten en
ons personeel. Voor een relatief klein
bedrijf is dat lastig, omdat je in zo’n
situatie sterk op jezelf bent aangewezen
en je voor kennis en advies altijd naar
buiten moet om de nodige expertise
binnen te halen.

We hoeven nu maar te bellen en we
krijgen de informatie die we wensen,
binnen de Group is een breed team waar
je door gesteund wordt. VanDrie Group
zag in ons een stuk markt- en kennisverbreding en heeft dat met deze overname
ook bereikt.”

Rijk Melissen, teamleider en directeur Jan Brons.
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Harm Klein Techniek

Feiten en cijfers
Brons Mengvoeders behoort tot de
groep middelgrote mengvoederproducenten. Het bedrijf produceert
100.000 ton mengvoeders per jaar,
40 procent rundvee- en 40 procent
varkensvoeder. Daarnaast worden
pluimveevoeders en vooral ook specialiteiten geproduceerd. De productie
vindt gedurende 5 dagen per week in
tweeploegendienst plaats. Belangrijk
onderdeel in het bedrijf zijn voeders
voor jonge dieren.

Vernieuwingen
In de fabriek is in de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd. Een proces dat al ruimschoots voor de overname door VanDrie
was ingezet. “De verkregen vergunningen
bieden ruimte om te groeien. De laatst
gerealiseerde vernieuwingen aan het
productiegebouw met een hoogte van 30
meter zijn de laadstraat en de premixafdeling”, zegt Brons. Beide bieden
ruimte aan de bestaande en nieuwe
proceslijnen. “Omdat dit gebouw op de
plaats staat van het eerdere kantoor, is
tevens een nieuw kantoorgebouw
gerealiseerd.”
De onlangs nieuw geïnstalleerde
premix-installatie bevat 24 ronde
roestvrijstalen cellen van elk 11 ton
inhoud. De autobeladingsstraat is
gemoderniseerd. De tweede is nieuw met
4 contrasets, die elk uit 11 bunkers
bestaat met 6 ton inhoud.
Momenteel wordt een nieuwe maalmenglijn voorbereid. De lijn wordt
uitgerust met een Van Aarsen frequentie
gestuurde hamermolen van ruim 300 kW
met automatische zeefwisseling. De

Valpijpen onder de contrasets.

maalinstallatie wordt gevoed door twee
voormengers. “Met een mengmogelijkheid boven de molen zijn we beter in
staat om een homogeen product te
krijgen. Onder de hamermolen wordt een
nieuwe 4-tons lintmenger geïnstalleerd,
zodat we straks gemakkelijk 30 ton per
uur kunnen produceren”, vertelt Brons.
De hoofdaannemer voor de projecten is
Machinefabriek en Constructiebedrijf Jan
Heij uit Wekerom. De besturing van de
processen wordt verzorgd door AuteQ uit
Ederveen en KSE uit Bladel.

transport zijn flinke stappen gezet. De vier
nieuwe contrasets zorgen voor een
beladingstijd van slechts enkele minuten.
Ook wordt er met andere productiebedrijven binnen VanDrie Group transport
afgestemd.
Brons stelt dat met de nieuwe investeringen de basis is gelegd voor de verdere
ontwikkeling van het bedrijf. “Met de
gemoderniseerde fabriek en inmiddels
onderdeel zijnde van een grote speler in
de diervoedersector, zijn we goed in staat
om ons bedrijf verder te ontwikkelen. Wij
zijn er klaar voor.”

De melkpoederfabriek werd onlangs
stilgelegd. Deze melkpoederproductie is
overgenomen door Tentego in Mijdrecht
en Schils in Sittard, twee gespecialiseerde
melkpoederfabrieken van VanDrie Group.
Logistiek
Voor het efficiënter maken van het

Historie
Brons Mengvoeders is gevestigd in Voorthuizen. Het bedrijf is indertijd gestart aan
de rand van de toenmalige bebouwing. In de loop der jaren zijn in de omgeving van
het bedrijf meer woningen gerealiseerd. Het bedrijf staat nu middenin een woonwijk
en mede daardoor is er regelmatig overleg met de omgeving om afspraken te maken
over de bedrijfsactiviteiten van Brons Mengvoeders.
Met de overname door VanDrie Group wordt continuïteit geboden aan de lange
geschiedenis van Brons. Het familiebedrijf startte in 1929. Alle arbeidsplaatsen bij
Brons zijn behouden evenals de bedrijfsnaam en locatie. De familie Brons is betrokken
gebleven bij de activiteiten.
Beladingsbalgen met aspiratie.
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