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Fransen Oss heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. De 

bouw van een extra hal, vervanging van het innametransport en 

plaatsing van een graanschoner zijn de belangrijkste veranderin-

gen bij het op- en overslagbedrijf. “Meteen een mooi moment 

om het bedrijf verder te professionaliseren”, aldus directeur 

Huub Fransen. 

Op- en overslagbedrijf Fransen Oss is 

vernieuwd en uitgebreid. Het meest in 

het oog springend is de nieuwe hal. 

Deze zorgt voor een aanzienlijke capaci-

teitsuitbreiding. De vlakloods, met vak-

ken van 2000 ton, heeft een opslagcapa-
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citeit van 20.000 ton. “We hadden te 

weinig volume om alle grondstoffen 

kwijt te kunnen”, vertelt directeur Huub 

Fransen. 

Uitbreiding

Het bedrijf is de laatste jaren gegroeid; 

er wordt momenteel 700.000 ton aan 

grondstoffen per jaar verwerkt. “Oss ligt 

gunstig; er kunnen grote schepen 

komen en de infrastructuur is goed. 

Daarnaast bieden wij goede voorwaar-

den; we lossen snel, waardoor er geen 

of lage overleggelden betaald hoeven 

te worden, de vrachtwagens van klan-

ten worden snel geladen en ook zijn de 
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Nieuwe stap voor op- en overslagbedrijf Fransen Oss
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De nieuwe hal (rechts) heeft een 

opslagcapaciteit van 20.000 ton.
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>> Groter, moderner en professioneler

openingstijden heel erg ruim”, zo ver-

klaart Fransen de groei. Daarnaast ziet 

hij een lichte verschuiving van transport 

per as naar transport per schip. “Dat 

komt onder andere door een betrouw-

bare logistiek. De per schip aangevoerde 

voorraden fungeren als buffer voor de 

fabrieken. Bovendien is de kwaliteits-

controle bij scheepsladingen efficiënter 

en is transport per schip in bepaalde 

gevallen, afhankelijk van de grondstof 

en vaarroute, goedkoper en duurza-

mer.”

Met de bouw van een nieuwe hal kan 

aan een specifieke wens van klanten – 

grondstofhandelaren en mengvoederbe-

drijven – worden voldaan. “Door de 

extra capaciteit kunnen we partijen van 

een bepaalde eigenaar apart opslaan. 

Klanten vinden het door de steeds 

strengere eisen op het gebied van trac-

king en tracing een fijn idee om hun 

eigen partij apart te houden tijdens 

opslag.”

In totaal beschikt Fransen Oss nu over 

vier hallen, met een opslagcapaciteit 

van ongeveer 45.000 ton. Hoe later de 

hal is gebouwd, hoe groter de vakken. 

De nieuwe hal is bovendien hoger dan 

de oudere hallen. “De vakken zijn mee-

gegroeid met de scheepsgrootte.” 

Vernieuwing

Ook het innametransport bij Fransen 

Oss is volledig vervangen. “Door vervan-

ging van het transportsysteem kunnen 

we nu 300 ton grondstoffen per uur ver-

werken, in plaats van 150 ton per uur.” 

De kraan die de grondstoffen lost, kon 

deze capaciteit al aan. “Een kwestie van 

wat vaker heen en weer zwenken.”

Nadat de grondstoffen in een bunker 

zijn gestort, gaan ze met elevatoren 

naar boven en vervolgens door een 

grove zeef. Nieuw is de graanschoner 

die erachter is geplaatst. “Daar was 

vraag naar”, meent Fransen. “Er bestaat 

een trend naar het verwerken van 

geschoonde granen. Vooral bij jongdier-

voeders is er vraag naar geschoonde 

grondstoffen, want daar zit minder 

zand, stof en kaf in. Met deze bestand-

delen kunnen jonge dieren niet zo veel. 

Bovendien zit een deel van de mycotoxi-

nen in het kaf. Die haal je er in deze 

processtap deels uit.” 

De graanschoner, met een capaciteit van 

eveneens 300 ton per uur, is te omzei-

len. “Het schoningsproces zorgt voor 

extra kosten, vooral omdat je een deel 

van het graan weggooit, waar je wel 

voor hebt betaald. Het gaat misschien 

maar om 1 of 2 procent, maar bij grote 

hoeveelheden lopen de bedragen toch 

aardig op.”

Via banden worden de grondstoffen 

naar één van de vier hallen getranspor-

teerd. Een deel van het transport is ver-

zorgd door Van Mourik en een deel 

door Jansen & Heuning. “Op dit 

moment is het transport naar de oudste 

hal nog niet klaar en kunnen we daar 

alleen maar met vrachtwagens lossen. 

Dat hebben we trouwens in het begin 

ook gedaan bij de nieuwe hal. De nieu-

we hal was in september 2016 gereed. 

Daarna is het transport pas aangepakt.”

Nadat de grondstoffen in de bunker zijn gestort, gaan ze met een elevator naar boven en vervolgens 

door een grove zeef en eventueel door de nieuwe graanschoner.
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Ook de weegbrug was aan vervanging 

toe. Deze is vervangen en bovendien is 

een tweede weegbrug gebouwd. 

“Twee weegbruggen zorgen voor een 

grotere bedrijfszekerheid, mocht er een 

onverhoopt uitvallen.” De weegbrug-

gen zijn voorzien van nieuwe automati-

seringssoftware, waardoor het weeg-

proces efficiënter is geworden. “De 

weegbruggen werken nu met ken-

tekenherkenning en de gewichten wor-

den direct geregistreerd.” 

Professioneler 

Fransen Oss is dus uitgebreid en ver-

nieuwd. Een mooi moment om het 

bedrijf te professionaliseren. Tot voor 

kort was er geen website en stond het 

logo van Fransen Gerrits op de gevel. 

Fransen Oss is vanuit het mengvoeder-

bedrijf Fransen Gerrits ontstaan. De op- 

en overslag bestaat nu 28 jaar. 

“Destijds was tapioca een belangrijke 

grondstof; mijn vader besloot dat het 

handig was hiervoor een eigen op- en 

overslag te hebben. Al snel ontstond 

interesse vanuit andere mengvoederbe-

drijven, waaronder Sondag Voeders en 

Coppens Diervoeding. We willen 

Fransen Gerrits en Fransen Oss nu hele-

maal loskoppelen, met een eigen web-

site en eigen logo. Het zijn zelfstandige 

bedrijven”, benadrukt de directeur. 

“Fransen Gerrits is weliswaar klant bij 

Fransen Oss, maar betaalt – net als de 

andere klanten – marktconforme 

bedragen.” 

Op de website van Fransen Oss kunnen 

klanten binnenkort inloggen en online 

aangeven wanneer ze welke producten 

komen halen. “Dat gaat nu allemaal 

nog telefonisch of per mail. Maar met 

zo’n tachtig auto’s per dag die grond-

stoffen komen halen, zijn dat heel wat 

telefoontjes en mailtjes”, vertelt 

Fransen. De planning is in handen van 

transportbedrijf C. Timmer, net als de 

verlading ter plaatse. “Fransen Oss 

heeft geen personeel in dienst.”

Of Fransen Oss nog verder zal groeien, 

durft de directeur niet te zeggen. “De 

veehouderij in deze regio groeit in ieder 

geval niet meer. Ik verwacht dan ook 

dat we met de nieuwe hal voorlopig wel 

vooruit kunnen.” -
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Huub Fransen: “Door vervanging van het transportsysteem kunnen we nu 300 ton grondstoffen per 

uur verwerken.”

In de nieuwe hal hebben de vakken een grootte van 2000 ton.
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