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VOORWOORD
Terugblikken op 2017 deden wij op onze druk bijgewoonde 
nieuwjaarsreceptie in de Horta. Nu is het tijd om vooruit te kijken.

Onze blik richt zich vooral op een nieuw ambitieus project dat in 
de startblokken staat: de bouw en exploitatie van een logistiek 
demonstratiecentrum – genaamd Log!Ville-  aan de ingang van 
het Wetenschapspark in Niel.

Samen met onze partner POM Antwerpen willen wij een 
landmark gebouw neerzetten dat een ware belevingsruimte 
wordt. Log!Ville zal een inspirerende omgeving zijn voor alle 
Vlaamse ondernemingen uit de logistieke sector om innovatieve 
technologieën en concepten live en virtueel te demonstreren 
en te beleven. Innovatieve oplossingen kunnen er ook uitgetest 
worden, met aandacht voor het aspect van co-creatie.
Primaire doelgroep zijn logistieke dienstverleners, verladers, 
retailers en toeleveranciers van logistieke oplossingen.
Secundaire doelgroep zijn de huidige en toekomstige logistieke 
werknemers en tertiaire doelgroep de buitenlandse delegaties en 
potentiële investeerders.

De eerste steenlegging is voorzien begin volgend jaar en wordt 
een mijlpaal in de geschiedenis van VIL en een unicum voor 
logistiek Vlaanderen.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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FLANDERS 
RECYCLING HUB
STATUS AFGEROND

Vlaanderen is koploper op vlak van 

de circulaire economie, maar om 

het potentieel als internationale 

recycling hub te verzilveren, 

moeten er nog enkele hindernissen 

weggewerkt worden voor een 

vlottere instroom van afval en 

uitstroom van gerecycleerde 

materialen naar afzetmarkten 

wereldwijd. Dat blijkt uit de 

resultaten van het project Flanders 

Recycling Hub, dat VIL uitvoerde in 

samenwerking met 24 bedrijven en 

projectpartners OVAM en VITO.

Het project Flanders Recycling Hub, dat 
in 2015 startte, legde de focus op het 
aanwenden van de gunstige ligging van 
onze regio en de aanwezige knowhow 
en capaciteit op het vlak van recyclage 
om Vlaanderen verder uit te bouwen 
als internationale recyclagehub. De 
resultaten van het project werden op 
dinsdag 23 januari voorgesteld tijdens 
het slotevent in Technopolis, Mechelen.

Negatief imago

Aan de term afval hangt vaak nog 
een negatief imago vast, zeker in de 
maritieme wereld. Zo staan rederijen 
erg weigerachtig tegenover afval als 
lading, zeker wanneer het om gevaarlijk 
afval gaat, terwijl deze stromen niet per 
defi nitie een risico vormen tijdens het 
transport, maar eerder bij de verwer-
king. “Logistieke actoren in een haven 
zijn vaak nog te weinig vertrouwd met 
afval en de regels die ermee gepaard 
gaan. Op vlak van sensibilisering is 
ongetwijfeld een rol weggelegd voor de 
havens”, zegt  projectleider Steve Sel.

Mogelijk 77.700 ritten minder over 

Antwerpse ring

VIL voerde vijf praktijkcases uit, 
waaronder een proefproject met 
Vanheede Environmental Logistics 
om afvaltransport via de binnenvaart 
te laten verlopen. De congestie op de 
Vlaamse wegen biedt kansen voor een 
verdere uitbouw van een multimodaal 
netwerk voor transport van afval en 
materialen. Afval is een stroom die zich 
daar perfect toe leent omdat het niet 
tijdsgebonden is. Vanheede Environ-
mental Logistics liet, in samenwerking 
met Blue Line Logistics, een schip 
met containers gevuld met afval varen 
tussen Laakdal over Antwerpen naar 
Izegem (heen en terug). Zowel de 
operationele als de fi nanciële haalbaar-
heid van het transport werd getest. 
De pilot toonde aan dat dit project 
levensvatbaar is en op termijn rendabel 
kan zijn. Het concept is toepasbaar op 
verschillende verbindingsassen die via 
Antwerpen lopen en zou op die manier 

jaarlijks maar liefst 77.700 ritten over de 
Antwerpse ring kunnen uitsparen.

Koen Smits, Managing Director Cen-
trum-Oost bij Vanheede Environmental 
Logistics: “Na een eerste voorzichtige 
samenwerking met VIL binnen het 
project ILSE hebben we voor het 
project Flanders Recycling Hub op een 
meer intensieve manier een piloot-
project van een multimodale afvalhub 
uitgewerkt. Binnen de samenwerking 
met de medewerkers van VIL hebben 
we de expertise en doelgerichtheid, 
zowel academisch als in de praktijk, 
perfect op mekaar weten af te stemmen 
met een prachtig uitgewerkte en 
uitgevoerde pilot en een duidelijk afge-
bakend business plan dat een mooie 
toekomst voorspelt tot gevolg!”

Deelnemers

3M, Agfa Graphics, Alders Internatio-
naal Transport, BASF, Bebat, Belgian 
Scrap Terminal, Bollegraaf Recycling 
Solutions, Fostplus, Havenbedrijf 
Antwerpen, Group GTS, Havenbedrijf 
Gent, Haven van Zeebrugge, Indaver, 
IOK, IVBO, Kunnig, Maatschappij 
Linkerscheldeoever, POM West-Vlaan-
deren, Ravago Production, Orbix 
Productions, Renewi, Sureca, Umicore 
en Vanheede Environmental Logistics.

Projectpartners

OVAM en VITO.

PROJECTEN
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CILOTEX
STATUS IN UITVOERING

De kledingindustrie is na de olie-

industrie de grootste vervuiler ter 

wereld. Bovendien belandt 80% 

van het textiel op de afvalberg. VIL 

startte op donderdag 9 november 

2017, samen met zeven bedrijven, 

het nieuwe project Cilotex 

(Circulaire Logistiek voor de Textiel- 

en kledingindustrie) op, om de 

logistieke mogelijkheden na te gaan 

die de circulaire economie voor 

deze sector biedt. Het accent ligt op 

katoenen en polyester kledij.

VIL wil initiatieven op het vlak van circu-
laire economie ook logistiek ondersteu-
nen. Met dit project gaat VIL voor de 
betrokken bedrijven en de sector in het 
algemeen na welke nieuwe business 
modellen kunnen uitgebouwd worden, 
om de inzameling van de huidige end-
of-life kledij op een duurzamere manier 
te laten verlopen.

VIL geknipte facilitator

Het project wordt ondersteund door 
Vlaanderen Circulair en OVAM.
“Vlaanderen Circulair en OVAM dragen 
een project als Cilotex op handen, 
omdat het 100% inspeelt op het 
versterken van een circulaire economie 
door slimme logistieke oplossingen. 
VIL is als logistiek expert dé speler om 
kennisuitwisseling te faciliteren binnen 
een netwerk dat tot nu toe te weinig 
werd samengebracht”, zegt Evelyn 
Lafond, Beleidsmedewerker Ecodesign 
bij OVAM.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

EXOSKELETONS
STATUS IN UITVOERING

Exoskeletons of wearables geven 

het menselijk lichaam meer kracht 

en uithoudingsvermogen. VIL gaat 

in ‘Exoskeletons for Logistics’ 

op zoek naar de mogelijke toe-

passingen van deze technologie 

in de logistieke sector. Het project 

is op 12 december 2017 gestart in 

samenwerking met twaalf bedrijven.

Exoskeletons of wearables zijn draag-
bare robotpakken die het menselijk 
lichaam een boost geven. Naast een 

medisch hulpmiddel bij revalidaties, kan 
deze technologie ook in een werkom-
geving voor ondersteuning zorgen.

Betere ergonomie dankzij 

skeletpakken

Ook in de logistiek kan deze technolo-
gie een interessant hulpmiddel zijn bij 
manuele handelingen zoals orderpick-
ing, verpakken, stapelen, laden en los-
sen. Oudere operatoren kunnen hier-
door langer hun job blijven uitoefenen.

“We willen ervaring opdoen met een 
exoskelet dat de kracht van de mede-
werker ondersteunt. Binnen Colruyt 
Group hebben we nog veel fysiek werk. 
Doelstelling is ziekteverzuim te vermin-
deren of te verkorten”, aldus Roeland 
Motmans van deelnemend bedrijf 
Colruyt Group.

In het project worden de verschillende 
types exoskeletons en hun kostprijs in 
kaart gebracht en wordt onderzocht 
bij welke taken van een logistieke 
medewerker exoskeletons hulp kunnen 
bieden.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)
Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:gunther.storme@vil.be
www.vil.be
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ETP-ALICE

VIL is lid van het Europees Technologie Platform ALICE 

(Alliance for Logistics Innovation through Collaboration 

in Europe). Het platform werd opgericht om een 

alomvattende strategie voor onderzoek, innovatie 

en implementatie van logistieke en supply chain 

management innovatie in Europa te ontwikkelen.

Het ondersteunt en adviseert de Europese Commissie bij de 
implementatie van het EU-onderzoeksprogramma Horizon 
2020 op het domein van logistiek. ETP-Alice is de drijvende 
kracht achter de uitwerking van het concept Physical Internet 
in Europa.

VIL neemt in het kader van zijn internationaliseringsstrategie 
hier een zeer actieve rol op en bekleedt de Vice-Chair van 
de werkgroep “Hubs, Corridors & Synchromodality”. Deze 
werkgroep heeft de ambitie doorheen heel Europa co-modale 
transportdiensten binnen een gesynchroniseerd, slim en 
naadloos netwerk met maximale ondersteuning van supply 
chains te realiseren.

Tevens is VIL projectpartner in het Europees project Sense, 
dat een coördinerende en ondersteunende rol opneemt met 
als doelstelling het pad naar het Physical Internet te versnel-
len zodat vooruitstrevende pilootimplementaties effectief 
functioneren en uitgerold kunnen worden in de industrie 
tegen 2030.

MEER WETEN OVER DIT PLATFORM OF HET PROJECT 
SENSE?
CONTACTEER
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

PACK4FOOD
STATUS IN OPSTART

De huidige pushstrategie voor voedingsverpakkingen 

houdt onvoldoende rekening met de wensen, noden 

en eisen van alle actoren in de keten. Daarnaast 

stellen nieuwe distributiekanalen (e-commerce, food 

delivery, omnichannel) en een toenemende diversiteit 

aan levensmiddelen nieuwe uitdagingen voor 

voedingsverpakkingen.

Om al deze uitdagingen aan te gaan en de opportuniteiten 
optimaal te benutten is er nood aan een ketenoverschrij-
dende en cross-sectoriële, demand-driven benadering van  
voedingsverpakkingen.

Het project is een interclusterproject en wordt uitgevoerd met 
Flanders’ FOOD, Pack4Food, VIL, Catalisti en SIM.

De algemene doelstelling van de haalbaarheidsstudie is het 
defi niëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de 
voedingsverpakking van de toekomst. Dit moet resulteren 
in een roadmap die concrete focusgebieden beschrijft om 
geïdentifi ceerde technologische, juridische en/of economi-
sche barrières en tekortkomingen aan te pakken en om door 
bedrijven gewenste innovaties te realiseren.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

ICT PARADOX
STATUS IN OPSTART

In zowat alle sectoren is digitale 

transformatie belangrijk. De 

meeste bedrijven ondervinden 

echter moeilijkheden om in deze 

snel evoluerende omgeving 

een overzicht te verkrijgen en 

zichzelf duidelijke doelstellingen 

voorop te stellen voor hun digitale 

transformatie.

Tegelijk is in Vlaanderen een sterk uit-
gebouwde ICT industrie aanwezig, waar 
veel expertise en een groot potentieel 
aanwezig is om dit te realiseren.

Om deze ICT-paradox aan te pakken 
brengt dit transitieproject verschillende 
sectoren samen om te bestuderen hoe 
de digitaliseringsacties door samen-
werking kunnen worden versneld en 
meer schaalbaar gemaakt. Partners 
van dit project vertegenwoordigen 
de logistiek (VIL), voeding en agro 

(Flanders’ FOOD), maakindustrie en de 
ICT industrie (Sirris en Agoria).

Doel is zicht te krijgen op een aantal 
goed omlijnde, sector-overstijgende, 
prioritaire gebieden om digitale trans-
formatie in Vlaanderen op te schalen.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

Funded by
the European Union

mailto:kris.neyens@vil.be
mailto:dirk.devylder@vil.be
mailto:dirk.devylder@vil.be
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BEDRIJFSBEZOEK 
FRIESLANDCAMPINA
VIL organiseerde op 9 november 2017 een rondleiding 

in de productie-eenheid van FrieslandCampina in Aalter. 

FrieslandCampina produceert en verkoopt bekende 

merken zoals o.a. Fristi, Cécémel, Joyvalle, Campina en 

Appelsientje.

De VIL leden kregen een blik achter de schermen van de  
plant van meer dan 122.000 m2, waar de productie 24/24  
draait. Vooral het volledig geautomatiseerde hoogbouw- 
magazijn van 40 meter hoog, met plaats voor 37.000 palletten 
maakte indruk op de bezoekers. De graad van automatisatie 
binnen FrieslandCampina is dan ook indrukwekkend. Er komt 
nog zo weinig manueel werk aan te pas dat een pallet met 

goederen pas voor de eerste keer wordt “aangeraakt” bij het 
laden van de truck.

Dank aan FrieslandCampina voor de gastvrijheid en de 
interessante rondleiding.

Tijdens de VIL nieuwjaarsreceptie 

onthulde voorzitter Danny van 

Himste het verhaal achter de 

nieuwe VIL unit, Multimodaal.

Vlaanderen.

Met de aanwerving van enkele nieuwe 
jonge, dynamische krachten, is het 
team bijna compleet. In eerste instantie 
gaan drie experten in multimodale 
vervoersoplossingen het terrein op om 
bedrijven heel concreet te adviseren en 
te begeleiden bij het zoeken naar meer 
duurzame en meer efficiënte vervoers-
oplossingen. Modal shift is daarbij een 
voor de hand liggende optie, naast 
mogelijkheden om binnen het weg-
vervoer zelf de efficïentie te verhogen, 
en dus de druk op de congestie te 
verminderen.

Het adviespunt hanteert een dubbele 
aanpak. Individuele bedrijfsbegeleiding 
en het organiseren van communities 
werken complementair en versterkend. 

Bedrijven hebben de voorbije jaren 
vaak grote inspanningen geleverd 
om hun transporten te optimaliseren, 
waardoor de mogelijkheden binnen de 
context van één bedrijf in veel gevallen 
beperkt zijn. Door het samenbrengen 
van goederenstromen ontstaat echter 
een totaal nieuwe dynamiek. Van 
zodra blijkt dat enkele bedrijven uit 
eenzelfde regio met gelijkaardige of 
complementaire transportbehoeften 
zitten, zoekt Multimodaal.Vlaanderen 
andere bedrijven en stakeholders om 
tot gunstige businesscases te komen.

Elk bijkomend bedrijf blijkt daarnaast 
ook nog andere stromen te hebben, die 
op hun beurt weer aanleiding geven tot 
verdere optimalisatie of bundeling. En 
zo is de cirkel rond en brengt Multimo-
daal.Vlaanderen bedrijven en goederen-
stromen samen: connecting minds.

MEER WETEN?
CONTACTEER

Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

WAS U ERBIJ?

MULTIMODAAL.VLAANDEREN

mailto:peter.lagey@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
www.vil.be


6

VIL zette het jaar traditiegetrouw feestelijk in tijdens zijn nieuwjaarsreceptie in Grand Café Horta in Antwerpen. 
Bedankt aan alle aanwezigen en onze sponsor WDP.

NIEUWJAARSRECEPTIE
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BENELUX CONGRES LEAN & GREEN
6 FEBRUARI 2018

BRUSSEL

Het Lean & Green programma is erop gericht de CO2-uitstoot 
van logistieke activiteiten met minstens 20% in 5 jaar te 
beperken. De Benelux organiseert op dinsdag 6 februari 
2018, in samenwerking met VIL, Logistics in Wallonia, Cluster 
for Logistics en Connekt, het gezamenlijke Benelux-congres 
Lean & Green in Brussel. Bedoeling van dit event is de grens-
overschrijdende samenwerking op het gebied van synchro-
modaliteit, duurzaam vervoer en innovatie te stimuleren. Het 
congres wordt afgesloten met een uitreikingsceremonie van 
Lean & Green awards aan de deelnemende ondernemingen.

SLOTEVENT WIN4TRACK
8 FEBRUARI 2018

EDEGEM

Binnen het project WiN4track heeft VIL onderzocht welke 
mogelijkheden Low Power Wide Area Networks (LPWAN) 
bieden voor de logistieke sector, op vlak van traceerbaarheid, 
asset/fleet management, goods monitoring, etc. De resulta-
ten worden voorgesteld tijdens het slotevent.

BEDRIJFSBEZOEK ACP
1 MAART 2018

HEUSDEN-ZOLDER

ACP is een van de grootste CO2-leveranciers in Europa. Het 
bedrijf heeft een uitzonderlijke knowhow in het recupereren 
en zuiveren van CO2 en het ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen. VIL organiseert een bedrijfsbezoek op de site in 
Heusden-Zolder.

ALGEMENE VERGADERING
13 JUNI 2018

ANTWERPEN

Op woensdag 13 juni nodigt VIL zijn leden uit op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering.

 7

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.VIL.BE

Op donderdag 14 december 2017 bracht VIL naar jaarlijkse 
gewoonte zijn nieuwe leden van het afgelopen jaar samen. 
Het event ging door in de Royal Yacht Club Belgium op Lin-
keroever. Met een prachtig uitzicht op Antwerpen maakten de 
nieuwe leden kennis met elkaar. Bovendien stelde iedereen 
zijn eigen bedrijf voor in een elevator pitch van 60 seconden.

NIEUWE LEDEN
GET-TOGETHER

www.vil.be
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NIEUWE LEDEN

ARCHITEAM
www.architeam.be
Architeam is als multiprofessioneel architectenbureau 
actief binnen alle dienstgerelateerde disciplines van de 
bouwwereld. Onder het motto ‘Naar een TotaalArchitec- 
tuur’ bieden zij een oplossing voor elk vraagstuk dat 
‘bouwen’, in welke vorm dan ook, met zich meebrengt. 
Dit betekent ook dienstverlening op het vlak van planolo-
gie, interieur, bodem, milieu en milieuvergunningen, etc.

BCTN
www.bctn.nl
BCTN is een Nederlandse specialist op het gebied van 
inland container terminals. BCTN is de grootste inland 
terminalgroep met terminals in Alblasserdam, Den Bosch, 
Geel, Meerhout, Nijmengen, Roermond en Venray. Met 
deze barge biedt BCTN een alternatief voor het vervoer 
van containers over de weg.

BEEDROP
www.beedrop.be
Beedrop is een gratis boodschappendienst met meer dan 
30.000 gebruikers in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
en Vlaams-Brabant. Beedrop brengt lokale aanbieders 
van voeding online en onder één dak, en promoot die 
bij de online consument. Na bestelling op Beedrop.be 
halen koeriers de voedingswaren op bij de handelaars en 
producenten en leveren ze af bij de klant.

BEHIND THE BUTTONS
www.behindthebuttons.com
Behind The Buttons is een IT-integrator met expertise in 
infrastructuur, IT-beheer, bedrijfsprocessen en software-
toepassingen. Het bedrijf helpt (K)MO’s bij de vertaling van 
hun business needs naar de gepaste IT-ondersteuning en 
biedt oplossingen voor verschillende niches binnen Facility 
Management.

DFDS LOGISTICS
www.dfds.com
DFDS Logistics is een Deens bedrijf dat vrachttransport, 
logistieke oplossingen, passagiersferry’s en minicruises 
aanbiedt in Europa. Het bedrijf is actief in 20 landen en stelt 
7.000 medewerkers tewerk. DFDS is het grootste bedrijf in 
Noord-Europa dat short sea shipping en logistiek combineert. 
In België is DFDS gevestigd in Gent, Aalst en Brugge.

EFOODCONSULT
efoodconsult.be
De startup Efoodconsult ondersteunt bedrijven die hun 
temperatuurgevoelige producten via e-commerce op een 
veilige manier tot bij hun klanten wensen te brengen. 
Tegelijk ontwikkelde de startup een isothermische box 
met ingebouwde temperatuursensor die toelaat de tempe-
raturen van de goederen in de box online te volgen.

EUROFRIP
www.eurofrip.be
Eurofrip, gevestigd in Zulte, is sinds 1948 specialist in het 
sorteren van tweedehands kledij. Dagelijks sorteert het 
bedrijf meer dan 45 ton aan verzamelde kledingstukken. 
Elke kledingstuk wordt tweemaal gecontroleerd voor het 
in balen wordt verpakt en getransporteerd naar de klant. 
Eurofrip heeft continu 25 containers klaar staan voor 
verzending.

EXSAN
www.exsan.be
Exsan is specialist in verscheping en transport. Exsan 
is een onderdeel van de Sany-groep om de logistieke 
dienstverlening naar de klanten toe uit te breiden. Naast 
Sanytrans (haven- en wegtransport) en Sanylogistics 
(opslag) is Exsan de derde pijler in de Sany-groep met de 
nadruk op douaneafhandeling en expeditie.

FIT THINGS
www.fitthings.be
Fit Things is de startup achter de Slimbox, de machine die 
perfect passende verpakkingen maakt. Met de Slimbox 
kan de klant een verpakkingsbox kiezen uit een groot 
aanbod op de app of volledig zijn eigen box creëren. Fit 
Things zoekt naar simpele oplossingen voor dure, prakti-
sche problemen.

ONYDIS
www.ursusdisplay.be
Onydis is gespecialiseerd in karton en POS-materiaal. De 
Ursus-display, een product van Onydis eenvoudig op te 
stellen, met een lichte maar sterke kartonnen structuur 
en eindeloze personalisatiemogelijkheden. Het bedrijf 
begeleidt de klant van A tot Z in de ontwikkeling van 
shelfdisplays.

QRAMA
www.qrama.io
Qrama, is een hightech spin-off van de Universiteit Gent en 
imec in het big data domein. Het is het bedrijf achter het 
Tengu platform. Tengu laat bedrijven toe om op een geauto- 
matiseerde manier big data omgevingen op te zetten op 
private of publieke cloud-infrastructuur en zo sneller inzichten 
op data te kunnen creëren.

STEYLAERTS
www.steylaerts.be
Steylaerts is sinds 1961 uitgegroeid van een bescheiden 
eenmanszaak tot Belgische marktleider in badkamerrenova-
ties. Het bedrijf renoveert jaarlijks meer dan 900 badkamers 
en stelt 90 medewerkers tewerk. Steylaerts beschikt over 
twee grote showrooms in Berlaar en Temse van ruim 2.000 m2 
en een logistiek centrum van 5.000 m2.

http://www.architeam.be
http://www.bctn.nl
http://www.beedrop.be
http://www.behindthebuttons.com
http://www.dfds.com
http://eurofrip.be/
http://www.exsan.be
http://www.fitthings.be
http://www.ursusdisplay.be
http://www.qrama.io
http://www.steylaerts.be
www.vil.be
http://efoodconsult.be/nl



