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VOORWOORD
Gezien het zwoele weer de voorbije weken realiseren we ons niet 
dat de zomervakantie alweer voor de deur staat.

Zomer 2018 zal geen komkommertijd worden. Een update van 
het clusterpact en de VIL brochure staan op de agenda, twee 
brainstormsessies rond innovatieve projectideeën en de voorbe-
reiding van de opstart van vier nieuwe VIL-projecten: duurzame 
stadslogistiek (R!SULT), Zorghubs, Augmented & Virtual Training 
Tool for Logistics en OptiCharge.

Ook Multimodaal.Vlaanderen, de nieuwe VIL-unit, weet wat 
gedaan tijdens de zomermaanden. In september plant het zijn 
eerste groot event en kan u aanhoren welke verwezenlijkingen 
het voorbije jaar de revue passeerden en waar de echte uitdagin-
gen liggen voor het realiseren van de ‘mental shift’.

 ‘Oan den boaard trekke’ (Antwerps voor traag werken) zit er 
bijgevolg niet in.

De komende weken zijn nog enkele events gepland (zie onze 
datumprikkers). Aan hen die deelnemen, zeg ik dan ook: tot 
binnenkort. Aan de anderen: prettige zomervakantie en tot in 
september.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F • M
E

I • JU
N

I 2
0

1
8

https://vil.be/
https://vil.be/


2

PROJECTEN

EMPTY LOGISTICS
STATUS AFGEROND

Het statiegeldsysteem voor glazen 

flessen is een goed systeem om 

herbruikbare flessen terug bij de 

respectievelijke producent te 

krijgen. Producenten brengen 

echter om commerciële redenen 

steeds vaker unieke types flesjes 

en bakken op de markt, wat de 

retourstromen erg complex en duur 

maakt. Meer standaardisatie zou 

hiervoor een oplossing kunnen 

bieden. Dat was de boodschap van 

VIL tijdens het slotevent van ‘Empty 

Logistics’ op woensdag 23 mei in 

Oudenaarde.

Het statiegeldsysteem voor glazen 
flessen biedt een aantal significante 
voordelen, zowel financieel als op vlak 
van productkwaliteit, beschikbaarheid 
en hergebruik van grondstoffen. De 
logistieke flow van flessen met statie-
geld van verkooppunt tot DC verloopt 
zeer goed omdat deze mee lift met 
andere retourstromen. Het leeggoed uit 
deze stromen halen, zou deze retours-
tromen minder efficiënt maken.

De retourstroom van DC naar 
producent verloopt minder optimaal. Dit 
heeft te maken met de vele fluctuaties 
in de verkoop, zoals promotieacties 
en de verkoop van seizoensgebonden 
dranken, zoals frisdranken en fruitbie-
ren. Producenten kampen hierdoor 
vaak met een onbalans tussen volgoed 
leveringen en leeggoed ophalingen. 
Transport consolidatie, waarbij proactief 
extra leeggoed opgehaald wordt, kan 
hiervoor een oplossing bieden.

Nood aan standaardisatie
Het grootste pijnpunt van het statie-
geldsysteem blijft de sortering van de 
flessen. Veel kleine spelers brengen 
unieke flesjes en bakken op de markt 
om zich op die manier te differentiëren. 
Door deze grote diversiteit hebben 
vooral verkooppunten veel werk met de 
sortering. Het sorteren is een manueel, 
tijdrovend en foutgevoelig werk. De 
verkooppunten geven onvermijde-
lijk fouten door aan de producent, 
waardoor die gemiddeld 2 à 3 % van 
de teruggebrachte leeggoedflessen niet 
meer kan gebruiken omdat de flessen 
een afwijkende vorm of bedrukking 
hebben. Ook de vele verschillende 
statiegeldwaarden maken het systeem 
erg complex.

Standaardisatie zou de logistieke 
kosten sterk kunnen doen dalen. Een 
reductie van het aantal types flessen 
en het aantal statiegeldtarieven, zoals 
voorgesteld in het rapport van dit 
project, kan de logistieke flow van 
leeggoed een stuk overzichtelijker 
en efficiënter maken. Belastingen en 
accijnzen duwen producten richting 

herbruikbare verpakkingen maar 
houden geen rekening met standaardi-
satie.

Een centraal dienstverleningsmodel,  
met een derde partij tussen de 
producent en de retailer vindt in België 
geen draagvlak op grote schaal.

VIL heeft dit project uitgewerkt in 
samenwerking met acht bedrijven en 
verenigingen: AB InBev, Belgische 
Brouwers, Chep, Coca Cola European 
Partners Belgium, Delhaize, FeBeD, 
Jost Logistics en Retail Partners 
Colruyt Group.

Kennisdeling loont

De resultaten werden voorgesteld 
aan een volle zaal bij brouwerij 
Liefmans in Oudenaarde. Het 
slotevent lokte heel wat positieve 
reacties uit bij de deelnemers.

“Deze pilot bewijst de waarde voor 

retailers en leveranciers. De uitdaging 

is nu het volle potentieel te realiseren 

bij alle stakeholders door hen op een 

slimme manier te connecteren, inzicht 

te geven en de samenwerking op te 

starten.”

Erik Verdeyen, Business Develop-
ment & Co-founder - Pro Alliance
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URBAN WASTE COLLECTION
STATUS IN UITVOERING

Het ophalen van bedrijfsafval 

in steden wordt alsmaar 

moeilijker door de beperkingen 

die lokale besturen opleggen 

aan bedrijfsvoertuigen. Om 

het ophalen van bedrijfsafval 

effi ciënter te laten verlopen 

zijn investeringen nodig in 

technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven 

dit best aan en waarin moet men investeren? Het VIL-

project ‘Urban Waste Collection’ gaat, samen met vijf 

steden of intercommunales en zeven bedrijven, op zoek 

naar antwoorden op deze vragen.

Bedrijven genereren verschillende soorten afval en dit 
in aanzienlijke volumes. De inzameling en ophaling van 

bedrijfsafvalstoffen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde 
afvalbedrijven. Deze partijen worden geconfronteerd met een 
wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen. Het 
inzamelen van afval wordt hierdoor steeds moelijker.

VIL gaat op zoek naar rendabele, praktisch haalbare en breed 
gedragen logistieke oplossingen uit te werken en te testen. 
“Bij SUEZ ijveren we voor een schonere wereld waarin logistiek 

en duurzame mobiliteit in de binnensteden hand in hand gaan. 

Om operatoren en de geldende regelgeving te aligneren, zijn 

maatregelen nodig en dienen we samen innovatieve oplossin-

gen te bedenken die implementeerbaar zijn. Het VIL-project 

Urban Waste Collection is een initiatief dat ons daarbij zal 

helpen,” aldus Peter Bevers, National Logistics Manager 
Belgium bij Suez.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)

R!SULT
STATUS IN OPSTART

   Steden in Vlaanderen groeien 

   en lopen meer en meer vast. 

   Het toenemende aantal leve-

   ringen is één van de oorzaken 

   van dit probleem. Er is dan 

   ook een groeiende vraag naar 

   maatregelen om steden leef-

   baar te houden. VIL gaat in het 

   project R!sult (Responsive 

Sustainable Urban Logistics) op zoek naar een geïnte-

greerde logistieke oplossing voor stadsbeleveringen.

De doelstelling van dit project is het uitwerken en valideren 
van een multi-inzetbaar generiek logistiek concept om 
optimaal aan stadsbelevering te doen. Dit door het slim 
aanwenden en combineren van logistieke modi en het 
voorzien en benutten van stockage en cross-dock capaciteit 
(micro-magazijnen) in de stad.

Optimale stadslogistiek

VIL wil met dit project tot een model komen voor zowel 
duurzame als economische stadslogistiek, dat gunstig is voor 

alle stakeholders (producent, stad, logistieke dienstverlener, 
handelaar en burger). Hiervoor moet er rekening gehouden 
worden met het gebruik van de juiste vervoersmodi en de 
meest gunstige combinaties ervan, de capaciteit per modus, 
optimale routes, stockage en cross-dock capaciteit en de 
impact op kosten en milieu. Het is de bedoeling het model 
toe te passen op één of meerdere steden of gemeenten en 
waar mogelijk elementen uit de studie en het model in een 
Proof of Concept te vertalen.

Het model kan uitgerold worden naar meerdere steden en 
gemeenten. De opgebouwde kennis zal opportuniteiten 
bieden voor alle betrokken bedrijven om supply chains te 
optimaliseren en vernieuwende diensten uit te bouwen op 
vlak van stadslogistiek.

Dit project richt zich tot alle betrokken partijen in de 
stadslogistiek: verladers met belangrijke detailleveringen 
in de stad, logistieke dienstverleners betrokken in de last 
mile, eco-dienstverleners voor stadsdistributie, technologie 
providers actief in stadslogistiek en steden.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF MEER WETEN?
CONTACTEER

Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)
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ZELFRIJDEND VOERTUIG 
LEVERT PAKJES IN CENTRUM 
MECHELEN
Kunnen zelfrijdende voertuigen ingezet worden voor het 

leveren van pakjes? VIL testte het uit op vrijdag 25 mei 

in het centrum van Mechelen. Een primeur in België! 

De demonstratietest werd uitgevoerd in het kader van 

het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische 

Eenheden voor Steden) in samenwerking met de stad 

Mechelen en ACP.

Voor de test werd een elektrisch voertuig van het Franse 
bedrijf Easymile ingezet. Dit voertuig heeft zijn strepen al 
verdiend voor personenvervoer in verschillende Europese 
steden. De wagen rijdt volledig autonoom en past zijn 
snelheid aan de omgeving aan.

Uitgestippeld traject door centrum Mechelen 
Tijdens de test werden enkele scenario’s gesimuleerd in 
de winkelstraat van Mechelen. Het voertuig legde volledig 
autonoom een traject af, met verschillende tussenstops om 
pakjes te leveren.

Mogelijke voordelen van de inzet van zelfrijdende eenheden 
zijn hogere efficiëntie van aan- en afleveringen door betere 
belading, flexibele routeplanning en 24/7 beschikbaarheid. 
Bovendien bieden deze voertuigen een duurzaam alternatief 
voor de talloze bestelwagens die dagelijks pakjes leveren in 
de steden. De voertuigen zouden voor meer geconsolideerd 
verkeer kunnen zorgen en het verkeer in de stadscentra voor 
een groot stuk kunnen ontlasten.

MEER WETEN?
VIL leden kunnen het rapport downloaden via de VIL 
Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de 
VIL webshop.

LAST MILE TESTS MET STINT
In het kader van het Intello City project test VIL last 

mile leveringen met een STINT uit. Op woensdag 18 

april vonden de eerste leveringen voor Samsonite 

plaats vanuit het micromagazijn in de Thomas More 

hogeschool in Antwerpen naar twee winkels in het Sint 

Andries kwartier.

In dit concept worden leveringen geconsolideerd in een 
micromagazijn i.p.v. direct geleverd, waarna de last mile naar 
de winkels op een ecologische manier wordt uitgevoerd. 
“In dit project kozen we voor de STINT om de last mile uit te 

voeren. De eerste ervaringen zijn positief: de STINT is zeer 

wendbaar in het verkeer, wat het tot een handig voertuig maakt 

voor last mile belevering in het stadscentrum”, vertelt project-
leider Stefan Bottu.

Ook de reacties van de handelaars mochten er zijn: tevreden 
dat hun producten op een duurzame manier werden geleverd 
en erg geïnteresseerd in het verdere verloop van het project.

In juni zullen een aantal IoT (Internet of Things) toepassingen 
worden toegevoegd en uitgetest als deel van het Intello City-
project zoals een intelligente laad-en loszone gecombineerd 
met een app die de chauffeur kan gebruiken om de zone te 
reserveren, evenals een automatisch slot op het magazijn en 
een track-and-trace-oplossing op de STINT.
Dit project loopt nog tot oktober 2018.

https://vil.be/project/alees/
https://vil.be/project/intello-city/
http://portal.vil.be/VIL%20bibliotheek/
https://vil.be/shop/
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STUDIEDAG AFVALLOGISTIEK
Afvallogistiek wordt geconfronteerd met grote 

uitdagingen. Zoveel was duidelijk tijdens deze 

studienamiddag die VIL op 27 april in De Schorre in 

Boom organiseerde in samenwerking met Go4Circle.

Congestie, steeds meer regels in de steden, een tekort aan 
chauffeurs, dit alles zet aan tot nadenken over de huidige 
aanpak. Gastsprekers van Suez, Scania, Dufour en stad 
Antwerpen gaven hun visie op de problematiek. Daaruit 
bleek dat er wel degelijk aan oplossingen gewerkt wordt om 
afvallogistiek efficiënter, duurzamer, veiliger en digitaler te 
maken. Zo wordt er gekeken naar het gebruik van alterna-
tieve brandstoffen, zoals bv. CNG (aardgas), wat heel wat 
voordelen biedt en voor afvalinzameling zeker geschikt is.

De namiddag werd afgesloten met een boeiend debat. 
“Het is duidelijk dat we de handen in elkaar moeten slaan om 

tot duurzame en alom gedragen oplossingen te komen. We zijn 

dan ook verheugd dat we het project Urban Waste Collection, 

dat samen met Go4Circle tot stand is gekomen, recent hebben 

kunnen opstarten met de steun van verschillende steden en 

bedrijven”, aldus Steve Sel, Manager Projecten en Valorisatie 
a.i. bij VIL.

BEDRIJFSBEZOEK MPET

VIL nam op dinsdag 8 mei 2018 dertig gelukkigen 

mee op bedrijfsbezoek naar de MPET PSA European 

Terminal in Antwerpen.

MPET is uitgerust met 41 containerkranen verspreid over 
9 aanlegplaatsen voor de grootste schepen ter wereld, 
200 straddle carriers met een kaailengte van 3.700 meter en 
is daarmee de grootste containerterminal van Europa.

De terminal is het hele jaar 24/24 uur open en heeft een totale 
behandelingscapaciteit van 9 miljoen TEU per jaar. 
De deelnemers keken toe hoe de containers met precisie-
werk op de containerchassis werden geplaatst. “De meeste 

mensen beseffen niet dat de grootste aaneengesloten site van 

Europa zomaar in hun achtertuin ligt”, klonk het bij een van de 
gidsen.

Dank aan MPET voor de boeiende rondleiding en de gastvrij-
heid.

WAS U ERBIJ?

https://vil.be/
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LOG!VILLE

Nu de laatste attesten en verklaringen bezorgd werden 

aan het EFRO secretariaat kan concreet gestart worden 

met de bouw en inrichting van Log!Ville, het logistieke 

demonstratiecentrum dat VIL zal uitbaten op het 

Wetenschapspark in Niel, gelegen op de A12 tussen 

Antwerpen en Brussel.

Log!Ville wordt een landmark belevingsruimte met focus 
op logistiek in zijn totaliteit. Het democentrum komt aan de 
linkerzijde aan de ingang van het Wetenschapspark en zal 
een 2.500 m2 beslaan.

In de ruimte op het gelijkvloers (ongeveer 1.800 m2) komt 
een groot fysiek magazijn, een open cocreatie gedeelte en 
een facilitair gedeelte, bestaande uit een foyer, kantoren en 
modulaire vergaderruimtes. Zowel innovatieve producten als 
processen zullen life gedemonstreerd worden waardoor 
bedrijven de mogelijkheid krijgen zich te oriënteren, 
verdiepen, vergelijken, testen en delen.

Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten komt op de 
mezzanine het virtuele gedeelte: multimedia materiaal, virtual 
en augmented reality, simulatoren, etc.

Het logistiek demonstratiecentrum moet een inspirerende 
omgeving zijn voor alle Vlaamse ondernemingen uit de 
logistieke sector om innovatieve technologieën en concepten 
live en virtueel te aanschouwen, testen en beleven.

Primaire doelgroep zijn de Vlaamse bedrijven, zowel grote 
ondernemingen als KMO’s: logistieke dienstverleners, ver-
laders, retailers en toeleveranciers van logistieke oplossingen.

Secundaire doelgroep zijn de huidige en toekomstige 
logistieke werknemers en tertiaire doelgroep buitenlandse 
delegaties en potentiële investeerders die met dit logistiek 
paradepaardje kennis kunnen maken.

Momenteel wordt door de POM Antwerpen, in nauw overleg 
met VIL, het lastenboek opgesteld. De publicatie van het 
bestek is nog deze maand voorzien, met gunning in oktober 
2018. De eerstesteenlegging is gepland in juni 2019 en in 
april 2020 moeten de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, 
waarna VIL start met de inrichting van het democentrum. 
Opening van de deuren voor het grote publiek: september 
2020 !



DATUMPRIKKERS

SLOTEVENT ALEES
11 JUNI 2018
CONGRESCENTRUM LAMOT, MECHELEN
Met het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische 
Eenheden voor Steden) heeft VIL, samen met de logistieke 
sector en de steden, de randvoorwaarden bepaald voor het 
inzetten van autonome voertuigen binnen logistieke operaties 
in de stad, zoals bijvoorbeeld pakketbelevering. De resultaten 
van het project worden voorgesteld tijdens het slotevent.

ALGEMENE VERGADERING
13 JUNI 2018
DE ARK, ANTWERPEN
Op woensdag 13 juni 2018 nodigt VIL zijn leden uit op de 
jaarlijkse Algemene Vergadering in de Ark in Antwerpen. We 
ontvangen voor deze gelegenheid topeconoom en professor 
aan de London School of Economics Paul De Grauwe als 
gastspreker. Hij zal in zijn ongetwijfeld boeiende keynote 
stilstaan bij de houdbaarheid van ons marktsysteem.

INFOSESSIE: NIEUWE SUBSIDIEMOGELIJK-
HEDEN VOOR LOGISTIEKE PROJECTEN
22 JUNI 2018
GENT
Als speerpuntcluster beschikt VIL over een nieuwe waaier 
aan innovatieve projecten die in aanmerking komen voor 
subsidiëring. Wilt u meer weten over deze nieuwe project-
types, heeft u zelf een innovatief idee of concrete plannen? 
Kom dan zeker naar de infosessie op vrijdag 22 juni in Gent. 
Graag maken wij u wegwijs in de verschillende projecttypes 
en de opportuniteiten die deze concreet kunnen bieden voor 
uw bedrijf.

SLOTEVENT FRESH FOOD LOGISTICS
26 JUNI 2018
COMMUNICATIELOFT, GENT
VIL onderzocht met het project ‘Fresh Food Logistics’ waar 
en hoe voedselbederf kan vermeden of verminderd worden, 
door een optimalisatie van de logistieke keten van verse 
voeding bij de retailers. De resultaten van het project worden 
voorgesteld tijdens het slotevent in de Communicatieloft in 
Gent.

BEDRIJFSBEZOEK BIOBEST
18 SEPTEMBER 2018
BIOBEST, WESTERLO
Bestuiving en biologische bestrijding: Biobest kent er alles 
van. In 1987 was Biobest de eerste die hommels op de markt 
bracht. Het levert topproducten af met een constante, hoge 
kwaliteit. Biobest zet sterk in op Research & Development 
en innoveert voortdurend. Denk aan Nutrimite™ en Flying 
Doctors®, ontwikkeld door Biobest.

SUPERNOVA
27-30 SEPTEMBER 2018
ANTWERPEN
Van 27 tot 30 september 2018 vindt in Antwerpen het techno-
logiefestival SuperNova plaats, georganiseerd door Flanders 
DC en Scale-Ups.eu, een platform voor technologiebedrijven. 
Het festival wordt gesteund door het Departement economie, 
wetenschap en innovatie van de Vlaamse overheid (EWI) en 
de stad Antwerpen. Het Eilandje zal vier dagen lang in het 
teken staan van technologie en vernieuwing.
www.supernovafest.eu
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VIL hecht veel belang aan de 

bescherming van persoons-

gegevens. Dit is altijd al zo geweest. 

Maar sinds de invoering van de 

nieuwe GDPR-wetgeving heeft ook 

VIL niet stilgezeten om de puntjes 

op de i te zetten.

Op de VIL-website kan u onze nieuwe 
‘privacy statement’ raadplegen. Hierin 

staat helder uitgelegd welke persoons-
gegevens VIL verzamelt, waarom 
we dit doen en hoe deze gegevens 
gebruikt worden. Het verzamelen van 
persoonsgegevens gebeurt bij VIL 
enkel en alleen om uw contact met 
onze organisatie zo optimaal mogelijk 
te laten gebeuren. Het spreekt voor 
zich dat VIL nooit persoonsgegevens 
zal doorverkopen of doorgeven zonder 
toestemming.

Wie op de hoogte wil blijven van onze 
activiteiten en daarom de VIL nieuws-
brieven en uitnodigingen voor events 
wil ontvangen, kan zich nog steeds 
inschrijven via onze website. Vanaf nu 
moet u wel, conform de GDPR-regels, 
uw inschrijving dubbel bevestigen.

VIL houdt uw gegevens ook niet bij als 
dat niet meer nodig is. Jaarlijks sturen 
wij een mailing uit naar de contactper-
sonen van onze leden, zoals wij dat 
de afgelopen maanden deden, waarin 
we vragen om de contactgegevens te 
controleren en eventuele updates door 
te geven.

Wie meer informatie wenst over zijn 
of haar gegevens in onze database 
of wenst dat VIL deze gegevens niet 
langer bijhoudt, kan eenvoudigweg een 
mail sturen naar privacy@vil.be.

GDPR

http://www.supernovafest.eu
mailto:privacy@vil.be
https://vil.be/privacyverklaring/
https://vil.be/event/slotevent-fresh-food-logistics/
https://vil.be/event/infosessies-nieuwe-vil-projecttypes-antwerpen-en-gent/
https://vil.be/
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NIEUWE LEDEN

ANTWERP HEADQUARTERS
www.businessinantwerp.eu/antwerp-headquarters
Antwerp Headquarters doet investeringspromotie voor 
Antwerpen. Het agentschap zet Antwerpen als zakelijke 
dienstenstad in de internationale markt en trekt nieuwe, 
internationale ondernemingen aan. Antwerp Headquarters is 
een publiekprivate samenwerking tussen stad Antwerpen en 
Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

ARCADIS
www.arcadis.com
Arcadis is een wereldwijd ingenieurs- en adviesbureau 
inzake de natuurlijke en bebouwde omgeving. Door hun 
diepe marktsectorkennis in combinatie met consultancy-, 
engineering- en projectmanagementdiensten realiseert 
Arcadis samen met haar klanten uitzonderlijke en duurzame 
resultaten. Het bedrijf is heeft 27.000 mensen in dienst in 
ruim 70 landen.

BEL & BO
www.bel-bo.be
Bel & Bo is reeds 30 jaar een Belgisch familiebedrijf. Het 
kledingmerk lanceert iedere twee weken een kleurrijke en 
trendy collectie in de winkels en op de webshop. Bel & Bo 
zet al jarenlang in op duurzaam ondernemen. Zo is Bel & Bo 
lid van de Fair Wear Foundation die toeziet op de correcte 
arbeidsomstandigheden in lageloonlanden. Het bedrijf werd 
in 2018 voor de zesde keer verkozen tot Beste Winkelketen 
België in de categorie Damesmode.

C.H. ROBINSON BELGIUM
www.chrobinson.com
C.H. Robinson Belgium is een Amerikaans bedrijf gespe-
cialiseerd in transport, lucht- en zeevracht en third party 
logistics. Het bedrijf is de grootste leverancier van third party 
logistics ter wereld. C.H. Robinson is actief in 39 landen op 
vijf continenten en stelt 15.000 supply chain experten tewerk. 
Het Belgische kantoor is gevestigd in Antwerpen.

CONUNDRA
www.conundra.eu
De focus van de startup Conundra ligt op route-optimalisatie: 
transport-of logistieke kosten verminderen door een geopti-
maliseerde inzet van voertuigen en chauffeurs. OptiFlow, 
de transportplanning oplossing van Conundra, is ontwikkeld 
in nauwe samenwerking met de KU Leuven. Het biedt 
planners en verzenders een best-in-class planningstool. De 
zelflerende, intuïtieve applicatie creëert onmiddellijk besparin-
gen die dagelijks opgevolgd worden.

HAYS BELGIË
www.hays.be
Hays België is een van de marktleiders binnen rekrutering & 
selectie, voor het rekruteren van gekwalificeerde en getalen-
teerde professionals op tijdelijke of permanente basis, of via 
contracting of freelance rekrutering. Hays België telt meer 
dan 160 werknemers in 7 kantoren. Dankzij deze nationale 
spreiding en haar internationaal netwerk kan Hays samenwer-
ken met zowel multinationals als lokale bedrijven.

LIMBURG.NET
www.limburg.net
Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. 
De organisatie staat in voor de afvalpreventie en -inzameling 
van de 45 gemeenten in de provincie Limburg en de stad 
Diest. Limburg.net wil ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk 
afval ontstaat. Afval dat toch niet vermeden kan worden, 
zamelt Limburg.net in en laat het verwerken.

NXTPORT
www.nxtport.eu
Nxtport is een digitaal dataplatform dat data uit verschillende 
niveaus in de supply chain in de haven van Antwerpen 
verzamelt en beheert. Het doel van dit platform is om data 
sharing te promoten tussen de havenbedrijven, wat op zich 
leidt tot meer transparantie, efficiëntie en samenwerking 
tijdens het hele verschepingsproces.

SOLVICE
www.solvice.io
De startup Solvice focust op planning en optimalisatiepro-
blemen en stelt een optimalisatie-as-a-service framework 
voor om complexe planningsproblemen op te lossen. Hun 
state-of-the-art optimalisatietechnieken laten toe razend-
snelle berekeningen te maken rond het optimaal plannen van 
leveringen bij verschillende klanten, het optimaal inplannen 
van personeel en andere resources.

TRANSUNIVERSE FORWARDING
www.transuniverse.be
Transuniverse Forwarding is een Belgische groupage speci-
alist. Het bedrijf levert transportoplossingen op maat van de 
individuele noden van de klant binnen heel Europa, Noord-
Afrika en het Midden Oosten. Wekelijks rijden 150 trucks 
van Transuniverse Forwarding tussen België en de Benelux. 
Naast transport biedt het bedrijf ook 12.600 m2 stockage-
ruimte, 5.000 m2 consolidatieruimte en 1.400 m2 ruimte voor 
gevaarlijke goederen aan.

http://www.businessinantwerp.eu/antwerp-headquarters
http://www.arcadis.com
http://www.bel-bo.be
http://www.chrobinson.com
http://www.conundra.eu
http://www.hays.be
http://www.limburg.net
http://www.nxtport.eu
http://www.solvice.io
http://www.transuniverse.be
https://vil.be/


AHLERS 
BELGIUM 
KIEST VOOR 
BINNENVAART
Multimodaal.Vlaanderen heeft 

zich geëngageerd om bedrijven te 

informeren en te sensibiliseren om 

de nieuwe binnenvaartconnectie 

vanaf het Kluizendok in North Sea 

Port (Gent) te gebruiken naar de 

haven van Antwerpen als alternatief 

voor de drukke E34 en E17.

Netwerk via Multimodaal.

Vlaanderen

Deze nieuwe verbinding is onder 
andere mogelijk geworden door de 
bereidheid van een aantal rederijen om 

lege containers op de Interface Terminal 
(Stukwerkers) aan het Kluizendok te 
plaatsen.

Dankzij een vraag van Ahlers aan 
Multimodaal.Vlaanderen in verband met 
de mogelijkheden van de verbinding 
Gent - Antwerpen, hebben ondertussen 
andere bedrijven zich aangesloten bij 
dit initiatief. 

Vermijden van drukke verbinding 

Gent-Antwerpen

Enkele weken geleden startte Ahlers 
met het vervoeren van containers 
tussen Gent en Antwerpen met de 
lichter. Niet alleen voor hun eigen 
chemisch magazijn in Evergem, maar 
ondertussen ook voor enkele klanten 
in het Gentse havengebied, kunnen 
ze zo de drukke wegverbinding met 
Antwerpen vermijden.

Verminderen van congestie en 

CO
2
-uitstoot

Afhankelijk van het vroegere weg-
traject worden zo’n 78.000 km/
jaar (inclusief het afhalen van leeg 
equipment in Antwerpen) op de 
E34 of E17 vermeden. Een significante 
bijdrage tot het verminderen van de 
congestie en de CO2-uitstoot!

Multimodaal.Vlaanderen plant nog 
initiatieven om deze verbinding kenbaar 
te maken bij andere bedrijven in de 
regio.

INTERESSE IN DEZE VERBINDING?
CONTACTEER
Wily De Decker (willy.dedecker@vil.be)
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SUCCESSEN

TRANSUNIVERSE 
GAAT RESOLUUT 
INTERMODAAL
Transuniverse Forwarding wil naar de toekomst toe 

fors inzetten op intermodaal vervoer, en deed hiervoor 

beroep op het advies van Multimodaal.Vlaanderen. 

In eerste instantie gaat de groepagespecialist uit 

Wondelgem een dienst tussen België en Milaan 

opzetten. Hiervoor investeert het bedrijf in een dertigtal 

zogenaamde ‘palletwide’ containers. Op termijn wil 

het spoorverbindingen opzetten naar verschillende 

Europese landen.

“Onder andere door het stijgende chauffeurstekort in Europa 
dreigt een capaciteitstekort te ontstaan in het wegvervoer. 
Daarnaast wensen steeds meer klanten hun CO2-voetafdruk 
te verminderen. Daarom heeft het directiecomité van Trans-
universe Forwarding de strategische beslissing genomen om 
volop in te zetten op intermodaal vervoer”, zegt Frank Adins, 
voorzitter van Transuniverse.

“Omdat wij niet over een nacht ijs wilden gaan, hebben we 
advies ingewonnen bij het team van Multimodaal.Vlaanderen, 
een tak van het VIL die bedrijven helpt de stap naar intermo-
dalisme te zetten. Zij gaven ons raad over de beste verbin-
dingen om te starten, het kiezen van de juiste partner ter 
bestemming, de geschikte ladingdragers, de randvoorwaar-
den, en dergelijke meer. Onze strategische beslissing kreeg zo 
een pragmatische invulling”, voegt Frank Adins toe.

Eerst op Italië

Om de intermodale plannen uit te bouwen heeft Transuni-
verse Luc Genot aangesteld. De eerste verbinding die Genot 
zal opzetten is een dienst voor volle vrachten op Milaan in 
Italië, waar Transuniverse een preferentiële partner heeft. Een 
van de adviezen van Multimodaal.Vlaanderen was om in zee 
te gaan met een partij die je volledig kan vertrouwen.
“We starten met volle vrachten omdat ze minder tijdsgevoelig 
zijn dan groepagezendingen en wij eerst ervaring willen 
opdoen. Wij gebruiken het spoor al – bijvoorbeeld met een 
dienst voor gecombineerd vervoer op Hongarije – maar 
de praktische organisatie ervan ligt bij onze partners. In de 
nieuwe opzet organiseren we de transporten zelf, met eigen 
materieel”, aldus Frank Adins.

Aanvullende dienst

Wel benadrukt hij dat de intermodale dienst op Italië het 
wegvervoer op Italië aanvult en niet vervangt. “Wij zullen 
opleggers blijven inzetten. Het is een extra dienst die we de 
klanten aanbieden. Zij zullen kunnen kiezen in functie van de 
prijzen, de ‘lead times’ en de CO2-voetafdruk”.

Na de dienst op Italië plant Transuniverse Forwarding verbin-
dingen op andere landen. “Wij denken vooral aan Zuid-Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Spanje”.

MEER INFO?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)
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MISSING LINKS

Sinds de opstart in september 2017 

heeft het team van Multimodaal.

Vlaanderen meer dan 200 bedrijven 

bezocht en voor ruim 50 concrete 

goederenstromen werden of worden 

alternatieve vervoersoplossingen 

uitgezocht. In meer dan de helft 

van de gevallen ontbreekt het aan 

kritische massa, of is een retourflow 

nodig om een kostenefficiënt 

alternatief te kunnen bieden. 

Multimodaal.Vlaanderen zet daarom 
meer en meer in op haar unieke positie 
als neutrale “matchmaker” om vanuit 

concrete goederenstromen partijen met 
elkaar te verbinden.

De experten van het adviespunt gaan 
proactief en selectief te werk door 
gericht op zoek te gaan naar com-
plementaire goederenstromen die de 
“missing link” vormen in een specifieke 
case.

Met deze nieuwe rubriek wil Multimo-
daal.Vlaanderen goederenstromen 
identificeren die bijdragen tot de reali-
satie van specifieke business cases, die 
werden geselecteerd op basis van twee 

belangrijke criteria: op een kostenef-
ficiënte manier de congestie op onze 
Vlaamse wegen helpen verminderen.

Heeft uw bedrijf één of meerdere 
goederenstromen in of uit die in aan-
merking komen voor één van de cases 
hieronder of heeft u zelf een concrete 
flow waarvoor u retourlading zoekt? 
Neem dan zeker contact met ons op.

MEER INFO?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

Van Naar Modus Ladingtype Transittijd Capaciteit Contact

Regio Dender-
monde

Regio Puurs Binnenvaart Bulk 1 dag 1.000 ton om de 
2 dagen

aleksey.semenov@vil.be

Van Naar Modus Ladingtype Transittijd Capaciteit Contact

Regio ten 
zuiden van 
Antwerpen

Regio 
Wiesbaden/
Mainz

Binnenvaart 20 ft. containers 2 à 3 dagen 5 containers 
per dag

gilles.devriendt@vil.be

Kaartgegevens ©2018 Google

https://multimodaal.vlaanderen/
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DATUMPRIKKER

INFOSESSIE MOBILITY 2022 
“SPOORVERVOER: HEDEN EN 
TOEKOMST.”
21 JUNI 2018
VIL, BERCHEM

Multimodaal.Vlaanderen werd door VIL 
opgericht in opdracht van de Vlaamse 
regering met als missie het op gang 
brengen van een mental shift bij de 
bedrijven. Het adviespunt sensibiliseert, 
informeert en begeleidt bedrijven bij 
het identificeren van meer efficiënte en 
duurzamere vervoersoplossingen, hetzij 
via de modal shift, hetzij op de weg.

Onder de noemer “Mobility 2022” zal 
Multimodaal.Vlaanderen minstens

tweemaal per jaar infosessies of 
workshops organiseren rond specifieke 
relevante thema’s. De eerste editie 
zal plaatsvinden bij VIL op donderdag 
21 juni om 16u.

Spoorvervoer nu en morgen

Het thema is bewust gekozen vanuit de 
vaststelling dat goederenvervoer per 
spoor bij veel bedrijven onbekend, en 
dus onbemind, is. Tijdens deze sessie 
blikken we terug op het ontstaan van 
spoorvervoer, de verdiensten die het 
heeft gehad in de ontwikkeling van 
onze welvaartstaten en de uitdagingen 
en opportuniteiten die er liggen naar de 
toekomst.

Om de interactiviteit van de workshop 
te waarborgen, bedraagt het maximaal 
aantal deelnemers 15. Bij meer 
interesse zal een tweede sessie worden 
ingepland.

Deelname aan deze eerste editie van 
Mobility 2022 is gratis maar inschrijven 
is verplicht via onze website multimo-
daal.vlaanderen.

MEER INFO?

www.multimodaal.vlaanderen/event/
infosessiespoorvervoer

De voorbije tijd is er in de logistieke 

vakpers al veel inkt over gevloeid: 

de forse verhoging van de Duitse 

tol (MAUT) komt eraan. Vanaf 1 

januari 2019 stijgen de tarieven om 

in Duitsland met de vrachtwagen 

te mogen rijden met 20 tot 60 %. 

Multimodaal.Vlaanderen heeft 

op basis van een aantal concrete 

cases berekend welke impact deze 

verhoging heeft op de kostprijs van 

het (baan)transport. De hamvraag 

daarbij was of multimodale 

alternatieven, die vaak duurder 

uitvallen, daardoor significant 

aantrekkelijker worden.

In een eerste case is een trafiek 
tussen West-Vlaanderen en district 
Siegen-Witgenstein in Duitsland onder-
zocht, waarbij men op het totaal traject 

van 400 kilometers ongeveer de helft 
aflegt op het Duitse grondgebied. Een 
enkele rit via de weg zal vanaf volgend 
jaar tussen 8 en 10 EUR meer kosten 
aan MAUT (voor een 5-assige vracht-
wagen met Euro 5 of Euro 6 motor) wat 
een verhoging betekent van 2 à 3% van 
de totale transportprijs.

In een andere toepassing wordt een 
flow tussen de regio Willebroek en 
Polen bekeken, waarbij de vrachtwagen 
Duitsland volledig doorkruist van west 
naar oost. Voor het 750 km lange traject 
door Duitsland zal de transporteur 
vanaf 2019 al gauw 30 tot 39 EUR meer 
MAUT betalen wat het totale transport 
3 tot 4,5% duurder maakt.

Deze verhoging van 2 tot 4,5 % van 
de reële transportkost over de weg 

verkleint, in combinatie met stijgende 
transportprijzen, de meerkost van 
het multimodale alternatief wat voor 
sommige business cases het verschil 
kan maken.

MEER INFO?
CONTACTEER
Aleksey Semenov
(aleksey.semenov@vil.be)

MAUT VERHOGING DUITSLAND 01/01/2019

https://multimodaal.vlaanderen/event/infosessiespoorvervoer/



