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September is niet alleen de ‘Back 2 School’ maand. Om een of 
andere reden is het ook de deadline maand voor het indienen van 
projecten.

VIL kan hierover meespreken en zit met enkele keiharde 
deadlines in september. Naast de eigen nieuwe VIL projecten 
- waaronder eentje rond de Hyperloop en Product as a Service -
die imperatief in de maand september de adviesraad en Raad
van bestuur moeten passeren, hebben ook de bedrijven die een
coöperatief ontwikkelings- of onderzoeksproject willen indienen,
03/09 als deadline.

Zelfde deadline voor een oproep van het Europees Sociaal Fonds 
m.b.t. SWITCH. De focus van deze oproep ligt op het versterken 
van competenties van werknemers op een vernieuwende manier. 
Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in 
een andere, nieuwe werkomgeving en scherpen on-the-job hun 
competenties en talenten aan. Niets verplicht ons natuurlijk om 
hierop in te tekenen, maar als je dan bedenkt wat een werkplek- 
uitwisseling voor logistieke werknemers zou kunnen betekenen, 
dan kriebelt het natuurlijk om mee te doen aan deze oproep. En 
de kriebels hebben het gehaald.

Eigen schuld, dikke bult? Waarschijnlijk wel, maar in onze sector 
is nu eenmaal zoveel te beleven en te ondernemen dat één ding 
nooit verdwijnt: de goesting om mee(r) te doen.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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PROJECTEN

ALEES
STATUS AFGEROND

“We hebben een blik op de toekomst 
gekregen vandaag”, vertellen 
enkele deelnemers na afloop van 
het slotevent van ALEES (Autonome 
Logistieke Elektrische Eenheden) in 
Lamot, Mechelen. Welke mogelijk-
heden bieden zelfrijdende voertuigen 
voor leveringen in een stad? Dat was 
de centrale vraag van deze boeiende 
namiddag.

Het project ALEES werd gedurende 
18 maanden uitgewerkt in samenwer-
king met zeven bedrijven en de stad 
Mechelen. Het slotevent op 11 juni 
met zes boeiende sprekers rondde het 
project af en bood de aanwezigen een 
blik op de resultaten.

Hypergeconnecteerd netwerk

Zelfrijdende eenheden bieden heel wat 
voordelen in een stad. De wagens zijn 
compact, stil, emissieloos en veilig. 
Ze hanteren flexibele routeplanningen, 
een betere belading, en bijgevolg een 
hogere efficiëntie van aan- en af- 
leveringen. Meer geconsolideerde 

leveringen zorgen bovendien voor 
minder verkeer en een hogere leefbaar-
heid in de stadscentra.

Een ideaal scenario is een hyperge-
connecteerd netwerk waarin autonome 
voertuigen maximaal benut worden. 
Inbound volumes, zoals voorraden van 
lokale retailers en handelaars zullen 
worden opgeslagen in een stedelijk 
distributieplatform aan de rand van de 
stad. Autonome voertuigen kunnen 
vervolgens ingezet worden om deze 
goederen verder naar het stadscentrum 
te vervoeren. Daarnaast zullen in het 
stadscentrum verschillende micro-
magazijnen fungeren als connectoren 
voor alle mogelijke lokale vormen van 
distributie.

“Zelfrijdende boxen waarmee je met 
een code je pakje eruit kan halen lijkt 
technisch perfect haalbaar. Men kan zo 
echt op eender welk moment, 24/24, 
een pakje ontvangen, volledig automa-
tisch. Het zet aan tot nadenken, zeker 
voor een expressdienst als DHL”, aldus 
Ansfrid Vanlerberghe, DHL.

Zelfrijdende pakjesdienst in 

Mechelen

Op 25 mei nam VIL de proef op de som 
en testte een zelfrijdend voertuig uit in 
de drukste winkelstraat van Mechelen. 
Het voertuig legde volledig autonoom 
een traject af en maakte verschillende 
tussenstops bij lokale handelaars om 
pakjes te af leveren. Er werden verschil-
lende scenario’s uitgetest, waaronder 
de levering van gekoelde goederen. 
De resultaten van deze eerste test 
waren positief. Langdurige testen met 

meerdere logistieke dienstverleners, 
steden en bevoegde gewestelijke- en 
federale overheden zijn nu aangewe-
zen.

Als we zelfrijdende voertuigen in de 
(nabije) toekomst in het straatbeeld 
willen zien rondrijden is een gecoör-
dineerde aanpak en samenwerking 
cruciaal. De wederzijdse injectie van 
kennis en ervaring van de industrie 
en de logistieke sector moeten onze 
overheden sterken met concrete 
expertise. Dit zal uiteindelijk leiden 
tot een snellere implementatie van 
autonome stadslogistieke voertuigen 
en de daaraan verbonden voordelen.

“We wandelen geïnspireerd buiten na 
dit event”, vertelt Myriam Colle van de 
stad Mechelen. “De logistiek gaat een 
omwenteling meemaken en de overheid 
moet daarop inspelen. Er zullen samen-
werkingsmodellen moeten worden 
uitgewerkt, waarbij privépartners en 
overheid elkaar vinden. Dit project met 
VIL is een stap in de goede richting. 
Ik denk dat we van een zeer geslaagd 
project kunnen spreken. Op dit event 
kwam ook een mooie mix van sprekers 
aan bod. Het project toont aan dat 
openheid van data hoog op de agenda 
van de Vlaamse overheid moet staan.” 

Projectdeelnemers

ACP, bpost, Bringme, DHL PARCEL 
BELUX, Stad Mechelen, Rhenus SML, 
Trimble en Port of Antwerp. Het Duitse 
instituut Fraunhofer heeft dit project 
ondersteund voor het uittekenen van de 
nodige IT-architectuur.
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FRESH FOOD 
LOGISTICS
STATUS AFGEROND

Veel verse voeding gaat iedere dag  

verloren in de distributieketen. 

Betere samenwerking en data-

sharing tussen bedrijven zijn de 

sleutels om hier verandering in te 

brengen. Dat was de boodschap van 

het slotevent ‘Fresh Food Logistics’ 

op 26 juni 2018 in Gent.

VIL bracht in samenwerking met elf 
bedrijven de belangrijkste schakels in 
de logistieke keten in kaart en zocht 
naar oplossingsrichtingen. Silodenken, 
inefficiënte forecasting en het steeds 
uitgebreidere assortiment in de winkels 
zijn de voornaamste oorzaken, zo blijkt. 
Silodenken (het tegenovergestelde 
van ketendenken) komt erop neer 
dat bedrijven niet transparant werken 
en zowel intern als extern hun eigen 
rekeningen maken, zonder data te 
delen met een ander.

Forecasting met beperkte 

gegevens

Ook forecasting gebeurt te weinig in 
overleg. Het voorspellen van de vraag 
gebeurt doorgaans op drie niveaus in 
de keten zonder veel onderling overleg,  
waardoor er ook driemaal een risico op 

verlies (of tekorten) ontstaat, namelijk 
in het winkelpunt, bij de centrale 
aankoopdienst van de retailer die de 
bestellingen plaatst bij de leverancier 
en bij de leverancier zelf.

Consument verwacht variatie

Het assortiment van verse producten 
stijgt jaarlijks met 5 à 10 % en dat 
brengt heel wat verlies met zich mee. 
Hoe breder het assortiment, hoe 
moeilijker het beheer en hoe groter 
het risico op verlies, want het aantal 
traag lopende producten neemt toe. 
Retailers willen de consument verleiden 
met nieuwe producten en smaken en 
zich op die manier onderscheiden. 
Maar directies beseffen dat regelmatige 
evaluaties noodzakelijk zijn en onder-
nemen pogingen om het assortiment te 
reduceren.

Nood aan meer transparantie

Vooral een mind shift naar meer over- 
leg, samenwerking en datatransparan- 
tie binnen de keten kan leiden tot een 
win-win voor elk van de betrokkenen, 
met meer efficiëntie en minder voedsel- 
verlies tot gevolg. Retail Partners 
Colruyt Group en Imperial Meat 
Products analyseerden in het kader van  
dit project in alle openheid de ganse 
logistieke keten op vlak van derving van  
bij productie tot in het winkelpunt, om  
samen de verliezen te kunnen aanpak- 
ken. Daaruit bleek dat de voornaamste 
oorzaak van verliezen bij de colligrootte 
ligt, die gelijk is voor alle winkels. Zowel 
grote als kleine winkels bestellen allen 
dezelfde minimumhoeveelheid, wat 
voor de kleinere winkels vaak meer is 
dan wat zij binnen de houdbaarheids- 
periode kunnen verkopen. Een 
oplossing hiervoor vinden vergt inspan-
ningen van beide kanten. De fabrikant 
moet zijn secundaire verpakkingen 

aanpassen en in het distributiecentrum 
moet piece picking geïntroduceerd 
worden, zodat winkels per stuk kunnen 
bestellen.

“Door deel te nemen aan dit project is 
het belang van samenwerking alleen 
maar toegenomen. Door het delen van 
informatie/data zijn we tot nieuwe in- 
zichten gekomen, wat leidde tot een 
betere relatie en een duurzamere supply 
chain. Dit project zorgde ook voor het 
nodige duwtje in de rug om verdere 
stappen te zetten in datasharing met 
onze leveranciers om zo bij te dragen 
aan een duurzame supply chain”, aldus  
Eddy Van Ostaeyen, Dienstchef bestel- 
dienst en inkomende logistieke plan- 
ning bij Retail Partners Colruyt Group.

Netwerken en bijleren

Het slotevent kon opnieuw op een 
mooie opkomst rekenen. Gilbert 
Wellemans van Zetes was een van 
de aanwezigen: “We weten al langer 
dat er veel voeding verloren gaat in 
de logistiek. Gelukkig zijn er manieren 
waarmee we hier iets aan kunnen doen.  
Zetes houdt zich nu al bezig met 
tracking & tracing van goederen. Een 
tag inbrengen met de houdbaarheids-
datum van een product is voor ons een 
interessant punt dat tijdens de lezingen 
aan bod kwam. Een VIL event als dit is 
voor ons interessant om onze klanten te 
zien, te netwerken en tegelijkertijd iets 
bij te leren.”

Projectdeelnemers

Belgian New Fruit Wharf, Carrefour, 
Delhaize, Groupe Mestdagh, Imperial 
Meat Products, Kuehne+Nagel, La 
Lorraine Bakery Group, Retail Partners 
Colruyt, Special Fruit, Vleeswaren 
Depuydt en Willis Towers Watson 
(Belgium) (Gras Savoye Belgium).

https://vil.be/
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BOUWHUBS
STATUS IN UITVOERING

Door de toenemende congestie 

wordt het steeds moeilijker om 

goederen en materialen op tijd op  

een bouwwerf te krijgen. De 

logistieke kosten in de bouw zijn 

bovendien aanzienlijk: 8 % tot 

15 %. VIL start in samenwerking 

met het onderzoekscentrum voor 

de bouw (WTCB) en vijftien bedrijven een project rond 

bouwhubs.

Frequentere, meer kleine leveringen naar bouwwerven, de 
lage beladingsgraad van het vrachtverkeer, de beperkte 
opslagruimte op een werf… Het is duidelijk dat er nood is aan 
nieuwe logistieke concepten in de bouw.

Slimme consolidatie en value added logistics

Een bouwhub is een ontkoppel- en verzamelpunt voor 
goederen van en naar verschillende werven. Goederen en 
materialen worden op die manier dichter bij de werf in een 
lokaal voorraadpunt verzameld. Naast slimme consolidatie 
kunnen deze hubs ook gebruikt worden voor ‘value added 
logistics’, zoals premontage en prefabricage van materialen, 
het aanmaken van werfpakketten, of het gesorteerd verzame-
len van bouwafval.

Samen met de projectdeelnemers en het WTCB zal VIL in 
dit project best practices en praktische randvoorwaarden 
analyseren en vervolgens samenwerkingsmodellen en een 
logistiek concept voor bouwhubs uitwerken.

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

CAMBION
STATUS IN UITVOERING

De deeleconomie is al enkele 

jaren bezig aan een opmars. 

Het steeds grotere aanbod aan 

deelwagens in Vlaamse steden is 

hier een goed voorbeeld van. Is 

dit principe ook toe te passen op 

het delen van bedrijfsvoertuigen? 

VIL onderzoekt het in het nieuwe project ‘Cambion’ in 

samenwerking met acht transportbedrijven.

De stilstand van transportmiddelen is een probleem waar veel 
bedrijven mee kampen. Uit een bevraging die VIL deed bij 
transporteurs en logistieke dienstverleners bleek dat bij 50 % 
van de respondenten transportmiddelen soms stilstaan buiten 
de piekperiodes, bij een kleine 20 % gebeurt dit zelfs vaak.
Bedrijven stemmen hun transportcapaciteit af op piekperio-
des, maar deze piek- en dalmomenten kunnen sterk verschil- 
len per bedrijf. Daarom zou fleet sharing een oplossing 
kunnen zijn.

VIL zal de huidige situatie en de belemmerende factoren, 
zoals o.a. de vergunningsplicht en de aansprakelijkheid, in 
kaart brengen en er oplossingen voor zoeken. Er zal een 
ideaal samenwerkingsmodel opgesteld worden, met de 
bijhorende juridische vereisten. Dit model zal getest worden 
bij de projectdeelnemers.

“In de nieuwe maatschappij zal er meer en meer een sharing 
mentaliteit bestaan, waar autodelen deel van uitmaakt. Als 
bedrijven dienen wij eveneens meer samen te werken en 
onderlinge uitwisselingen te doen van personeel / materieel 
om kosten te besparen en meer efficiëntie te bereiken. 
Daarom: let’s share to be more efficient”, aldus zaakvoerder 
Ernest Lux, van deelnemend bedrijf Transport Lux.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Eva Gezels (eva.gezels@vil.be)

mailto:gunther.storme@vil.be
mailto:eva.gezels@vil.be
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ZORGHUBS
STATUS IN OPSTART

Ziekenhuizen en zorginstellingen 

hebben weinig inzicht in logistieke 

kosten. De druk op de budgetten, 

strengere regelgeving en verande-

rende medische noden van 

patiënten maken het noodzakelijk 

om de zorglogistiek anders te 

gaan organiseren. VIL gaat met 

het nieuwe project ‘Zorghubs’ de 

mogelijkheden van een zorghub, 

waar logistieke activiteiten van 

verschillende zorginstellingen op 

een centrale locatie geconsolideerd 

en geoptimaliseerd worden, 

onderzoeken.

Logistiek is voor zorginstellingen geen 
kerntaak, maar daarom niet minder 
belangrijk. De focus van dit project ligt 
op het bundelen van de krachten door 
ondersteunende logistieke processen 
& goederenstromen te centraliseren 
op een (gemeenschappelijk uitgebaat) 
platform. Het project wil met andere 
woorden een antwoord bieden op de 
vraag of en hoe regionale zorglogistieke 
platformen kunnen bijdragen tot een 
performantere logistiek en schaalvoor-
delen.

Doelgroep

Het project richt zich tot de zorgsector 
(ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en 
verzorgingstehuizen), logistieke dienst-
verleners, groothandels en distributie- 
platformen, leveranciers van goederen 
en diensten aan de zorgsector en 
technologieproviders.

Dit project gebeurt in samenwerking 
met UHasselt.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

België is opnieuw het derde meest 

performante land ter wereld op 

vlak van logistiek. Dat blijkt uit de 

Logistics Performance Index 2018 

die de Wereldbank deze zomer 

gepubliceerd heeft.

De Logistics Performance Index is een 
interactieve benchmarking tool die 
iedere twee jaar 160 landen vergelijkt.

Uit de LPI 2018 blijkt dat België wereld-
wijd de beste is op vlak van ‘internatio-
naal vrachtvervoer’ en ‘stiptheid’. Voor 
‘logistieke kwaliteit en competentie’ 
staan we op de tweede plaats en op 
vlak van ‘tracking & tracing’ op de 
negende. ‘Douane’ en ‘infrastructuur’ 
blijven heikele punten, daarvoor 
eindigde ons land op 14.

Nadat België twee jaar geleden was 
gezakt naar de zesde plaats, staat ons 
land dit jaar weer in de top drie, met 
een score van 4.04. Duitsland staat 
voor de derde keer op rij helemaal 
bovenaan de lijst, gevolgd door 
Zweden. Nederland zakte naar de 
zesde plaats.

LOGISTICS PERFORMANCE INDEX 2018

mailto:gunther.storme@vil.be
https://vil.be/
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Als speerpuntcluster logistiek wil VIL bedrijven steunen 

om hun innovatieve projecten te realiseren. Bedrijven 

kunnen nu ook innovatieve projectideeën indienen via 

de cluster om in aanmerking te komen voor steun van 

het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 

(VLAIO).

Er zijn verschillende projecttypes, met elk eigen voorwaarden 
en steunpercentages. Voor zijn leden, hield VIL, samen met 
VLAIO, hierover voor de zomervakantie twee infosessies in 
Gent en Antwerpen die op veel interesse konden rekenen.

Wenst u meer informatie? Neem dan zeker onze gloednieuwe 

brochure door, die u in bijlage terugvindt. U kan deze ook 
downloaden via onze website (www.vil.be).

HEEFT U NOG VRAGEN?
CONTACTEER:
Piet Belet (piet.belet@vil.be)
Hans Vandenborre (hans.vandenborre@vil.be)

NIEUWE SUBSIDIE-
MOGELIJKHEDEN VIL

Op 13 juni ging de jaarlijkse Algemene Vergadering van 

VIL door. De goedkeuring van de jaarrekening en de 

begroting, de kwijting aan de bestuurders en de  

commissaris en de herbenoeming van de commissaris 

vonden naar goede gewoonte plaats in De Ark in  

Antwerpen. Dit jaar koos VIL ervoor om na het 

statutaire gedeelte ook een interessante spreker aan 

het woord te laten.

Niet Paul De Grauwe zoals aangekondigd (out wegens hospi-
talisatie), maar ex-Coca-Cola topman Guy Wollaert, nam het 
woord met een voordracht over ‘The Gold is in the Grey’.

De boeiende lezing werd afgesloten met een receptie.

WAS U ERBIJ?

ALGEMENE VERGADERING

http://www.vil.be
mailto:piet.belet@vil.be
mailto:hans.vandenborre@vil.be


DATUMPRIKKERS
BEDRIJFSBEZOEK BIOBEST
18 SEPTEMBER 2018
WESTERLO
VIL nodigt zijn effectieve leden op dinsdag 18 september 
2018 uit voor een exclusieve rondleiding bij Biobest in 
Westerlo. Biobest bracht in 1987 als eerste hommels op de 
markt voor bestuiving en biologische bestrijding.

LOGISTICS & DISTRIBUTION 2018
3 & 4 OKTOBER 2018
BRUSSELS EXPO
Op 3 en 4 oktober 2018 kan u in Brussels Expo terecht voor 
het duo-event Logistics & Distribution en Empack. Op de 
beurs worden ruim 6.000 professionals en 250 exposanten 
verwacht. VIL organiseert op 3 oktober in de namiddag de 
conferentie ‘Technologie in de logistiek’ in de Advanced 
Theatre. Inschrijven kan via de website van de beurs.

SLOTEVENT INTELLO CITY
18 OKTOBER 2018
ANTWERPEN
VIL heeft in het project Intello City onderzocht hoe het 
Internet of Things kan helpen om logistiek in de stad efficiën-
ter te maken. De resultaten van het project worden voor- 
gesteld tijdens het slotevent op 18 oktober 2018.

LOGILAUNCH
21 NOVEMBER 2018
GENT
Op woensdag 21 november organiseert VIL in samenwerking 
met Start-IT@KBC de tweede editie van logiLAUNCH®, 
waarin matchmaking tussen logistieke startups en bedrijven 
uit de sector centraal staat.

MULTIMODAAL EVENT
22 NOVEMBER 2018
GENT
Op 22 november organiseren Multimodaal.Vlaanderen en 
North Sea Port samen een boeiende namiddag rond de 
uitdagingen en opportuniteiten van multimodaal vervoer in 
Vlaanderen. Meer informatie rond het programma volgt snel.

NIEUWE LEDEN GET TOGETHER
5 DECEMBER 2018
ANTWERPEN
VIL nodigt alle leden die lid werden in 2018 uit voor een 
informele get-together. Nieuwe VIL leden maken kennis met 
elkaar en enkele VIL collega’s bij een hapje en een drankje. 
Deelnemers krijgen bovendien de kans om hun bedrijf voor te 
stellen in een elevator pitch.
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Na een geslaagde eerste editie in 2017 organiseert 

VIL dit najaar een tweede logiLAUNCH®-event, waar 

matchmaking tussen logistieke startups en bedrijven uit 

de sector centraal staat. Het event wordt georganiseerd 

in samenwerking met Start it @KBC en gaat door op  

21 november 2018 in de Communicatieloft in Gent.

Aan creatieve ondernemers met innovatieve ideeën geen 
gebrek in Vlaanderen. Ook in de logistieke sector lanceren 
startups nieuwe concepten en technologieën. VIL wil deze 
startups ondersteunen en stimuleren en geeft ze daarom de 
kans om hun businessmodellen te pitchen aan logistieke 
dienstverleners, verladers en retailers.

Logistieke startups en VIL-leden met elkaar in contact 
brengen, dat is waar het tijdens logiLAUNCH® om draait. 
Interessante sprekers, pitches van alle startups, een brochure 
waarin alle startups geïntroduceerd worden, een match-
making moment, … Aan dit alles mogen deelnemers van 
logiLAUNCH® zich verwachten.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen vindt u 
binnenkort op de VIL-website.

“De organisatie van events als logiLAUNCH zijn de ideale 
manier om dergelijke contacten op een leuke manier te 
leggen” – deelnemer editie 2017

LOGILAUNCH®: MATCHMAKING MET 
LOGISTIEKE STARTUPS

START IT 
@KBC

https://vil.be/
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NIEUWE LEDEN

AERTSSEN GROUP
www.aertssen.be
Aertssen Group is een familiebedrijf uit Stabroek. Het bedrijf 
voert wereldwijd grote aannemingsprojecten uit en brengt 
complexe hijswerken en uitzonderlijke transporten tot een 
goed eind. Daarnaast werd de afgelopen jaren gediversifieerd 
richting de binnenvaart, logistiek, projectontwikkeling en 
groene energie.

BLUE LINE LOGISTICS
www.bluelinelogistics.be
Blue Line Logistics is een binnenvaart rederij gericht op het 
vervoer van goederen op pallet, in bigbag of afzet containers. 
Het bedrijf ontwikkelt hiervoor innovatieve concepten zoals 
de Pallet Shuttle Barge, maakt bijgevolg vervoer via de 
waterweg competitiever dan wegtransport en realiseert 
zodoende een concrete modal shift van de weg naar de 
waterweg.

CERATEC
www.ceratec.be
De groep Ceratec biedt diensten aan binnen vier domeinen: 
elektrotechniek, automatisering, handling en logistieke oplos-
singen, en oplossingen voor de grofkeramische industrie. Het 
familiebedrijf staat voor vernieuwende technologieën en sterk 
klantgerichte totaaloplossingen. De ruim 600 medewerkers 
van Ceratec streven samen naar vertrouwen door kwaliteit.

ECODRAFT - CARDIFF GROUP
www.ecodraft.com
Ecodraft – Cardiff Group is een Genkse producent van ‘het 
biervat van de toekomst’. Het gamma kunststof vaten garan-
deert een optimaal behoud van smaak en kwaliteit en biedt 
belangrijke financiële en commerciële troeven. Hiermee biedt 
Ecodraft een hoogwaardig alternatief voor metalen vaten dat 
zowel geschikt is voor bier, wijn als andere dranken.

GPS-BUDDY
www.gps-buddy.com
GPS-Buddy is trendsetter op het gebied van fleetmanage-
ment en asset tracking. In heel Europa worden dagelijks 
duizenden voertuigen, vrachtwagens, trailers en materieel via 
de oplossingen van GPS-Buddy gemonitord. Kenmerkend 
voor de oplossingen van GPS-Buddy (waaronder asset 
tracking, een digitale tachograafkoppeling en temperatuur- 
registratie) is de grote mate van flexibiliteit.

HAPPY KIDDO
www.happykiddo.be
Happy Kiddo is een Gents bedrijf dat een online kleding- 
abonnement aanbiedt voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Met 
een abonnement kunnen ouders maandelijks degelijke en 
duurzame kinderkleding inwisselen. Als online kledingbiblio-
theek wil Happy Kiddo een voorbeeld zijn in de circulaire 
economie en voor de kledingsector.

KERKSTOEL
www.kerkstoel.be
Groep Kerkstoel is uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf 
in de sector van betonnen prefab elementen en stortklaar 
beton. Binnen de groep is dochteronderneming Kerkstoel 
Beton gespecialiseerd in BENOR-gekeurd stortklaar beton, 
zelfdichtend beton, chape, stabilisé, metsmortel en schuim-
beton. Kerkstoel 2000+ is één van de Europese marktleiders 
in prefab beton, gespecialiseerd in breedplaten en dubbele 
wanden.

MCA RECYCLING
www.mca-recycling.com
MCA Recycling is een kmo die al bijna 20 jaar actief is 
op het vlak van beheer van kantoorafval. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in afvalinzameling, de ontwikkeling van 
afvalsorteersystemen en het ondersteunen en sensibiliseren 
van bedrijven bij het beheer van hun afval. MCA Recycling 
is sinds januari 2014 ISO14001:2004 en sinds juni 2018 ISO 
14001:2015 gecertificeerd.

RAAMWINKEL
www.raamwinkel.be
Raamwinkel is gespecialiseerd in ramen en deuren van 
Belgische kwaliteit. Het bedrijf motiveert de consument om 
de ramen en deuren die men via de webshop of de toonzaal 
bestelt, zelf te plaatsen en biedt hiervoor opleidingen en 
workshops aan. De vakmensen van Raamwinkel staan klaar 
om hulp te bieden bij de levering, plaatsing en/of nameting.

SUD-FRESH
www.sud-fresh.com
Sud-Fresh is al meer dan 20 jaar een logistieke dienstverlener 
in geconditioneerde levensmiddelen, actief in de Benelux 
en Noord-Frankrijk. Het resultaat van doorgedreven speci-
alisatie in transport- en opslagdiensten, ondersteund door 
professionele en toegewijde medewerkers. Sud-Fresh biedt 
haar diensten aan vanuit de Belgische distributiecentra 
& warehouses te Bierset, Gent, Aubange, Lot/Beersel en 
Luxemburgse vestiging te Strassen.

VERHELST LOGISTICS
www.verhelstlogistics.be
Verhelst Logistics richt zich op nationaal en internationaal 
transport, havenactiviteiten te Oostende, stockage en andere 
daarmee verbonden logistieke services. Gesterkt door 
jarenlange ervaring in het behandelen en transporteren van 
goederen is de onderneming uit Oudenburg vastberaden  
elke nieuwe logistieke uitdaging het hoofd te bieden. Verhelst 
Logistics NV opereert vooral in de Benelux, Frankrijk, 
Duitsland en het VK.

http://www.aertssen.be
http://www.bluelinelogistics.be
http://www.ceratec.be
http://www.ecodraft.com
http://www.gps-buddy.com
http://www.happykiddo.be
http://www.kerkstoel.be
http://www.mca-recycling.com
http://www.raamwinkel.be
http://www.sud-fresh.com
http://www.verhelstlogistics.be
https://vil.be/
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CHEMIEPRODUCENT EOC 
GROUP KIEST VOOR DE 
BINNENVAART
EOC Group, gevestigd in Oudenaarde, produceert o.a. 

latex, compounds, emulsies, lijmen enz. Vanuit de site 

in Oudenaarde wordt al langer gebruikgemaakt van de 

lichterverbinding vanuit Wielsbeke naar Antwerpen voor 

de export van ongeveer 650 teu op jaarbasis.

EOC heeft ook een productievestiging in Evergem: op basis 
van de locatie is de in maart opgestarte lichterverbinding 
vanuit het Kluizendok naar de haven van Antwerpen een 
goede keuze voor het transport van de containers. Ook in die 
regio neemt Multimodaal.Vlaanderen initiatieven om bedrijven 
te informeren en te sensibiliseren om die binnenvaartconnec-

tie bij de verladers en logistieke dienstverleners bekend te 
maken. Na een bezoek aan EOC besloot deze laatste om te 
starten met het gebruik van de lichterdienst. Het potentieel  
op jaarbasis bedraagt 650 teu.

“Cruciaal voor onze export is het halen van de closingdates 
en -uren van de zeeschepen in Antwerpen”, zegt Marnic De 
Cubber, Logistics Supervisor bij EOC, “daarom is het belang-
rijk meerdere klokvaste afvaarten per week vanuit Gent aan te 
bieden”.

Momenteel zijn er vanuit Gent twee vaste afvaarten op 
maandag en donderdag, de derde wordt ingelegd op 
woensdag bij voldoende ladingaanbod.

MEER INFO?
CONTACTEER
Willy De Decker (willy.dedecker@vil.be)

mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
https://vil.be/
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COMMUNITY

AFVALTRANSPORT VIA 
BINNENVAART: UPDATE
Het VIL project Flanders Recycling Hub heeft 

aangetoond dat de business case voor het vervoer van 

afval in haakcontainers via de binnenvaart positief is, 

mits voldoende kritische massa. Over naar Multimodaal.

Vlaanderen dus voor het oprichten van een actoren- 

en stakeholder community die in februari van dit jaar 

van start ging met een brainstorm, waaruit groot 

enthousiasme bleek rond dit concept.

Concreet werd afgesproken dat milieugroep Vanheede het 
concept verder zou uitwerken, terwijl meerdere grote spelers 
zich engageerden om, mits competitieve voorwaarden, hun 
containers via binnenvaart te vervoeren. Sindsdien heeft 
de milieugroep niet stil gezeten. Op verschillende cruciale 
vlakken zijn belangrijke vorderingen gemaakt op weg naar de 
operationele implementatie.

Eén van de belangrijkste uitdagingen was het overbruggen 
van hoogteverschillen tussen water en kaai van méér dan 
2 meter, wat bijvoorbeeld voor linkeroever noodzakelijk was.
Daarom werd nog heel recent een testvaart uitgevoerd tussen 
rechteroever en linkeroever, met een ponton dat door middel 

van ballasttanks zulke hoogteverschillen kan opvangen 
waardoor de haak van de vrachtwagen in alle omstandighe-
den kan (ont)koppelen aan de container.

Deze test was alvast succesvol en heeft de nodige wijsheid 
bijgebracht over welk type schip dient ingezet te worden. 
Groep Vanheede verwacht op basis van de huidige kennis en 
stand van zaken nog vóór het einde van het jaar het commer-
ciële draaiboek voor te leggen.

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

COECK TEST 
BINNENVAART UIT
Vanuit de activiteiten als producent en in- en uitvoerder 

van bouwproducten is een permanente monitoring van 

de verschillende logistieke trajecten een belangrijke 

pijler in het duurzaamheidsbeleid van de firma Coeck.

Nieuwe trajecten in de modal shift via binnenvaart worden 
dan ook graag onder de loep genomen.
Stel dat de bedrijven niet moesten inzetten op alternatief 
transport, hoe zou de verzadiging van de Antwerpse en 
Brusselse ring dan geëvalueerd zijn? De beslissing werd 
dan ook snel genomen om de overslag via de nabijgelegen 
inlandterminal aan het Schelde-Brusselkanaal in Willebroek 
uit te testen.

Twee testen voor een totaal van 25 containers zijn vlekkeloos 
verlopen waarbij er geen vertragingen zijn ontstaan. Niets dan  
voordelen: minder vrachtwagens die het traject Antwerpen- 
Niel moeten uitvoeren, reductie van de CO2-voetafdruk en 
enkel de “last mile” die via de weg moet verlopen.

Na deze succesvolle tests wordt naar een hogere versnelling 
geschakeld en wordt het aantal containers dat via binnen-
vaart wordt aangevoerd opgedreven.

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

BEST PRACTICE

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
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OP HET JUISTE SPOOR

GOED BEREIKBARE
REGIO’S PER SPOOR
Uit alle business cases die Multimodaal.Vlaanderen 
in het afgelopen jaar onderzocht, zijn een 5-tal 
interessante regio’s geïdentificeerd die vanuit 
Vlaanderen goed en competitief bereikbaar zijn met 
de trein.

1) Noord-Italië

Dankzij Zwitserse subsidies voor goederentreinen en een 
goed ontwikkelde spoorinfrastructuur in Noord-Italië is dit 
niet verwonderlijk de nummer één bestemming voor goe-
derenvervoer per spoor. Dagelijks vertrekken vanuit diverse 
terminals in Vlaanderen (Zeebrugge, Gent, Antwerpen, 
Muizen en Genk) meerdere treinen naar terminals in de regio 
Milaan. Vandaaruit bestaan goede verbindingen naar de 
eindbestemmingen per spoor en met de vrachtwagen.

2) Roemenië

Vlaanderen heeft zeer goede verbindingen met het westen 
van Roemenië, namelijk tussen Zeebrugge en Oradea en 
tussen Antwerpen en Curtici (met een tussenstop in Genk). 
Uit meerdere business cases is bovendien gebleken dat 
deze connecties zeer competitief zijn in vergelijking met het 
wegvervoer.

3) Zuid-Frankrijk

Zowel het zuidoosten als het zuidwesten van Frankrijk 
hebben een goede verbinding met Vlaanderen. De Franse 
steden Perpignan en Sète in het zuidoosten en Mouguerre 
en Hendaye in het zuidwesten hebben regelmatige en vrij 
betrouwbare connecties met Zeebrugge of Antwerpen. 

Bovendien worden deze Franse terminals gebruikt als hubs 
voor connecties met landen zoals Spanje, Griekenland en 
Turkije.

4) Noord-Spanje

omwille van het verschil in spoorbreedte blijft Spanje 
een uitdaging. Vlaanderen is inmiddels wel rechtstreeks 
verbonden met het noordoosten van Spanje, met terminals 
in Barcelona, Granollers en Constanti. De levering naar het 
noorden van Spanje gebeurt ook vaak vanuit de terminals 
in Zuid-Frankrijk (Mouguerre en Hendaye) die een alternatief 
vormen voor de shortsea verbinding tussen Vlaanderen 
(Zeebrugge en Antwerpen) en Bilbao of Santander.

5) Turkije

het noordwesten van Turkije heeft goede multimodale 
connecties met Vlaanderen, met onder andere een trein-
verbinding tussen Zeebrugge of Antwerpen enerzijds en 
Zuid-Frankrijk (Sète), Italië (Trieste) of Roemenië (Oradea 
of Curtici) anderzijds. Van hieruit kunnen goederen Turkije 
bereiken via shortsea, trein en/of vrachtwagen. Prijstechnisch 
en qua transittijd scoren al deze multimodale alternatieven 
zeer goed.

Heeft uw bedrijf goederenstromen van of naar één van deze 
regio’s? Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij werken 
voor u graag een passend multimodaal alternatief uit.

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

mailto:aleksey.semenov@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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DATUMPRIKKERS
MOBILITEITSCONGRES
‘ARE YOU FUTURE-PROOF?’
18 SEPTEMBER
BRUSSEL

Mobiliteit verdient in Vlaanderen alle aandacht, zeker met 
de aanvang van de werken rond Antwerpen en de grote 
geplande werken aan en rond de ring rond Brussel.

De Werkvennootschap is belast met de uitvoering van o.a. 
de heraanleg van de ring rond Brussel. In het kader van 
haar communicatie- en sensibiliseringsbeleid organiseert 
zij op 18 september het eerste mobiliteitscongres ‘Are you 
future proof?’, dat zich richt tot bedrijven wiens werknemers, 
klanten of leveranciers regelmatig gebruik maken van de 
Brusselse ring.

Multimodaal.Vlaanderen ondersteunt dit initiatief en infor-
meert bedrijven over mogelijke alternatieve transportoplossin-
gen die de ring rond Brussel ontlasten. U kan zich inschrijven 
via onze website.

BIJEENKOMST ‘SAMEN OP HET 
BINNENVAARTSCHIP ROTTERDAM-ANTWERPEN’
7 NOVEMBER
ROTTERDAM

Groeiende volumestromen, congestie op de weg, chauffeurs- 
tekorten, infrastructurele werken rondom de ring van 
Antwerpen en het klimaatakkoord van Parijs vormen de aan-
leiding van deze bijeenkomst ‘samen op het binnenvaartschip 
op de Corridor Rotterdam - Antwerpen’.

Dankzij de expertise van NewWays, Provincie Zuid-Holland 
en Multimodaal.Vlaanderen maakt u kennis met de huidige 
binnenvaartverbindingen, de mogelijkheid van ketensamen-
werking en de bundeling van nieuwe synchromodale trans-
portcorridors om bestaande corridors te verbeteren.

Interesse om dit event bij te wonen?
Contacteer Michèle Aerts (michele.aerts@vil.be) en wij houden 
u verder op de hoogte.

MULTIMODAAL EVENT
22 NOVEMBER
GENT

Op 22 november organiseert Multimodaal.Vlaanderen samen 
met North Sea Port een boeiende namiddag rond de uitda-
gingen en opportuniteiten van multimodaal vervoer in 
Vlaanderen. Meer informatie rond het programma volgt snel 
op onze website.

MEER INFO: WWW.MULTIMODAAL.VLAANDEREN/EVENT

mailto:michele.aerts@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/event/



