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Log!Ville. Dat is de naam van het nieuwe Vlaamse state-of-the-art

demonstratiecentrum voor de logistieke sector. Het centrum zal in 2020 de deuren 

openen in het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen te Niel. We spraken erover 

met algemeen directeur Liesbeth Geysels, drijvende kracht achter Log!Ville. 

Wat is de focus van Log!Ville? 

Liesbeth Geysels: "In V laanderen is 
er heel wat logistieke kennis aan
wezig, maar vaak blijft de valorisatie 
achterwege. De resultaten van de 
innovatieve projecten die wij als 
speerpunt-cluster verzorgen, de 
zogenaamde proofs of concept, 
raken soms moeilijk vertaald naar 
de praktijk. Terwijl het vaak wel om 
interessante én haalbare projecten 
gaat, met een positieve businesscase 
en ROI. Veel kmo's denken onterecht 
dat innovatie niet aan hen is be
steed. De hoofdfocus van Log!Ville 
ligt zowel op proven technologie van 
hoogstaand niveau als op future
proven technologie, die binnen 
de vijftien jaar op ons afkomt. Met 
een gespecialiseer 
en testruimte in een demonstratie 
centrum willen we de vertaalslag 
helpen realiseren." 

Log!Ville wordt het 

paradepaardje van de 

logistieke sector in 

Vlaanderen. 

LIESBETH GEYSELS, DIRECTEUR, LOG!VILLE 

,, 

Wordt het een open 

demonstratiecentrum ? 

LG: 'Log!Ville wordt sowieso een 
open demonstratiecentrum, dat is 
een basisprincipe. Geïnteresseerde 
partijen kunnen er kennismaken met 
nieuwe technologieën en processen 
en die ook effectief uittesten. We wil
len in Log!Ville de sterke punten van 
bestaande demonstratiecentra, zowel 
binnen als buiten de logistieke sector, 
bundelen. Zo bleken Kamp C - het 
provinciaal centrum voor duurzaam 
bouwen in Westerlo - en het Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
(ILVO) inspiratiebronnen voor ons." 

Wat zijn de doelgroepen 

van Log!Ville? 

LG: ·we hebben drie doelgroepen.
Ten eerste de sector zelf: Vlaamse 
logistieke dienstverleners, verladers/ 

retailers én toeleveranciers. Zij zullen 
in Log!Ville kunnen kennismaken 
met hoogwaardige logistieke toepas
singen, zowel fysiek als virtueel. 
We richten ons hierbij op thema's als 
automatisering, digitale transformatie, 
duurzaamheid en e-commerce. De 
medewerkers van logistieke bedrij
ven vormen een tweede doelgroep, 
samen met studenten die de logis
tieke medewerkers van de toekomst 
worden. Ten derde willen we ook 
buitenlandse bedrijven en delegaties 
triggeren met onze logistieke troeven. 
Log!Ville wordt het paradepaardje van 
de logistieke sector in Vlaanderen.' 

Waarom vestigt Log!Ville 

zich op het Wetenschaps

park in Niel? 

LG: "Er waren initieel vier provincies 
geïnteresseerd. Uiteindelijk is na uit
voerig overleg voor Niel en dus voor 
de provincie Antwerpen gekozen. 
Het Wetenschapspark in Niel ligt om 
te beginnen centraler dan de cruise
terminal in Zeebrugge en de voor-

malige site van Ford Genk, die zich 
als valabele alternatieven opwierpen. 
Maar Niel haalde het ook door zijn aan -
getoonde EFRO-ervaring (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 
en omdat het Wetenschapspark zich 
op innovatie toespitst. De Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
Antwerpen is eigenaar, beheerder en 
ontwikkelaar van het Wetenschaps
park en zal optreden als de bouwheer.' 

Hoe zal het centrum 

eruit zien? 

LG: "Het democentrum moet een 
landmark zijn en komt rechts van de 
ingang van het Wetenschapspark. 
Het zal ongeveer 2 500 vierkante me
ter beslaan. Om de ruimte optimaal 
te benutten wordt met twee niveaus 
gewerkt. Op het gelijkvloers komt 
het belevingsgedeelte met onder 
meer de co-creatieruimte, het fysieke 
magazijn en het virtuele deelluik. 
Boven op de mezzanine komt het 
praktische deel met moduleerbare 
vergaderzalen en een kantoorruimte." 

W.-:1 .... · ... üi-:--- , . , _T .. - ë� ,. · --�> �-1 
�Wêfen,$cb4��p�;�·., t� 
1 �Niel brei�.t .. ür.it \C-4>•;_· :�1 

•• ·• - --:·· -{� 
'. • 1 

- . .. .. ' - .·. -· •--.._:�. _Log'V11le knJgt een-plaats op het We�enschaRSRarl< 

l · '. ·. Un_iversiteit Antwerpen, een S�111!=nwerl<ing tussen P.OM

1 .;.-Antwerpen en Universiteit Antwerpen. Ç)at Weten
:-,':, schapspark is een bêdrijvent�rfe!.n �pe�i?J�lJng,erLcrit
· .� voor de huisvesting van sta�tèrsin gro_ter� b'êdrijven

. ,r . , ... , ' -. , .... 

uit de secforen·life & environmêrîtäl sëienc'es eri IT. 
-• ( _/;·��··•il_. De aanwezige ondernemingeri,dragen,via hûn activiteit 

j _: Cfèn ond�rzoek, bij aan een poiiti;�è im._kact Óp nltu�r, .· 
1 voedselketen, volksgezondheid en d_�·.t�chnologische 

·sector. Om plaats te biede·n aan n·ieuwe bedrijven 
· 

. <°"' .... worden er de komende twee jaar op het�park minstens 
.drie extra gebouwen bijgebouwd.É°n�àn.is er-:dus nog 

• .• .. • .i • 

~de komst van Log!Ville. 

Wat is de timing? 

LG: "Begin juli is de aanbesteding in 
de markt gegaan. In juni 2019 plant de 
POM Antwerpen de eerstesteenleg
ging. In april 2020 moeten de bouw
werkzaamheden zijn afgerond zodat 
wij, na de inrichtingswerken, in sep
tember 2020 tot de officiële inhuldiging 
van Log!Ville kunnen overgaan.' • 

Log!Ville kost 5 269 000 euro. Het 

Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) brengt 2107 600 

euro in, het Vlaamse Hermesfons 

526 900 euro, de Provinciale Ont

wikkelingsmaatschappij (POM) 

Antwerpen 1 954 500 euro en het 

Vlaams Instituut voor de Logistiek 

(VIL) 680 000 euro. 
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