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Het einde van 2018 komt in zicht maar nu al aftellen zou 
voorbarig zijn. 

Het nieuwe VIL-project R!Sult is immers net opgestart met een 
recordaantal deelnemende bedrijven, startups én steden; maar 
liefst 26! Daarnaast staan vier nieuwe projecten – Zorghubs,  
AR/VR training, OptiCharge en PaaS Logistics – in de start-
blokken en komen het Matchmaking event voor de logistieke 
startups, de ‘get together’ voor de nieuwe VIL-leden en het 
eerste groot event van Multimodaal.Vlaanderen er nog aan.

VIL zet ook in op andere belangrijke dossiers en activiteiten 
zoals:
• Onderzoek rond de Hyperloop
• Competentieprognose voor de logistieke sector
• Opmaak van een Green Deal voor de logistieke sector
• Organisatie van inhouse workshops voor bedrijven

Last but not least: hou onze open call voor innovatieve bedrijfs-
projecten, die medio november 2018 wordt gelanceerd, in de 
gaten! Uw tijd en inspanningen worden dubbel en dik beloond, 
daar kunnen concullega’s die deelnamen aan de eerste VIL- 
oproep begin dit jaar van getuigen.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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PROJECTEN

INTELLO CITY
STATUS AFGEROND

Het Internet of Things kan een 

significante bijdrage leveren aan 

een efficiëntere stadslogistiek.

Dit blijkt uit het project waarin een 

stadsmicromagazijn autonoom werd 

gemaakt m.b.v. IoT-technologie. Op 

18 oktober stelde VIL de resultaten 

voor.

In Vlaanderen groeit de bezorgdheid om 
stadscentra beter leefbaar en veiliger 
te maken. Door de steeds grotere 
populatie in de steden en de groei 
van e-commerce is een steeds groter 
aandeel van het verkeer in de stad te 
wijten aan goederenvervoer. IoT of 
het ‘Internet of Things’ is een concept 
waarbij gegevens die verzameld 
worden door sensoren met elkaar 
verbonden en beschikbaar gemaakt 
worden via het internet in een reeks van 
toepassingen of applicaties. VIL werkte 
dit project uit in samenwerking met  
imec, zeven bedrijven en de steden 
Antwerpen, Mechelen en Leuven.

Autonoom micromagazijn met IoT

In dit project onderzocht VIL de moge- 
lijkheden van een micromagazijn in een  
stadscentrum, dat door middel van IoT  
autonoom kan opereren. Een microma-
gazijn doet dienst als mini-distributie- 
centrum waar verschillende leveran-
ciers hun goederen kunnen aanleveren 
en van waaruit de goederen op 
een ecologische manier tot op hun 
eindbestemming  worden gebracht. 
Daarnaast kan een micromagazijn 
ook dienen als afhaalpunt. Een extra 
magazijn opzetten en opereren vertaalt 
zich echter wel in extra kosten t.o.v. de 
huidige manier van leveren. Daarom 
concentreerde dit project op het zo 
autonoom mogelijk maken van het 
magazijn door het gebruik van IoT.

Praktijktesten in centrum 

Antwerpen

VIL heeft het concept van een 
micromagazijn concreet getest in het 
centrum van Antwerpen, meer bepaald 
in een ruimte van de Thomas More 
Hogeschool in de Kronenburgstraat.

“Zowel stedelijke logistiek als IoT zijn 
relatief nieuwe thema’s waar we binnen 
de stad Antwerpen rond werken. Daar- 
om was Intello City een erg waardevol 
project, waarbij we samen met een 
diverse waaier aan stakeholders een 
praktische use case tot stand konden 
brengen. Het is bijzonder fijn dat deze 
use case méér was dan een proof of 
concept en dat het micromagazijn kon 
dienen als uitvalsbasis voor de lancering 
van het fietskoerierbedrijf Cargo Velo in 

Antwerpen. Dankzij Intello City vonden 
zij een locatie én een partner (Proximus) 
voor een samenwerking die de duur 
van het project overstijgt. Bovendien 
kunnen de lessen die we leren uit Intello 
City, gebruiken voor de verdere visie-
vorming rond stedelijke logistiek”, aldus 
Laura Tavernier, consulent mobiliteit, 
stad Antwerpen.

Nood aan samenwerking en 

standaardisatie

Een eerste economische analyse toont 
aan dat het gebruik van IoT de extra 
kosten verbonden aan deze logistieke 
set-up kan reduceren maar de grootte 
van deze besparing is afhankelijk van 
verschillende variabelen: het aantal 
pakjes, de grootte, de afstanden die 
gereden moeten worden van het 
micromagazijn naar het afleveradres, de 
grootte van het vervoersmiddel en de 
bijhorende personeelskosten.

Om de inzet van het IoT voor slimme 
stadslogistiek te doen slagen dringt 
een gezamenlijke aanpak zich op. Er is 
nood aan harmonisatie, open systemen  
en het gebruik van uniforme open 
standaarden om de verschillende smart 
city-oplossingen te integreren in één 
platform.

Projectdeelnemers:

BPOST, City Depot, GLS, Stad 
Mechelen, P&G, Proximus, Samsonite, 
Stad Antwerpen, Stad Leuven en WDP.

Bekijk de samenvatting op ATV-nieuws: https://atv.be/nieuws/video-groen-alternatief-voor-leveringen-in-antwerpen-werkt-67440

https://atv.be/nieuws/video-groen-alternatief-voor-leveringen-in-antwerpen-werkt-67440
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R!SULT
STATUS IN UITVOERING

VIL gaat in het project R!sult 

(Responsive Sustainable 

Urban Logistics) op zoek 

naar een geïntegreerde 

logistieke oplossing voor 

stadsbeleveringen. Dit gebeurt 

samen met 21 bedrijven en 4 

steden.

Doelstelling is het uitwerken en valideren van een multi-inzet-
baar generiek logistiek concept om optimaal aan stadsbele-

vering te doen, dat gebruikt kan worden door bedrijven om 
hun operaties te optimaliseren en door steden als ondersteu-
ning bij hun beleidsvorming.

“De tijd is gekomen om een versnelling hoger te schakelen 
en in contact te komen met de nieuwste evoluties op vlak van 
stadsbeleveringen. Alsook is dit een opportuniteit om met 
grotere logistieke spelers in gesprek te komen en gezamenlijk 
de huidige logistieke vraagstukken te bespreken”, vertelt 
Christof De Nil van deelnemende fietskoerier OOVelo.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)

EXOSKELETONS
STATUS IN UITVOERING

VIL test zes exoskeletons uit bij vier 

bedrijven: Colruyt, Danone, Gates 

en Mainfreight. De testen kaderen 

in het VIL project ‘Exoskeletons for 

Logistics’.

VIL beschikt over zes robotpakken 
om de testen mee uit te voeren. 
Van de veertien deelnemers werden 
vier bedrijven geselecteerd. Bij de 
bedrijfstesten zullen verschillende 
metingen worden uitgevoerd (o.a. EMG, 
houdingsanalyse) onder begeleiding 
van VIL-partner Liantis (het vroegere 
Provikmo).

Voor de zomer gaf VIL aan alle deelne-
mers al enkele trainingen over het juist 
gebruik van exoskeletons. “Het ging om 
praktische trainingen waarin iedereen 
leerde hoe je zo’n pak moet aandoen 
en juist moet afstellen. Een belangrijke 

eerste stap voor we de pakken in een 
logistieke omgeving gaan inzetten”, 
aldus Luc Pleysier, Projectleider VIL.

mailto:stefan.bottu@vil.be
https://vil.be/
https://vil.be/project/rsult-responsive-sustainable-urban-logistics/
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AR-VR TRAINING 
FOR LOGISTICS
STATUS IN OPSTART

AR (Augmented Reality) & VR 

(Virtual Reality) zijn disruptieve 

technologieën die een hele 

transformatie op gang zetten in de 

manier waarop we morgen zullen 

communiceren en samenwerken. 

VIL start een project op dat de 

mogelijkheden van deze technologie 

voor logistieke trainingen 

onderzoekt.

AR en VR kunnen gebruikt worden om 
nieuwe medewerk(st)ers allerlei logis-
tieke handelingen te laten uitoefenen 
in een virtuele omgeving. Eén van de 
belangrijkste lessons learned uit het VIL 
project ‘Vision in Logistics’ is dat AR 
een sterke toegevoegde waarde heeft 
bij training en hieruit onrechtstreeks een 
positieve impact heeft op de kwaliteit 
(minder fouten) en leidt tot een betere 
performantie.

Doelgroep

Dit project richt zich tot verladers en 
logistieke dienstverleners waar: de 
medewerkers complexe operaties en/
of toegevoegde waarde activiteiten 
uitoefenen, waar er hoge vereisten zijn 
voor hoge accuraatheid, veel interims 
tewerkgesteld worden, etc. Ook 
interimkantoren actief in de screening 
en opleiding van logistieke operatoren 
behoren tot de doelgroep.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)

OPTICHARGE
STATUS IN OPSTART

Het laden en lossen van vracht-

wagens is een manueel, tijds- 

intensief proces. Vrachtwagen-

chauffeurs wachten jaarlijks 

ettelijke uren bij magazijnen om te 

laden of te lossen. Door verladers 

worden laad- en losoperaties als 

een noodzakelijk kwaad gezien. Het 

project OptiCharge zal onderzoeken 

hoe laad- en losprocessen 

efficiënter kunnen verlopen door 

middel van automatisering.

VIL zal de huidige mogelijkheden 
op vlak van automatisering in kaart 
brengen en onderzoeken welke state-
of-the-art oplossingen er in de pijplijn 
zitten. De focus ligt op de technologi-
sche kant, niet de procesmatige kant 
van het laden en lossen.
De doelstelling van dit project is om tot 
efficiëntere laad- en losprocessen te 
komen voor zowel verladers (magazijn-
personeel) als vervoerders (chauffeurs) 

door middel van automatisering. Dit 
alles moet leiden tot een positieve ROI, 
waarbij de focus moet liggen op een 
kostenreductie bij verladers én trans-
porteurs.

Doelgroep

Dit project richt zich tot producenten en 
verladers, transporteurs en logistieke 
dienstverleners en bedrijven gespeciali-
seerd in automatisatie/planning.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be)

PAAS LOGISTICS
STATUS IN OPSTART

Om tot een echte circulaire 

economie te komen moet onze  

manier van consumeren radicaal  

veranderen: van een verbruiks- 

economie naar een gebruiks-

economie. VIL start met het project 

‘PaaS (Product as a Service) 

Logistics’, dat de logistieke 

mogelijkheden van een service 

georiënteerd model onderzoekt.

In dit project zal gekeken worden 
naar business modellen waarbij het 
eigenaarschap van een product geen 
prioriteit is, waar de consument met 
andere woorden een dienstencontract 
afsluit met de producent. Bijvoorbeeld: 
wasuren kopen i.p.v. een wasmachine.
Deze nieuwe business modellen 
brengen een complete verschuiving van 
de logistieke stromen met zich mee. 

VIL zal in het project uitzoeken wat het 
optimale logistieke model is om dit 
mogelijk te maken.

Doelgroep

Dit project richt zich tot producenten 
die als servicebedrijf kunnen werken, 
retailers die hun rol zoeken in het model, 
logistieke dienstverleners en kmo’s 
actief in stadslogistiek, facility bedrijven 
en IT-bedrijven.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)
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Het Europese project SENSE wil de concepten van het 

Physical Internet zo duidelijk mogelijk omzetten in een 

concrete roadmap. De uiteindelijke bedoeling is om 

met het Physical Internet de congestie, uitstoot en het 

energieverbruik met 30 % te reduceren tegen 2030. Het 

project is gestart in oktober 2017 en loopt nog tot maart 

2020.

Onder leiding van het Europees Technologie Platform ALICE 
wordt de stap gezet van de bestaande ALICE roadmaps 
naar concrete toekomstscenario’s. In een eerste fase worden 
verschillende Physical Internet scenario’s gedefinieerd met 
het oog op een brede consensus en acceptatie binnen de 
industrie.

Centraal in het project staan: de ontwikkeling van een visie 
en een gedetailleerde roadmap naar het Physical Internet 
tegen 2030, het monitoren en stimuleren van ontwikkelingen 

die het Physical Internet mogelijk maken en het vergroten van 
de steun en consensus over de voordelen van de effectieve 
realisatie van het Physical Internet. Bovendien is het van 
belang om overheden, kennisinstellingen en de industrie hier 
nauwer bij te betrekken.

VIL is partner in dit EU-project.

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

Het project SCOPE rond de 

competentieprognose voor de 

logistieke sector loopt op zijn einde. 

Op 12 oktober vond de derde en 

laatste stuurgroepmeeting plaats.

De aanleiding tot de competentie-
prognose is de nood aan inzicht in de 
impact die logistieke innovaties hebben 
op competentieverwachtingen in de 
sector. Kunnen werknemers nog mee? 
Zijn er vaardigheden die ze missen? 
Hoe kunnen we het onderwijs- en 
opleidingsaanbod beter laten aansluiten 
op de arbeidsmarkt.

Drie functies werden weerhouden en 
geanalyseerd: teamleider, dispatcher 
en verantwoordelijke klantendienst. 
Opmerkelijke vaststelling over de 
functies heen is dat niet zozeer de 
technologie een inderpaal vormt dan 
wel het gebrek aan soft skills.

Het rapport en het actieplan, genomen 

in consensus met de leden van de 
stuurgroep (sociale partners, bedrijven 
en overheden) wordt momenteel uit-
gewerkt en kan nadien door VIL-leden 
geraadpleegd worden.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Liesbeth Geysels (liesbeth.geysels@vil.be)

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor 

bereikbare en leefbare steden. Rond dit thema is 

momenteel een Green Deal in opmaak, waarvan VIL één 

van de iniatiefnemers is, samen met de Shift, VUB, AMS, 

VVSG en de Koning Boudewijnstichting.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) 
partners en de Vlaamse overheid om samen een groene 
doelstelling na te streven.

Denkt u als verlader, transporteur of ontvanger van goederen 
aan kosten efficiënte acties die voertuigkilometers vermijden, 
aan multimodaliteit, nachtleveringen of inzet van zero-emissie 
voertuigen? Stap dan zeker mee in deze Green Deal! Acties 
die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren 
rond dit thema zijn ook meer dan welkom.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Stefan.Bottu (stefan.bottu@vil.be)

SENSE

SCOPE

GREEN DEAL

mailto:kris.neyens@vil.be
mailto:liesbeth.geysels@vil.be
mailto:stefan.bottu@vil.be
https://vil.be/
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VIL geeft workshops rond RFID, smart glasses, RTLS 

en exoskeletons. Onze projectleiders komen ter plaatse 

om hun kennis met u en uw medewerkers te delen.

Ons team brengt graag zijn kennis naar u toe. Deze inhouse 
workshops op maat van de klant worden duidelijk gewaar-
deerd. Zie hieronder enkele quotes van concullega’s.

KMO portefeuille

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen voor 
onze workshops en adviezen subsidies ontvangen via 
de KMO-portefeuille. VIL is door VLAIO (het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen) erkend als dienstverlener (DV.
A211466 en DV.O211464), waardoor uw bedrijf overheids-
steun kan genieten voor onze adviesdiensten en trainingen.

INTERESSE IN EEN WORKSHOP IN UW BEDRIJF?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Startups kunnen met hun frisse, creatieve technolo-

gieën en concepten een innovatieve boost geven aan 

logistieke bedrijven. VIL brengt zijn effectieve leden 

dan ook graag in contact met een selectie logistieke 

startups tijdens logiLAUNCH® op woensdag 21 

november 2018 in Gent.

Bent u benieuwd wat deze startups voor uw bedrijf kunnen 
betekenen? Of wilt u uw eigen startup voorstellen?

Programma:

• 13u30: Onthaal
• 14u00: Verwelkoming
  Liesbeth Geysels, Managing Director – VIL
• 14u05: Ervaringen van een scale up: opportuniteiten en  

 valkuilen
  Stefan Van Overbeke, General Manager – Beedrop
• 14u20: Internationaliseren als startup: praktische tips & 
  tricks
  Janne Kindt, Project Manager Starters & Scale ups
   - Flanders Investment & Trade (FIT)
• 14u35: Pitches startups
• 15u00: Speed dating
• 17u00: Netwerkdrink
• 18u00: Einde

De startups zullen ieder een pitch van 1 minuut geven, 
waarna u met hen kan deelnemen aan een speed dating 
ronde. Wilt u erbij zijn op deze matchmaking? Schrijf u dan 
snel in via de VIL-website. Het aantal plaatsen is beperkt.

INHOUSE WORKSHOPS

LOGILAUNCH

START IT 
@KBC

“De sessie waren bijzonder interessant en inspirerend. De 
presentaties waren concreet en vernieuwend, zonder een 
concrete toepassing uit het oog te verliezen.” – Vandeputte

“Wij volgden een workshop rond exoskeletten gegeven door 
VIL. Binnen Umicore wilden we kennismaken met de nieuwe 
technologie. Binnen onze productiediensten hebben we 
immers verschillende taken die zware handenarbeid vereisen. 
De workshop gaf ons een veel duidelijker beeld van de tech-
nologie. We weten nu bovendien waar we terecht kunnen en 
hoe we een dergelijk project best aanpakken. We moeten 
beginnen met het gebruik van disruptieve technologieën in 

kleine projecten en daaruit leren.” - Umicore

Met de 
steun van

mailto:steve.sel@vil.be
https://vil.be/event/logilaunch/


DATUMPRIKKERS
LOGILAUNCH
21 NOVEMBER 2018 - GENT
Matchmaking tussen logistieke startups en effectieve leden 
van VIL op woensdag 21 november in de Communicatieloft 
in Gent.

MISSIE MULTIMODAAL
22 NOVEMBER 2018 - GENT
Laat u inspireren en leer meer over kansen en risico’s van 
multimodaliteit op het event dat Multimodaal.Vlaanderen 
samen met North Sea Port op 22 november 2018 organiseert 
in de ArtCube in Gent.

NIEUWE LEDEN GET TOGETHER
5 DECEMBER 2018 - ANTWERPEN
VIL nodigt op 5 december alle leden die lid werden in 2018 uit 
voor een informele get-together in de Royal Yacht Club 
Belgium.

SLOTEVENT POLLUTED PACKAGING
JANUARI 2019 - TBC
Met het project Polluted Packaging Logistics heeft VIL onder-
zocht hoe verontreinigde verpakkingen zoals vaten waar 
chemicaliën, verven, lijmen, detergenten en oliën in bewaard 
zijn, op een efficiëntere manier ingezameld, verwerkt en 
eventueel zelfs gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. 
De resultaten worden voorgesteld tijdens het slotevent. Meer 
informatie hierover volgt later.

NIEUWJAARSRECEPTIE
29 JANUARI 2019 - ANTWERPEN
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt VIL zijn leden aan het begin 
van het nieuwe jaar uit voor een gezellige nieuwjaarsreceptie
in het Grand Café Horta.
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Op 18 september kregen VIL-leden de unieke kans om 

Biobest te bezoeken. Biobest is sinds 1987 pionier in 

biologische bestuiving en bestrijding van ziektes in 

land- en tuinbouw door de inzet van hommels en andere 

insecten. Een bedrijf in volle groei waar manuele arbeid 

nog erg belangrijk is.

Biobest kent de afgelopen jaren een spectaculaire groei 
Een belangrijke reden hiervoor is de grotere interesse in 
biologische bestrijdingsproducten en de strengere (Europese) 
regelgeving hierover.

VIL-leden kregen hoogst uitzonderlijk een blik achter de 
schermen in het hoofdkwartier in Westerlo. Daar kweekt het 
bedrijf zes soorten hommels, een 50-tal andere insecten, 
nematoden (een natuurlijke vijand van plaaginsecten en 
naaktslakken) en biopesticiden. De bezoekers volgden de 
verschillende fases van de productie van een hommelnest. 
Hier komt erg veel manueel werk bij kijken. Medewerkers 
geven de nesten dagelijks manueel te eten en controleren ze 

op kwaliteit. Wanneer een nest volledig is, wordt het verpakt 
en klaargemaakt voor verzending. Biobest exporteert zijn 
producten wereldwijd, behalve in Oceanië.

Het verzenden van de insecten blijkt ook geen sinecure. 
Hommels produceren veel warmte, waardoor een goede 
en constante luchtcirculatie van essentieel belang is. Het 
transport van de hommels neemt gemiddeld één à twee 
dagen in beslag, bij vervoer via vrachtwagens kan dit oplopen 
tot vijf dagen. Voldoende koeling en verluchting voorzien is 
daarbij een echte uitdaging. Omdat hommels fragiele dieren 
zijn is automatisering bij Biobest slechts beperkt mogelijk. 
Al wordt er momenteel wel volop gewerkt aan een nieuw 
logistiek centrum met meer automatisering.

De dag na ons bezoek won Biobest de Leeuw van de Export, 
een prestigieuze exportaward van FIT.

Dank aan Biobest voor de gastvrijheid en boeiende rondlei-
ding!

WAS U ERBIJ?

BEDRIJFSBEZOEK BIOBEST

https://vil.be/
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NIEUWE LEDEN

BESIX
www.besix.com
De Groep Besix is een multidisciplinair bedrijf met een 
toonaangevende positie in bouw, vastgoedontwikkeling en 
concessies. BESIX Contracting is gespecialiseerd in het 
realiseren van bouw-, infrastructuur- en maritieme werken, 
die zich vaak onderscheiden door hun complexiteit. In de 
Benelux en Frankrijk is de Groep sterk vertegenwoordigd met 
regionale filialen die garant staan voor een lokale benadering.

CONTAINER CENTRALEN BENELUX
www.container-centralen.com
Container Centralen (CC) is de uitvinder van het CC Pool 
System, het grootste pool-systeem voor Reusable Transport 
Items (RTI’s) in de Europese en Amerikaanse branche voor 
bloemen en potplanten. Het geavanceerde supply chain- 
managementconcept dat ten grondslag ligt aan het CC Pool 
System voor de sierteeltsector wordt steeds vaker gebruikt in 
andere branches en marktsectoren.

DE RYCKE GEBROEDERS
www.derycke.be
De Rycke Gebroeders is gespecialiseerd in stortklaar beton, 
kwalitatieve bouwmaterialen en hout. Zowel professionelen 
als particulieren kunnen bij het bedrijf terecht voor alle 
mogelijke bouwmaterialen, beton, hout en vakkundig advies. 
De Rycke Gebroeders is actief op drie locaties: Beveren, 
Kallo en Herdersem.

DOCKFLOW
www.dockflow.be
Dockflow is een startup die de traditionele, lineaire supply 
chain wil laten evolueren naar een verzameling van wendbare, 
dynamische handelsnetwerken. Dockflow gelooft in snellere, 
goedkopere, betere en groenere logistiek wereldwijd door het 
gebruik van smart, open en geautomatiseerde systemen. Het 
kantoor van Dockflow bevindt zich in de Startbloc co-working 
space in Antwerpen.

DURACELL
www.duracell.be
Duracell is wereld marktleider in het produceren van alkali-
nebatterijen met superieure prestaties, specialty en oplaad-
bare batterijen. Sinds de oprichting in de jaren 1940 is het 
Amerikaanse bedrijf uitgegroeid tot een iconisch merk dat 
apparaten voorziet van stroom met compacte en duurzame 
batterijen. Duracell heeft wereldwijd meer dan 3300 mede-
werkers in dienst en is gevestigd in de VS, Europa, India, 
Midden-Oosten, Afrika en Azië.

HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS BELGIUM
www.be-haegerundschmidt.com
Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV maakt deel uit 
van de  bedrijvengroep Haeger & Schmidt Logistics. Tot 
de diensten van het bedrijf behoren de overslag van stuk-
goederen, de binnenvaart en de zeehavenexpeditie. Naast 
uitgebreide knowhow op het gebied van de transportlogistiek 

en de overslag van staalproducten en stukgoederen biedt 
de vestiging in Antwerpen complete containerlogistiek met 
stuffing, trucking en expeditie aan.

IVAGO
www.ivago.be
IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer 
in Gent en Omstreken. Ze  stelt een 400-tal medewerkers 
tewerk en staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent 
en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim 
vierduizend bedrijfsklanten. De afval- en ergiecentrale van 
IVAGO produceert elektriciteit en warmte. IVAGO houdt ook 
de straten en pleinen van de stad Gent proper.

MIROM
www.mirom.be
MIROM Roeselare is een afvalintercommunale die instaat 
voor de preventie, inzameling en de eindverwerking van het 
huishoudelijk afval dat geproduceerd wordt in 12 steden en 
gemeenten: Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, 
Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, 
Staden, Torhout, Wingene, Zonnebeke. MIROM Roeselare 
beschikt over een eigen verbrandingsinstallatie waarin 
restafval op een milieuverantwoorde manier wordt verbrand.

NPRC BELGIË
www.nprc.eu
NPRC is de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa 
die jaarlijks 13 miljoen ton droge lading over de Europese 
vaarwegen vervoert. Elke dag zijn minimaal 200 schepen 
onder de vlag van NPRC onderweg. Vanuit kantoren in 
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk biedt NPRC 
verladers in diverse branches totale logistieke oplossingen, 
van afhandeling, overslag en vervoer tot tussentijdse opslag, 
ladingcontrole en invoervergunningen.

OOVELO (FIETSKOERIER DE NIL)
www.oovelo.be
OOVelo (Fietskoerier De Nil) is in drie jaar tijd van een 
Antwerpse eenmanszaak fietskoerier uitgegroeid tot een 
allround partner in ecologisch transport die op logistiek 
vlak meedenkt met haar klant. Het bedrijf gebruikt hiervoor 
dagelijks zeven cargofietsen en een 100% elektrische bestel-
wagen, dus geen druppel benzine en 0% CO2 uitstoot. Een 
hoop gezonde sportieve benen zorgen in groot Antwerpen 
voor een snelle, efficiënte manier van ophalingen en leverin-
gen.

WEERTS SUPPLY CHAIN
www.weertsgroup.com
Weerts Supply Chain (WSC) is een sterk groeiend familiebe-
drijf dat sinds vier generaties actief is in Transport, Warehou-
sing en Value Added Logistics Services. WSC is momenteel 
actief in de Benelux en Oost-Europa en is deel van de Weerts 
Group. WSC heeft meer dan 100 klanten gaande van grote 
multinationals tot de middelgrote en kleine regionale KMO’s. 

http://www.besix.com
http://www.container-centralen.com
http://www.derycke.be
http://www.dockflow.be
http://www.duracell.be
http://www.be-haegerundschmidt.com
http://www.ivago.be
http://www.mirom.be
http://www.nprc.eu
http://www.oovelo.be
http://www.weertsgroup.com
https://vil.be/
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Één jaar Multimodaal.Vlaanderen

Sedert de oprichting in het najaar van 2017, bezocht het team 
van Multimodaal.Vlaanderen ruim 300 individuele bedrijven. 
Meer dan 100 concrete business cases werden of worden 
uitgewerkt, waarbij voor concrete goederenstromen alter-
natieve transportoplossingen worden uitgezocht, berekend 
en voorgesteld aan de bedrijven. Ongeveer de helft van de 
cases heeft betrekking op binnenvaart. Elf business cases 
werden door de betrokken bedrijven tot op heden weer-
houden en geïmplementeerd, goed voor een besparing van 
850.000 vrachtwagenkilometers. Dat is het equivalent van 
4250 ritten van Genk naar Zeebrugge.

Er werden ook 2 communities in het leven geroepen, waarbij 
zowel vanuit de afvalsector als vanuit de sector van de 
bouwmaterialen specifiek naar de binnenvaart wordt gekeken 
als meest voor de hand liggende alternatieve vervoersvorm. 
Multimodaal.Vlaanderen treedt binnen deze communities op 
als oprichter, facilitator en bezieler van initiatieven die leiden 
tot concrete realisaties op het terrein. In alle communities 
staan samenwerking en bundeling van goederenstromen 
centraal.

Onderhoud met minister Weyts

Op 25/09/18 nodigde voogdijminister Ben Weyts Multimo-
daal.Vlaanderen uit voor een eerste stand van zaken.

Tijdens het gesprek kwamen de verwezenlijkingen van het  
adviesbureau, de opportuniteiten en uitdagingen die inmid-
dels duidelijk zichtbaar worden alsook de maatregelen die de 
overheid kan nemen om de missie van Multimodaal.Vlaande-
ren mee te ondersteunen, aan bod. De minister had bijzon-
dere interesse in de bedrijf overschrijdende aanpak die zich 
vertaalt in matchmaking (samenbrengen van complementaire 
goederenstromen) en de oprichting van communities.

Ook de mobiliteitsparadox kwam aan bod: mobiliteit is voor 
iedereen een hot topic, maar vaak geen prioriteit als het 
over de eigen goederenstromen gaat, zo leert de praktijk. 
Bovendien verwachten bedrijven vaak dat modal shift ook tot 
kostenbesparing leidt, wat mooi meegenomen is maar voor 
Multimodaal.Vlaanderen uiteraard geen doelstelling op zich. 
De minister stond open voor een pleidooi voor een verschui-
ving van transport naar de nacht, maar toonde enige terug-
houdendheid bij het concept van bewaakte nachtparkings als 
oplossing voor bedrijven die ‘s nachts niet geopend zijn om te 
kunnen laden of lossen.

Misschien moet men durven nadenken in termen van een 
24/5 of zelfs 24/7 economie, waar mogelijk en opportuun. 
Dit vergt uiteraard de creatie van een wetgevend en maat-
schappelijk kader… De minister wees ook op de beperkingen 
van de kilometerheffing als sturend instrument aangezien 
zowel Europese regels als afspraken tussen de gewesten 
Vlaanderen weinig bewegingsvrijheid geven. Tenslotte werd 
gesproken over het tijdelijk subsidiëren van multimodale 
bouwstenen (voor- en natransport, overslag, noodzakelijke 
investeringen) en ondergrondse transportsystemen en hyper-
loops als bijkomende transportmodi op langere termijn.

MEER INFO?
CONTACTEER

Peter Lagey  (peter.lagey@vil.be)

> 300

Bedrijfs- 

bezoeken

2

Communities

> 100

Business-

cases

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

BOUWMATERIALEN
In juni 2018 zag deze community, met focus op vervoer 

van gepalletiseerde bouwmaterialen via binnenvaart, 

het licht. Tijdens een rondetafel werden met 10 

producenten en 2 groothandels de alternatieven voor 

wegvervoer besproken. De aanleiding voor dit initiatief 

hoeft weinig betoog: de reeds gestarte werken op 

linkeroever en de opstart van Oosterweel in 2019; moet 

er nog meer fileleed zijn?

Antoon Desmet van Isolava (Knauf) getuigde dat zijn bedrijf 
reeds heel wat leveringen via de binnenvaart organiseert, en 
deed een oproep aan zijn concullega producenten om samen 
te werken op het vlak van transport. Door bundeling van 
volumes ontstaan nieuwe mogelijkheden voor vervoer per 
binnenschip of spoor en, zo voegde hij eraan toe, soms leidt 
dit ook tot een mooie kostenbesparing.

De rondetafel werd afgesloten met de vraag aan de produ-
centen om, uiteraard volledig confidentieel, transportdata 
ter beschikking te stellen aan het team van Multimodaal.
Vlaanderen.  Een eerste analyse van de inmiddels ingezonden 
data toont ruim 40.000 ton vanuit West-Vlaanderen richting 

Antwerpen en Limburg. In omgekeerde richting een kleine 
10.000 ton, dus daar dienen nog bijkomende volumes te 
worden gezocht.

Met de bedrijven die data ter beschikking hebben gesteld 
wordt de volgende weken een concreet actieplan uitgewerkt. 
De ambitie bestaat erin om nog voor de start van de Ooster-
weel werken bouwmaterialen van meerdere producenten en 
groothandels in beide richtingen te vervoeren via de binnen-
vaart.

Heeft u interesse in deze community of in dit concrete initia-
tief, of heeft uw bedrijf goederenstromen die in aanmerking 
komen om via deze corridor vervoerd te worden, aarzel dan 
niet om contact op te nemen.

MEER INFO?
CONTACTEER
René Mertens (rene.mertens@vil.be)
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

Kaartgegevens © 2018 Google

mailto:rene.mertens@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
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Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.MULTIMODAAL.VLAANDEREN

CONTAINERS
NOORDERKEMPEN
De regio Noorderkempen lijdt onder de congestie 

van en naar de Antwerpse haven. Volgens sommige 

getuigenissen wordt een punt bereikt waarop bedrijven 

of hun klanten overwegen om hun activiteiten of opslag 

op een andere locatie onder te brengen.

Meer dan reden genoeg voor Multimodaal.Vlaanderen om 
samen met de lokale ondernemers de handen in elkaar te 
slaan en op zoek te gaan naar haalbare alternatieven voor 
containers van en naar de haven.

Tijdens de volgende weken worden bedrijven in de regio 
Noorderkempen benaderd en uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze community. Een kick-off wordt nog gepland voor 
het einde van het jaar.

Heeft u interesse in deze community? Neem dan spoedig 
contact op.

MEER INFO?
CONTACTEER
René Mertens (rene.mertens@vil.be)

Antwerpen - Hull (UK)

• Modus: Shortsea
• Frequentie: 2 roundtrips per week
• Type cargo: containers
• Carrier: Samskip
• Terminal Antwerp: ATO

Antwerpen - Teesport, 

Grangemouth (UK)

• Modus: Shortsea
• Frequentie 1 roundtrip per week
• Type cargo: containers
• Carrier: Unifeeder
• Terminals Antwerp: DP World AG,

PSA Antwerpen (rechteroever)

Antwerpen - Fredericia 

(Denemarken), Gdynia (Polen), 

Helsinki (Finland)

• Modus: Shortsea
• Frequentie: 1 roundtrip per week
• Type cargo: containers (shortsea &

feedering)
• Carrier: Hapag Lloyd (shortsea &

feedering), ONE (feedering)
• Terminal Antwerp: PSA terminal K913

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

NIEUWE DIENSTEN

mailto:rene.mertens@vil.be
mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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DATUMPRIKKER (laatste plaatsen!)

MISSIE 
MULTIMODAAL
Multimodaliteit staat vandaag hoog in 
het logistiek woordenboek geschreven, 
maar de economische realiteit legt 
de drempel van de modal en mental 
shift voor heel wat bedrijven vaak nog 
wat hoger. Wie de stap wel zet, moet 
mogelijkheden en hindernissen goed 
afwegen, maar vaart er doorgaans een 
pak beter bij.

Laat u door voorbeelden inspireren, leer 
meer over kansen en risico’s en maak 
kennis met het aanbod aan multimodale 
oplossingen binnen North Sea Port op 
het event dat Multimodaal Vlaanderen 
(VIL) samen met North Sea Port op 
22 november organiseert. 

Locatie:

ArtCube, Hurstweg 8, Gent
(zijstraat van de Wiedauwkaai)

Er zijn nog maar enkele plaatsten 
beschikbaar. Snel zijn is dus de 
boodschap! Inschrijven kan via onder-
staande link.

INSCHRIJVEN? 
https://multimodaal.vlaanderen/event/
missie-multimodaal/

MOBILITEITSCONGRES  
“ARE YOU FUTURE 
PROOF?”
Op dinsdag 18 september organiseerde de Werk-
vennootschap in Brussel voor de eerste keer het 
congres ‘Are you future-proof?’. 120 deelnemers lieten 
zich inspireren door experten en bedrijven die de 
eerste stap gezet hebben naar een betere mobiliteit. 
De dag werd afgesloten door een mobiliteitsmarkt, 
waarbij bedrijven kennis maakten met innovatieve 
mobiliteitsaanbieders.

Zowel goederenvervoer als woon-werkverkeer kwamen 
uitgebreid aan bod. Ook Multimodaal.Vlaanderen gaf een 
presentatie over de uitdagingen van multimodaal vervoer 
in Vlaanderen. Naast presentaties van o.a. Transport en 
Logistiek Vlaanderen werd er ook een paneldebat gehouden, 
waar ook Colruyt en Remitrans hun visie gaven op de mobi-
liteit van morgen. Het slotwoord kwam van Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts.

MULTIMODAAL.VLAANDEREN IN ACTIE

© De Werkvennootschap © De Werkvennootschap

https://multimodaal.vlaanderen/event/missie-multimodaal/
https://multimodaal.vlaanderen/event/missie-multimodaal/



