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Traditiegetrouw sluit VIL de maand van nieuwjaarsrecepties af. 
Met een recordaantal gasten – 460 – was de Horta op 29 januari 
de logistieke place to be.

Geen lange sessies of debatten, wel een toespraak door minister 
Weyts en een korte speech van de voorzitter waarin hij drie 
primeurs aankondigde.

Ten eerste de start van de door VLAIO gesteunde haalbaarheid-
studie ‘Hyperloop’, een high-speed transportsysteem dat het 
potentieel heeft uit te groeien tot een Moonshot project voor 
Vlaanderen.

Ten tweede de maquette van het demonstratiecentrum Log!Ville, 
dat heel wat ‘wauw’s’ uitlokte. Het gebouw straalt in zijn eenvoud 
een grandeur uit en wordt een landmark voor de logistiek in 
Vlaanderen. De eerstesteenlegging is voorzien in mei 2019.

Tot slot een gloednieuwe publicatie als geschenk voor de geno-
digden: de VIL-Trendradar, een klepper van 140 pagina’s waarin 
vanuit de maatschappelijke veranderingen en nieuwe technolo-
gieën twaalf logistieke trends worden gedetecteerd.

Het nieuwe jaar werd aldus fantastisch ingezet!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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PROJECTEN

POLLUTED 
PACKAGING 
LOGISTICS

STATUS AFGEROND

De afvoer en verwerking van 
lege, ongereinigde chemische 
verpakkingen is een complex 
gegeven. Bedrijven die dergelijke 
vaten en IBC’s correct en conform 
willen aanbieden voor transport 
en verwerking, moeten rekening 
houden met een aanzienlijk aantal 
regels die soms vaag en voor 
interpretatie vatbaar zijn. Er is 
dringend nood aan vereenvoudiging. 
Dat blijkt uit de resultaten van 
het project ‘Polluted Packaging 
Logistics’ die VIL op 24 januari 2019 
voorstelde tijdens het slotevent.

Voor de ontdoeners van de lege 
verpakkingen vormen deze vaten en 
IBC’s een vervelende reststroom die zo 
weinig mogelijk mag kosten. Tegelijker-
tijd moet er rekening gehouden worden 
met veel regels om deze vaten correct 
te transporteren naar de juiste bestem-
ming voor reiniging of verwerking.

Om ervoor te zorgen dat bedrijven door 
het bos de bomen zouden kunnen 
zien, heeft VIL een beslissingsboom 
opgesteld, die schematisch weergeeft 
wat er gedaan dient te worden met 
welke soort lege verpakking.

Consolidatiehub onmogelijk
In vergelijking met de grote bulkstromen 
waarmee de meeste chemiebedrijven 
te maken hebben, is deze stroom vrij 
beperkt. Het gaat om vrij lage volumes, 
met een sterke geografische versnip-
pering. Het opzetten van een consoli-
datiehub (bijvoorbeeld in de haven van 
Antwerpen), bleek hierdoor economisch 
niet haalbaar, al lijkt het op papier een 
goede oplossing. Ook een multimodale 
oplossing bleek niet interessant door 
de lage gewichtsdensiteit van de lege 
verpakkingen.

Probleem aanpakken aan de bron
De producenten en leveranciers van 

verpakkingen kunnen de problemen 
mogelijk deels oplossen aan het begin 
van de keten. Bij het ontwerp van 
de verpakking moet reeds aandacht 
besteed worden aan de mogelijkheid 
tot hergebruik. Leveranciers dienen 
hun klanten beter te sensibiliseren over 
wat er met de vaten moet gebeuren 
na gebruik. Verpakking krijgt op dit 
moment vaak geen tweede leven meer, 
ook al is het technisch perfect mogelijk. 
Veel bedrijven staan niet open voor het 
gebruik van tweedehandsverpakkingen, 
uit vrees voor kwaliteits- of imago- 
problemen.

Dit project is geen eindpunt. De Joint 
Meeting RID/ADR/ADN (Genève) 
keurde onlangs unaniem het voorstel 
van FEAD (de Europese vereniging 
van nationale afvalfederaties) goed om 
een technische werkgroep te starten 
voor de uitwerking van oplossingen 
met betrekking tot afvaltransport. De 
resultaten van dit VIL-project staan er 
op de agenda voor 2019.

Projectdeelnemers
3M, Agfa Materials, Basf, Bebat,  
Christeyns, Indaver, Janus Vaten, 
Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, 
Vanheede Environmental Logistics en 
VLS Group Belgium.

Getuigenissen

“Het seminarie biedt eventuele nieuwe mogelijkheden voor 
bedrijven om contact te nemen met de verwerkers om 
samen met hen een duurzame oplossing te zoeken voor hun 
verpakkingen.” - Dave Vermeylen (TWZ Group)

“Het is een complexe materie die wellicht begeleiding van 
bedrijven vereist om deze aan te pakken. In elk geval heb ik 
veel opgestoken over de aanpak, de beslissingsboom en het 
knappe eindrapport.” - Thomas Vandenhautte (Sirris)

https://vil.be/project/polluted-packaging-logistics/
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OPTICHARGE
STATUS IN UITVOERING

Het laden en lossen 
van vrachtwagens kost 
transportbedrijven en 
verladers handenvol geld. 
Het blijft een manueel, 

tijdsintensief en bijgevolg duur proces. VIL gaat in 
‘OptiCharge’ samen met twaalf bedrijven op zoek naar 
oplossingen door middel van automatisering.

Elke dag wachten chauffeurs een aanzienlijk aantal uren om 
te laden en te lossen. Gezien het tekort aan chauffeurs en de 
hoge loonkosten is dit een doorn in het oog van transport-
bedrijven. Langs de kant van de verladers worden laad- en 

losoperaties vaak als een noodzakelijk kwaad gezien en 
worden ze erbij genomen tussen de andere werkzaamheden 
door. Vaak leiden deze processen tot vertragingen, fouten, 
schade en daardoor ook tot hogere kosten.

Automatisering en betere afstemming
In het project ‘OptiCharge’ gaat VIL na of meer efficiëntie 
mogelijk is door o.a. efficiëntere planningssoftware en 
technologische ondersteuning (bv. automatisering) en door 
de noden van de verschillende stakeholders op elkaar af te 
stemmen.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be)

ZORGHUBS
STATUS IN UITVOERING

Voor ziekenhuizen en zorg-
instellingen is logistiek geen kern- 
taak, maar daarom niet minder 
belangrijk voor meer efficiëntie en 
patiëntveiligheid. VIL is, samen  

met zestien deelnemers, het nieuwe 
project ‘Zorghubs’ gestart, om de 
mogelijkheden te onderzoeken 
van een zorghub, waar logistieke 
activiteiten van verschillende 
zorginstellingen op een centrale 
locatie geconsolideerd en 
geoptimaliseerd worden.

Het project wil een antwoord geven op 
de vraag of en hoe regionale zorg- 
logistieke platformen kunnen bijdragen 
tot een performantere logistiek en 
schaalvoordelen. Voor dienstverleners 
biedt het opportuniteiten om een nieuw 
scala aan logistieke toegevoegde 
waarde diensten te ontwikkelen voor de 
zorgsector.

Logistieke optimalisatie voor betere 
zorg
“Logistiek in de zorg, is een opdracht 
van en voor alle medewerkers. Wij 
hopen, door onze deelname aan dit 
VIL-project, een mooie optimalisatie te 
kunnen realiseren, zodat de vrijgekomen 
tijd en middelen terug kunnen vloeien 
naar onze belangrijkste opdracht; 
zorgen voor onze bewoners”, aldus 
David De Mol, Directeur Facilities bij 
Zorgbedrijf Antwerpen.

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

mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:ludo.sys@vil.be
https://vil.be/project/opticharge/
https://www.atlascopco.com/
https://www.barry-callebaut.com/en
https://www.group-gts.com/nl/
https://www.essers.com/
http://www.ontexglobal.com/
https://www.scania.com
http://www.spadel.com/
http://www.stelrad.eu/stelrad_nl/
http://www.henrad.eu/henrad1/
https://www.tenneco.com/
http://www.variofood.be/nl/index.html
https://www.volvogroup.com/
https://www.yusen-logistics.com/
www.azklina.be
https://www.bpost.be/
https://www.logistics.dhl/be-en/home.html
https://www.hospitallogistics.be/nl
http://movianto.com/belgium/
https://www.nutriciamedical.be/nl-BE
https://www.olvz.be/
http://www.raeslogistics.com/
https://www.sodexo.be/nl/
https://www.sterima.be/
http://talentinmotion.be/
https://www.tosoheurope.com/
https://www.uza.be/
https://www.uzleuven.be/
https://www.zna.be/nl
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
https://vil.be/project/zorghubs/
https://vil.be
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DIGITAL G2G
STATUS IN OPSTART

Met het project ‘Digital Gateway 2 
Government’ wil VIL IT-systemen 
ontwerpen die bijdragen tot 
een vlottere, gedigitaliseerde 
communicatie tussen enerzijds 
bedrijven die in de gateways 
betrokken zijn bij de import- en 

exportprocessen en anderzijds de 
betrokken overheidsdiensten.

In onze Vlaamse lucht- en zeehavens 
is de communicatie tussen bedrijven 
en overheidsdiensten zoals de douane, 
het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
en het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) van cruciaal 
belang voor een vlotte afhandeling van 
goederen.

De huidige processen werken vaak 
vertragend op de afhandeling van de 
goederenstromen en de foutenlast is 
relatief hoog. Dit project heeft tot doel 
om nieuwe procedures en communi- 
catiesystemen tussen bedrijven en 

overheidsdiensten te ontwerpen en 
biedt de verschillende stakeholders de 
mogelijkheid om daar actief aan mee te 
werken.

Doelgroep
Dit project richt zich tot alle betrokken 
partijen in de verschillende gateways. 
Naast de overheidsdiensten gaat het 
om de (lucht)havenexploitanten, data-
platformen, expeditiebedrijven, terminal 
uitbaters en goederenbehandelaars, 
verladers en ontvangers, rederijen, 
luchtvaartmaatschappijen en scheeps- 
agenturen.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be)

TRAILER ON  
BARGE SHUTTLE
STATUS IN OPSTART

Met het project ‘Trailer On 
Barge Shuttle’ wil VIL een 
innovatief alternatief bieden in 
congestiegevoelige regio’s door 

lege en/of geladen trailers via 
binnenschip te shuttelen over 
relatief korte afstanden binnen 
Vlaanderen door middel van een ro-
ro (roll on – roll off) concept.

Steeds vaker wordt in de richting van 
alternatieve modi zoals de binnen-
vaart gekeken, waar nog capaciteit 
beschikbaar is. De assen tussen steden 
als Genk – Hasselt – Antwerpen – 
Brussel – Gent komen hier mogelijk 
voor in aanmerking, gezien de huidige 
fileproblemen op de weg en de beschik-
baarheid van klasse V en VI vaarwegen. 
Daarnaast kunnen ook shuttlediensten 
binnen bepaalde havens een interessant 
alternatief vormen.

Doelgroep
Dit project richt zicht tot de transport- 
sector, binnenvaart en havens, zowel 
zee- als binnenhavens, waaronder niet 
alleen grote en middelgrote bedrijven, 
maar ook KMO’s.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Eva Gezels (eva.gezels@vil.be)

SHARING 
LOGISTICS
STATUS IN OPSTART

Stilstand kost de logistieke sector 
handenvol geld. Het aantal assets 
en diensten dat niet voor 100 % 
benut wordt is eindeloos. Met dit 

project wil VIL een efficiëntere 
bezettingsgraad bekomen door 
vraag en aanbod met elkaar te 
matchen via een webplatform.

Met ‘Sharing Logistics’ zal VIL het 
principe van deeleconomie via een 
virtueel platform toepassen op de 
logistieke B2B markt. Bedoeling is een 
stelsel te ontwikkelen waarbij bedrijven 
elkaars onbenutte assets en diensten 
kunnen gebruiken zonder dat er sprake 
is van winstbejag.

Doelgroep
Dit project richt zich van kleine t.e.m. 
grote ondernemingen die zich geogra-
fisch in elkaars buurt bevinden en/of 
op basis van de sector waarin ze zich 

bevinden. Beheerders van industrie-
terreinen, constructeurs van logistieke 
assets en opleidingscentra behoren ook 
tot de doelgroep. De scope omvat ver-
schillende soorten assets en diensten 
gaande van rollend magazijn materieel, 
onbenutte ruimtes tot beveiligingsper-
soneel en opleiders.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

ToBS

mailto:eric.verlinden@vil.be
mailto:eva.gezels@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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Wie op de VIL nieuwjaarsreceptie aanwezig was, heeft 
‘m al in handen: de allereerste VIL Trendradar! 
Dit gloednieuwe boek geeft een helder beeld van de 
trends in de logistieke sector.

Het boek vertrekt met een schets van onze wereld in ver-
andering, onderverdeeld in vier benaderingen: de wereld, 
de mens, het bedrijf en de overheid. Vervolgens worden de 
technologische vernieuwingen die belangrijk zijn voor onze 
sector toegelicht. Deze technologieën worden niet benoemd 
als trends, maar als de enablers in de transitie naar een 
slimmere logistiek. Naast technologieën komen ook enkele 
innovatieve logistieke concepten aan bod.

Vanuit deze maatschappelijke veranderingen en enablers 
heeft VIL twaalf logistieke trends gedetecteerd en 
beschreven.

Op de VIL nieuwjaarsreceptie werd het boek in primeur 
overhandigd als afscheidsgeschenk aan alle aanwezigen. De 
publicatie viel alvast in de smaak bij meerdere lezers:

“Zeer mooi werk, bevattelijk, to-the-point en inspirerend. 
Proficiat aan het team!” – Peter Vercaemst (VITO)

“Ik heb in al die jaren in de logistiek nog maar zelden zo’n 
bruikbare gids gezien als dit. Je mag er van op aan dat dit 
alvast op mijn bureau gebruikt zal worden!”
 – Sofie Brutsaert (VBO-Feb)

OOK INTERESSE IN DE TRENDRADAR?

• VIL-leden kunnen de digitale versie gratis dowloaden. 
• Niet-leden kunnen hem aankopen via de webshop.

TRENDRADAR

SWITCH: BEDRIJVEN GEZOCHT VOOR 
WERKPLEKUITWISSELING
Met het ESF/WSE project ‘SWITCH’ zal VIL werkplek-
uitwisselingen organiseren voor werknemers van 
verschillende bedrijven. Individuele werknemers, 
ongeacht niveau, krijgen de kans om mee te draaien 
in een andere omgeving en scherpen on-the-job hun 
competenties aan.

Deze formule biedt een alternatief voor klassieke opleidingen 
en leermomenten. Verschillende vormen van uitwisselingen 
zijn mogelijk: hetzelfde beroep in een ander bedrijf of een 
bepaald beroep in het bedrijf van de klant/leverancier.

Deelname is kosteloos. Het project vergoedt bedrijven voor 
de werktijd van medewerkers bij de uitwisseling. Dit project 
wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en WSE.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

mailto:kris.neyens@vil.be
https://vil.be/shop/
https://vil.be
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde VIL een netwerk-
moment voor de nieuwste VIL-leden. Bedrijven die zich 
in 2018 aansloten bij VIL ontmoetten elkaar op woensdag 
5 december in het clubhuis van RYCB op Linkeroever, 
Antwerpen.

Tijdens deze informele get-together stelden de aanwezigen 
hun bedrijf voor in een korte pitch. Nadien werd er volop 
genetwerkt bij een hapje en een drankje.

De tweede editie van het VIL startup 
event logiLAUNCH was een schot in 
de roos. Op woensdag 21 november 
2018 bracht VIL, in samenwerking 
met Start it @KBC, 22 enthousiaste 
logistieke startups in contact met 
logistieke dienstverleners, verladers 
en retailers in de Communicatieloft 
in Gent.

Stefan Van Overbeke van de scale-up 
Beedrop en Janne Kindt van FIT gaven 
eerst praktische tips & tricks. Nadien 
stelden de startups zich voor in een 
pittige elevator pitch van één minuut. 
Tot slot volgde het belangrijkste deel: 
de matchmaking met de bedrijven. In 
22 speed dating rondes leerden de 
bedrijven iedere startup beter kennen.

WAS U ERBIJ?

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER

LOGILAUNCH

“Weinig te verbeteren! Schitterend 
programma, professionele organisatie, 
strakke timing en meest vruchtbare 
networking event in lange tijd - misschien 
wel ooit!” - P&G

“Goed initiatief. Houden Zo!” - startup 
Geckomatics

https://vil.be/2018/logilaunch-matcht-22-logistieke-startups-met-bedrijven/
https://vil.be/2018/nieuwe-vil-leden-leren-elkaar-beter-kennen-tijdens-gezellige-get-together/


VIL NIEUWJAARSRECEPTIE - SFEERBEELDEN

https://vil.be/2019/vil-nieuwjaarsreceptie-2019/
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DATUMPRIKKERS

NIEUWE LEDEN

BEDRIJFSBEZOEK BARRY CALLEBAUT (VOLZET)
12 FEBRUARI 2019 - LEBBEKE-WIEZE
De Barry Callebaut Groep is de meest toonaangevende 
fabrikant van hoogwaardige cacao- en chocoladeproducten 
ter wereld. Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert VIL voor 
zijn effectieve leden een bedrijfsbezoek in de fabriek van 
Barry Callebaut.

ALGEMENE VERGADERING
13 JUNI 2019 - ANTWERPEN
Op donderdag 13 juni 2019 nodigt VIL zijn leden uit op de 
jaarlijkse algemene vergadering in de Ark, Antwerpen.

ANTWERP EUROTERMINAL
www.aet.be
Antwerp Euroterminal nv is de grootste multipurpose terminal 
in Europa. AET is gespecialiseerd in verschillende cargotypes 
en behandelt breakbulk, containers, projectcargo, heavy lifts, 
voertuigen en allerlei andere RoRo-eenheden. Opgericht 
als een joint venture tussen de Grimaldi Groep Napels en 
Mexiconatie nv is AET de thuishaven voor Grimaldi Deepsea, 
Grimaldi Euromed, Finnlines en Atlantic Container Line (ACL).

ALL CONNECTS
www.all-connects.be
All-Connects is gespecialiseerd in track-&-trace-oplossingen. 
Het bedrijf biedt oplossingen met 24 op 24 informatie over 
o.a. de positie van uw chauffeurs of vertegenwoordigers. 
Daarnaast is het ook een gegarandeerde ‘return on invest-
ment’: planning gaat een stuk vlotter en de loonadministratie 
vereenvoudigt.

BYCYKEL
https://bycykel.be
Bycykel focust op innovatieve mobiliteitsprojecten waarbij de 
fiets steeds centraal staat. Daarbij worden nieuwe tools, soft- 
en hardware ontwikkeld om zodoende de inzet van de fiets, 
elektrische fiets en cargofiets maximaal te faciliteren. Eén 
van de kernuitdagingen is de ontwikkeling van een slimme 
cargofiets. De eigen ontwikkelde technologie omtrent public 
bike sharing wordt hierbij maximaal geïntegreerd.

CARGO VELO
https://cargovelo.be
Cargo Velo is dé allround fietskoerierdienst binnen de 
stedelijke context. Onder het motto “alles op de velo” biedt 
Cargo Velo een snel en flexibel alternatief voor gemotoriseerd 
transport. Heden biedt deze startup een uiterst kwalitatieve 
service binnen Gent en Antwerpen. De enthousiaste fietskoe-
riers malen dagelijks vele kilometers af voor +700 klanten, 
zonder enige schadelijke uitstoot.

DRANACO
www.dranaco.be
Dranaco is sinds 1919 actief in het produceren, vervoeren 
en verhandelen van zand en grind. Jaarlijks produceert en 
verhandelt het bedrijf ca. 2 miljoen ton granulaten. Deze 
worden grotendeels rechtstreeks vanuit het ontginningsge-
bied vervoerd naar de klant. Hierbij zorgt het bedrijf steeds 
dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 
waterwegen. Voor de plaatselijke markt beschikt Dranaco 
N.V. over depots te Antwerpen en Grobbendonk.

ECK-BRIO
www.eck-brio.be
ECK-BRIO is een groep van keuken- en badkamerspecia- 
listen. De B2B-onderneming belevert de vakman vanuit de  
opslagruimte van 9.000 m² in Hulshout. ECK–BRIO beschikt 
over een eigen transportdienst, actief in heel België en biedt 
een totale service aan elke klant, zodat die zich makkelijker 
focust op zijn core business en toegevoegde waarden.

ETEX BUILDING PERFORMANCE
www.etex-bp.co.uk
Etex Building Performance is een wereldwijde leider in 
systemen voor lichtgewicht of droogbouw en produceert 
innovatieve producten, systemen en oplossingen. Het gamma  
speelt in op de vraag van klanten naar akoestische, ther-
mische, mechanische en brandwerende oplossingen, voor 
gebruik in interne en externe toepassingen, en dit in alle 
takken van de bouwsector.

FT SOLUTIONS
www.ftsolutions.be
FT Solutions is toeleverancier van totaaloplossingen voor 
productie automatisering en intern transport. Intern transport 
is een belangrijke factor op het gebied van efficiëntie, kwali- 
teit, continuïteit, ruimte en arbeidsomstandigheden. FT 
Solutions zorgt voor een goed opgezet transportsysteem in  
het kader van een optimale efficiëntie en kwaliteit voor de  
klant.

GEO SQUARE
www.geosquare.eu
Geo Square is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de  
wereld van ‘Spatial Driven Solutions and Services’. Deze 
bedrijven leveren diensten, oplossingen en producten die  
toegevoegde waarde creëren m.b.t. geconnecteerde 
datastromen. Geo Square helpt bedrijven om hun lokalisatie 
data beter te begrijpen, te optimaliseren en slim in te zetten in 
hun business, workflows, IT systems, enz.

INOVIM
www.inovim.eu
INOVIM levert diensten en producten aan openbare besturen, 
inzamelbedrijven en product- en technologieleveranciers. 
INOVIM heeft drie afdelingen: INOVIM Services voor 
implementatieprojecten en onderhoudscontracten, INOVIM 
Logistics voor logistieke activiteiten voor de inzameling van 
niet-gevaarlijk afval en het beheer van containers en INOVIM 
Solutions voor het ontwerpen en ontwikkelen van software, 
hardware en volledige kant-en-klare afvalinzamelsystemen.
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http://www.aet.be
http://www.all-connects.be
https://bycykel.be
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NIEUWE LEDEN

LOGISTICS CAPITAL PARTNERS
www.logisticscapitalpartners.com
Logistics Capital Partners is gespecialiseerd in project 
development en asset management services voor logistiek 
vastgoed in Europa. Het bedrijf focust op het beheer van 
grote distributiecentra en biedt investeringsstrategieën op 
maat van de klant.

MECALUX
www.mecalux.be
Mecalux is een specialist op het gebied van opslagsystemen. 
De activiteit van de onderneming bestaat uit het ontwerp, de 
vervaardiging, de verhandeling en de dienstverlening op het 
gebied van metalen stellingen, geautomatiseerde magazijnen 
en andere opslagoplossingen. Mecalux is marktleider in 
Spanje en nummer drie in de sector op wereldvlak.

POZYX
www.pozyx.io
Pozyx is een Gentse startup, gespecialiseerd in ‘indoor 
positioning’. Pozyx is in 2015 opgericht als een spin-off 
van de Universiteit Gent en bestaat nu uit een team van 
15 personen. De focus van activiteiten ligt op het design van 
de hardware, het schrijven van de filmware, het ontwikkelen 
van de algoritmes en het bouwen van de webapplicatie.

POM VLAAMS-BRABANT
www.pomvlaamsbrabant.be
POM Vlaams-Brabant staat in voor het uitvoeren van het 
sociaal-economisch beleid van de provincie. Het ter beschik-
king stellen van kwaliteitsvolle infrastructuur aan het bedrijfs-
leven vormt de kerntaak. Met strategische projecten in 
sectoren als de logistiek is de POM pionier in de versterking 
van het economisch weefsel in de provincie Vlaams-Brabant.

SALUBRIS
https://salubris.be
Salubris is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in alles 
wat te maken heeft met schoonmaken. Salubris is er voor 
bedrijven, KMO’s, maar ook voor educatieve- en overheids-
instellingen en in de Vlaamse zorgsector zijn ze zelfs een van 
de marktleiders. Met Salubris@Home biedt het bedrijf ook 
voor particulieren een aangepast aanbod schoonmaakpro-
ducten aan.

SOPREMA
www.soprema.be
SOPREMA is een onafhankelijk familiebedrijf gespecialiseerd 
in de productie van waterdichtings- en isolatiesystemen. 
SOPREMA is verspreid over 59 productiesites en 60 filialen. 
De groep is actief in 90 landen, beschikt over 13 R&D-centra 
die zich voornamelijk focussen op duurzame ontwikkeling en 
22 opleidingscentra verspreid over acht landen.

STAD GENK
www.genk.be
Stad Genk telt ruim 64.000 inwoners. Als overheid is Genk 
actief op het gebied van creatieve innovatie en digitale media 
met ontwikkelingen/toepassingen voor en door de burger. 
Stad Genk is deelnemer van het VIL-project ‘Urban Waste 
Collection’.

STAD SINT-NIKLAAS
www.sint-niklaas.be
De stad Sint-Niklaas is met 75.000 inwoners de hoofdstad 
van het Waasland en heeft een ruim onderwijsaanbod, een 
uitgebreid kernwinkelgebied, musea, monumenten en een 
uitgebouwde medische dienstverlening.  De stad neemt deel 
aan het VIL-project ‘R!sult’.

STAD SINT-TRUIDEN
www.sint-truiden.be
Sint-Truiden is de hoofdstad van Haspengouw en telt meer 
dan 40.000 inwoners. Sint-Truiden wil een duurzame stad zijn 
en streeft naar een evenwicht tussen CO2-reductie, rationeel 
energiegebruik en economische haalbaarheid. De stad neemt 
deel aan het VIL-project ‘R!sult’.

TALENT IN MOTION
www.talentinmotion.be
Talent in Motion is specialist in interim-management en 
executive search. Flexibele werknemers worden steeds 
belangrijker voor organisaties. Daarom richt het bedrijf 
zich op twee pijlers binnen HR-ondersteuning: project-
sourcing-oplossingen in Healthcare en IT (Data) en interim- 
managementoplossingen in supply chain-, healthcare- en 
algemene managementprofielen.

VARIOFOOD
www.variofood.be
Vario Food Group nv is gespecialiseerd in allround logistieke 
processen voor de voeding- en drankenmarkt. Voorop staat 
de wens om totaaloplossingen te bieden in de logistieke 
keten van producent/leverancier tot afnemer in samenwerking  
met haar opdrachtgevers. Vario Food staat voor stipte 
afhalingen en leveringen bij hun klanten, opslag en stockering 
van goederen of een volledig administratieve afhandeling en 
beschikt over een zeer uitgebreid distributienet.

VINÇOTTE
www.vincotte.be
Vinçotte biedt objectieve en adviserende services op het vlak 
van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding 
en engageert zich dagelijks voor een veiligere en efficiëntere 
samenleving. De sectorspecialisten begrijpen de noden van 
klanten als geen ander en wijzen hen de weg met advies 
en ondersteuning.  Als grootste speler in de Benelux stelt 
Vinçotte dagelijks 60.000 klanten tevreden.

WILLEMEN
www.willemen.be
WILLEMEN GROEP is vandaag een van de grootste familiale 
Belgische bouwgroepen. Door steeds te investeren in 
complementaire bouwactiviteiten onder één dak, beschikt 
Willemen vandaag over een uniek voordeel. Het bedrijf 
bouwt, doet aan infrastructuurwerken, past renovatie- 
technieken toe en heeft een cluster projectontwikkeling 
binnen de groep. In 2013 kreeg Willemen Groep de gerenom-
meerde onderscheiding “Onderneming van het Jaar”.

http://www.logisticscapitalpartners.com
http://www.mecalux.be
http://www.pozyx.io
http://www.pomvlaamsbrabant.be
https://salubris.be
http://www.soprema.be
http://www.genk.be
http://www.sint-niklaas.be
http://www.sint-truiden.be
http://www.talentinmotion.be
http://www.variofood.be
http://www.vincotte.be
http://www.willemen.be
https://vil.be
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NYRSTAR KIEST VOOR 
DE BINNENVAART
De sensibilisering en begeleiding van bedrijven door Multimo-
daal.Vlaanderen werpt meer en meer vruchten af.

Van Donge & De Roo, de logistieke dienstverlener voor 
zinkproducent Nyrstar, heeft sinds eind augustus 2018 volop 
de multimodale kaart getrokken. Na een voortransport vanuit 
de productie unit in Overpelt worden de exportcontainers 
op een binnenschip geladen in Meerhout (BCTN) en tot voor 
kort in Grobbendonk (DP World). De haven van Antwerpen is 
telkens de eindbestemming. Sinds de recente opening wordt 
ook naar de Beringen-terminal van Gheys gekeken.

NYRSTAR GAAT SYNCHROMODAAL

Een eerste evaluatie na 2,5 maanden opstartperiode leert 
dat bijna 70 containers via de binnenvaartterminals werden 
verscheept. Voor Meerhout werd 96 % van de aangeboden 
containers in de lichter geladen. Enkel wanneer de closing 
date van de schepen in de haven in het gedrang kwam, werd 
de truck ingeschakeld. Synchromodaliteit wordt nu ook hoog 
in het vaandel gedragen door Nyrstar.

MEER INFO?
CONTACTEER

Willy De Decker (willy.dedecker@vil.be)

©Nyrstar

mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
https://vil.be/
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GELUIDSSCHERMEN 
PER BINNENSCHIP
Op donderdag 17 januari 2019 werden in Hasselt op de kaai 
bij Omnibeton de geluidsschermen geladen in een lichter. 
De laadoperatie nam een hele dag in beslag: er werden 
136 muren en ook 136 bijbehorende “deltablocs” geladen. 
Het totale gewicht bedroeg 1125 ton en werd in één schip 
geladen. De “first mile” was dus nihil. 

Het schip loste de lading op zaterdag 19 januari in Zwijn-
aarde, op korte afstand van de locatie op de E40 ter 
hoogte van Sint-Denijs-Westrem. De “last mile” was haast 
verwaarloosbaar. Na het weekend, vanaf maandag, werden 
de schermen met een vrachtwagen met verlaagd chassis 
aangevoerd voor plaatsing langs de snelweg.

62 RITTEN VERMEDEN

“Tussen Hasselt en Zwijnaarde liggen zo’n 140 km waarbij 
liefst 62 ritten door een congestiegevoelig gebied als 
Antwerpen werden vermeden, en met Jogo Logistics hebben 
we een ervaren dienstverlener die het transport via het water 
organiseert en onze producten goed kent” aldus Wouter De 
Preter, Productiedirecteur en Bestuurder bij Omnibeton.

Multimodaal.Vlaanderen heeft dit transport van heel dichtbij 
gevolgd: het is een perfect voorbeeld hoe met één (lichter)
transport in een korte periode een grote hoeveelheid lading 
kan worden verplaatst zonder de wegen te belasten.

MEER INFO?
CONTACTEER

Willy De Decker (willy.dedecker@vil.be)

©Omnibeton

mailto:willy.dedecker@vil.be
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UPDATE
BOUWMATERIALEN

Sinds de vorige ronde tafel Bouwmaterialen heeft het team 
van Multimodaal.Vlaanderen niet stilgezeten. De volumes 
van een vijftal producenten volstaan om een middelgroot 
schip permanent heen en weer te laten varen tussen West- 
Vlaanderen en Limburg, met tussenstop in Antwerpen. Het 
uitwerken van de businesscase, met een uitgebreide analyse 
van het vervoer via het water ten opzichte van het vervoer 
via de weg, is nu volop aan de gang. Meer nieuws in onze 
volgende nieuwsbrieven. 

FAST MOVING CONSUMER GOODS/RETAIL

Op 11 februari vindt de kick-off plaats van de Fast Moving 
Consumer Goods en Retail Community. Meer dan 20 
bedrijven, waaronder producenten van dranken, koekjes, 
voeding en wasproducten en enkele grote retailers nemen 
deel. Tijdens deze eerste plenaire kick-off meeting worden de 
doelstelling en werkwijze aan alle deelnemers toegelicht.

In de community zal er actief worden ingezet op samenwer-
king, bundeling van goederenstromen en het combineren van 
transport. Specifiek wordt er gekeken naar concrete oppor-
tuniteiten zoals nachttransporten, binnenvaart en/of spoor 
corridors en optimalisatie van het wegvervoer.

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

Antwerpen - Bazel Bad (CH) 

• Modus: Spoor 
• Frequentie: 2 roundtrips per week 
• Type cargo: Containers 
• Carrier: Contargo
• Terminals Antwerpen: MPET, DP 
World, PSA Euroterminal en PSA 
Noordzee Terminal

Antwerpen - Straatsburg (FR)

• Modus: Spoor
• Frequentie: 5 roundtrips per week 
• Type cargo: Containers
• Carrier: Naviland Cargo
• Terminal Antwerpen: DP World
  

Antwerpen - Frenkendorf (CH)

• Modus: Spoor
• Frequentie: 4 roundtrips per week 
• Type cargo: Containers 
• Carrier: Schweizerzug
• Terminal Antwerpen: DP World

MEER INFO?
CONTACTEER

Aleksey Semenov

(aleksey.semenov@vil.be)

Bezoek onze website voor meer informatie 
rond nieuwe diensten: 

www.multimodaal.vlaanderen

NIEUWE DIENSTEN

COMMUNITIES

mailto:rene.mertens@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:aleksey.semenov@vil.be
http://www.multimodaal.vlaanderen
https://multimodaal.vlaanderen/
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MISSIE 
MULTIMODAAL
Op donderdag 22 november vond in Gent het 
gezamenlijk evenement “Missie Multimodaal” 
van North Sea Port en Multimodaal.Vlaanderen 
plaats. Bijna 250 deelnemers waren aanwezig 
om te vernemen hoe bedrijven in Vlaanderen de 
stap zetten naar duurzamer transport en betere 
mobiliteit.

Dat het een boeiende namiddag was, blijkt uit de 
aankondiging van een aantal primeurs en uitspraken die 
tot nadenken stemmen: Co-CEO Daan Schalck toonde 
trots de nieuwe bedrijfspresentatie van North Sea Port, 
met multimodaliteit als één van de sterke fundamenten.

Paul Van Den Broeck, directeur van Vlaeynatie wees 
op het belang van samenwerking: “Wij moeten van dit 
momentum gebruik maken om samen te werken, om zo 
een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen”. Daarnaast 
benadrukte Pascal Vranken, CCO van H.Essers, het 
belang van een intermodale ladingdrager die op zijn 
beurt compliant moet zijn. Hij sloot bovendien ook af 
met een primeur: een nieuwe treinverbinding tussen 
Genk en Triëste.

Tenslotte werd tijdens het debat duidelijk dat de modal 
shift niet zonder strubbelingen verloopt, met kritische 
vragen aan het panel en vanuit het publiek. Het 
slotwoord van Isabel Jacobs, adjunct-kabinetschef van 
minister Ben Weyts, was dan ook duidelijk: “De modal 
shift én de mental shift zijn en blijven nodig”.

EVENTS

©Jo De Rammelaere

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



