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Sinds 2018 zet VIL zijn projectmiddelen niet alleen in voor eigen 
projecten maar kunnen ook bedrijven en kennisinstellingen 
aanspraak maken op een gedeelte van het VIL-budget om steun te 
bekomen voor hun eigen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Het aanvragen van subsidies voor innovatieve projectideeën, die 
variëren van 25 % tot 60 %, is geen rocket science en hoeft niet 
uitbesteed te worden aan dure consultants. Wij organiseren info-
sessies om u toe te lichten hoe het werkt, brengen u in contact met 
een per provincie voor VIL aangeduide VLAIO bedrijfsadviseur die 
u helpt bij de aanvraag, én lezen zelf intern uw dossier na en geven 
hierbij tips and tricks.

Dat het de moeite loont, blijkt uit het feit dat vorig jaar zes bedrijven 
vanuit het VIL-budget een subsidie ontvingen van 805.808 euro 
voor hun logistieke project.

Wel moeten we niet zeveren over het feit dat het uitwerken van een 
dossier tijd en energie vergt. Maar de ‘beloning’ nadien mag er wel 
wezen.

Ik wens alvast de zes consortia van bedrijven die recent een nieuw 
ontwikkelingsproject indienden bij VIL veel succes toe.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

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

DIGITAL 
GATEWAY 2 
GOVERNMENT
STATUS IN UITVOERING

De communicatie tussen bedrijven 
en overheidsdiensten in de lucht- 
en zeehavens verloopt vaak 
ongestructureerd en weinig efficiënt. 
Om daar verandering in te brengen 
is VIL het project ‘Digital Gateway  
2 Government’ gestart, in samen-
werking met 16 bedrijven.

In de gateways 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 groot belang voor een vlotte 
afhandeling van goederen.

Gebrek aan IT systemen
De huidige processen werken vaak 
vertragend op de afhandeling van de 
goederenstromen en de foutenlast is 
relatief hoog. In vele gevallen zijn er op 
dit moment geen IT-systemen beschik-
baar. Dit heeft een negatieve invloed op 
de concurrentiepositie van de gateways.

In het project zullen digitale oplossingen 
ontworpen worden die bijdragen tot een 
vlottere communicatie tussen enerzijds 
bedrijven die in de gateways betrokken 
zijn bij de import- en exportprocessen 
en anderzijds de overheidsdiensten.

Deelnemende bedrijven Port of Antwerp  
en het digitale dataplatform NxtPort 
zetten mee hun schouders onder dit  
project. “Voor NxtPort en Port of 
Antwerp is het ‘Digital Gateway 
2 Government’ project een belangrijke 
opportuniteit om met alle nationale 
stakeholders samen te werken aan een 
veilige, vlotte en digitale afhandeling 
aan de ‘gates’. We willen technologie 
inzetten om hiervoor een unieke 
samenwerking te realiseren”, aldus Nico 
De Cauwer (Port of Antwerp) en Laurent 
Moyersoen (NxtPort).

De AAD&A (Algemene Administratie 
Douane & Accijnzen) van de FOD 
Financiën en het FAVV zullen een 

actieve rol opnemen in de stuurgroep 
van het project.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be)

c o m m u n i c a t i o n s

mailto:eric.verlinden@vil.be
https://vil.be/project/digital-gateway-2-government/
https://vil.be/project/digital-gateway-2-government/
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ToBS

AR-VR TRAINING
FOR LOGISTICS
STATUS IN UITVOERING

Augmented en Virtual Reality kan 
interessante toepassingen bieden 
voor de training van logistieke 
medewerkers. VIL onderzoekt de 
mogelijkheden van deze technologie 
in samenwerking met negen 
bedrijven in het project
‘AR-VR Training for Logistics’.

De AR-VR-technologie kan gebruikt 
worden om nieuwe logistieke operato-
ren of medewerkers allerlei logistieke 
handelingen te laten oefenen in een 
virtuele omgeving en ze te onder-
steunen met visuele instructies of live 
begeleiding in reële operaties m.b.v. 
smart glasses.

Eén van de deelnemende bedrijven 
is Scania Parts Logistics: “Als bedrijf 
met meer dan 1.000 medewerkers zien 
we enorme voordelen bij het kunnen 
toepassen van AR-VR als trainingstool. 
Denk alleen al aan de honderden 
jobstudenten die we jaarlijks tijdens de 
vakantie moeten trainen. We kijken uit 
naar de start van dit voor ons belangrijke 
project en de samenwerking met VIL 
en de andere bedrijven”, aldus Richard 
Grabert, Business IT Director bij Scania 
Parts Logistics.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)

OPTIPLAN
STATUS IN OPSTART

Met het project ‘OptiPlan’ beoogt 
VIL het optimaliseren en het 
dynamisch maken van de plannings- 

en aanleverprocessen bij ophalingen 
en leveringen aan distributiecentra 
en magazijnen.

Sommige verladers hanteren momen-
teel slotboekingssystemen waarmee 
transporteurs zich kunnen aanmelden 
aan laad- en losplaatsen. Andere 
verladers maken slechts beperkte of 
zelfs helemaal geen plannen met de 
transporteurs. Dit alles leidt tot een 
groot aantal wachturen en heraanmel-
dingen aan magazijnen en distributie-
centra. 

Met dit project wil VIL de planningspro-

cessen optimaliseren met gebruik van 
de beschikbare data om zo het aantal 
wachturen en extra gereden kilometers 
te reduceren en de personeelsbezetting 
van de DC’s optimaal te laten verlopen.

Doelgroep
Dit project richt zich tot transporteurs, 
logistieke dienstverleners, verladers en 
IT-bedrijven met focus op transportplan-
ning, IoT en big data (inclusief startups). 

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

TRAILER ON 
BARGE SHUTTLE
STATUS IN OPSTART

Met het project ‘Trailer On Barge  
Shuttle’ wil VIL een innovatief 
alternatief bieden in congestie-
gevoelige 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.

Het wordt meer en meer noodzakelijk 
om de bestaande transportcapaciteit 
zo optimaal mogelijk te benutten.
De binnenvaartassen tussen steden als 
Genk – Hasselt – Antwerpen – Brussel 
– Gent komen mogelijk in aanmerking, 
gezien de huidige �leproblemen op de 
weg en de beschikbaarheid van klasse 
V en VI vaarwegen. Daarnaast kunnen 
ook shuttlediensten binnen bepaalde 
havens een interessant alternatief 
vormen.

De doelstelling van dit project is om een 
eenvoudig en laagdrempelig concept te 
ontwikkelen met uitbreidingsmogelijkhe-
den, om de synergie tussen wegtrans-
port en binnenvaart te vergroten.

Doelgroep
Dit project richt zich tot de transport- 
sector, binnenvaart en havens, zowel 
zee- als binnenhavens. Niet alleen grote 
en middelgrote bedrijven, maar ook 
KMO’s kunnen deelnemen.

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

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:dirk.devylder@vil.be
mailto:eva.gezels@vil.be
https://vil.be/project/ar-vr-training-for-logistics/
https://vil.be/project/ar-vr-training-for-logistics/
https://vil.be/project/trailer-on-barge-shuttle/
https://vil.be/project/trailer-on-barge-shuttle/
https://vil.be
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Tien consortia van bedrijven dienden tijdig een 
ontwikkelingsproject in bij VIL. De meerderheid van de 
projecten focust op automatisering en digitalisering.

VIL lanceerde in het najaar 2018 een tweede call voor  
het indienen van innovatieve projectideeën. Projecten  
die in aanmerking komen voor steun zijn onderzoeks-projec-
ten, waarbij een idee zich nog in de kinder-schoenen bevindt, 
én ontwikkelingsprojecten die al meer matuur zijn. Investe-
ringsprojecten komen niet in aanmerking.

32 bedrijven betrokken
De oproep sloot af op 28 februari 2019 met een aanmelding  
van tien projecten. In totaal zijn hier 32 bedrijven bij 
betrokken.

Elk project dat ge�nancierd wordt met het projectbudget van 
VIL kan rekenen op ondersteuning en advies bij de aanvraag 
en op opvolging na goedkeuring. De subsidiepercentages 
bevinden zich tussen 25 % en 60 %. De subsidie wordt 
rechtstreeks aan de betrokken bedrijven gestort.

Bedrijven die aanspraak willen maken op het VIL-budget 
dienen lid te zijn of te worden van VIL. Bij goedkeuring van 
het project wordt een forfaitaire vergoeding voor opvolging en 
rapportering in rekening gebracht van 4.500 euro per project, 
die pro rata verdeeld kan worden onder de consortiumpart-
ners.

Subsidiebrochure
VIL stelde een subsidiebrochure samen om bedrijven wegwijs 
te maken doorheen de steunmogelijkheden  
(zie www.vil.be/projecten).

MEER WETEN?
CONTACTEER
Hans Vandenborre (hans.vandenborre@vil.be)

Op 2 april werd de Green Deal Duurzame Stadslogistiek 
ondertekend in Brussel, in aanwezigheid van de 
Vlaamse ministers voor mobiliteit, energie en omgeving. 
De initiatiefnemers van deze Green Deal zijn VIL, Bond 
Beter Leefmilieu, VVSG, MOW en VUB-MOBI. Doel is 
om de leefbaarheid in Vlaamse steden te verbeteren 
door lagere emissies en minder voertuigkilometers. 
Daarnaast ondertekende VIL in februari de Green Deal 
Circulair Bouwen, samen met 230 deelnemers.

Inmiddels engageerden reeds 34 deelnemers zich om de 
komende drie jaar leveringen in de Vlaamse steden ef�ciënt 
en emissiearm te laten verlopen. De deelnemers worden 
daarin bijgestaan door The Shift die deze Green Deal  
coördineert met de �nanciële steun van de Koning Boude-
wijnstichting.

Minder kilometers en groenere vervoersmiddelen
De 34 deelnemers zullen in deze Green Deal inzetten op het 
terugdringen van het aantal gereden kilometers en ervoor 
zorgen dat noodzakelijke kilometers afgelegd worden op 
gepaste tijdstippen, met milieuvriendelijkere voertuigtypen en 
zero-emissie voertuigen.

Circulaire principes testen
Naast de Green Deal Duurzame Stadlogistiek zet VIL ook 

zijn schouders onder de Green Deal Circulair Bouwen. VIL 
engageert zich om praktijkervaringen te delen met bouw-
bedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale 
overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere 
organisaties. Tot 2023 zullen experimenten opgezet worden, 
die de circulaire principes in de praktijk testen en de knel- 
punten zullen blootleggen.

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

INNOVATIEVE BEDRIJFSPROJECTEN

NIEUWE GREEN DEAL DUURZAME 
STADSLOGISTIEK

http://www.vil.be/projecten
mailto:hans.vandenborre@vil.be
mailto:stefan.bottu@vil.be
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De plannen voor Log!Ville worden steeds concreter. 
Met enige trots tonen we u het eerste beeld van hoe het 
demo- en innovatiecentrum op het Wetenschapspark in 
Niel eruit zal zien. Log!Ville wordt een landmark voor de 
logistiek in Vlaanderen.

De focus van Log!Ville zal liggen op mature innovatie die nog 
niet mainstream terug te vinden is in het bedrijfsleven, alsook 
op vernieuwende concepten. Het wordt een open centrum 
dat zich voornamelijk richt tot managers en middenkader uit 
de logistieke sector.

Logistieke trends tonen
Het gebouw zal bestaan uit vier onderdelen: een fysieke 
demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte, een 
co-creatie gedeelte en een polyvalente ruimte voor semina-
ries en evenementen. In de fysieke demonstratiezone zullen 
bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwste technische 
mogelijkheden van machines en materialen die in het logis-
tieke proces gebruikt kunnen worden.

In de virtuele belevingsruimte zal de focus liggen op logis-
tieke trends waarmee de bezoekers kennis kunnen maken.

Log!Ville wil ook corporate venturing tussen startups, 
bedrijven en kennisinstellingen stimuleren in zijn co-creatie-
zone. In de polyvalente ruimte zullen allerlei evenementen en 
seminaries gegeven kunnen worden, zowel door VIL als door 
derden.

VIL rekent op zo’n 6.000 bezoekers per jaar. Doel is de 
innovatie en valorisatie van onderzoek in de logistiek versnel-
len en de resultaten bereikbaar maken voor alle actoren in de 
supply chain.

De bouw en uitbating van Log!Ville kadert in een EFRO-pro-
ject waarin VIL samenwerkt met POM Antwerpen. VIL en 
POM Antwerpen ontvangen hiervoor 2.634.500 euro steun.

LOG!VILLE

https://vil.be/project/logville/
https://vil.be/project/logville/
https://vil.be
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Op 12 februari organiseerde VIL een uitzonderlijk 
bedrijfsbezoek in de grootste chocoladefabriek ter 
wereld, de fabriek van Barry Callebaut in Wieze.

Dank aan Barry Callebaut voor de gastvrijheid. De boeiende 
rondleiding was een schot in de roos zoals blijkt uit onder-
staande reacties.

WAS U ERBIJ?

BEDRIJFSBEZOEK BARRY CALLEBAUT

“Een unieke, exclusieve rondleiding met 
een topproduct van België. We mogen 
een beetje chauvinistisch zijn en dit in 
de verf zetten. Fantastisch! En de dame 
die de rondleiding gaf was top. Een 
rondleiding die gaat blijven hangen.”

“Een unieke gelegenheid om hier eens 
op bezoek te komen en de organisatie 
was perfect, zowel van de kant van VIL 
als van Barry Callebaut. Voor herhaling 
vatbaar wat mij betreft.” 

“Wij werken al 10 jaar samen met Barry 
Callebaut. Ik kom hier regelmatig, maar 
tot vandaag was ik nog nooit in de 
fabriek geweest. Het was super.”

DATUMPRIKKERS
THEMACAFÉ ‘DE LOGISTIEKE 
MEDEWERKER IN HET 
MAGAZIJN VAN DE TOEKOMST’
21 MEI 2019 – BERINGEN
Magazijnen zijn steeds meer geautoma-
tiseerd. Welke rol is er nog weggelegd 
voor de logistieke medewerker in 
‘the warehouse of the future’? Hoe 
zorgen we voor een goede opleiding of 
omscholing? Discussieer mee tijdens 
het VIL themacafé op dinsdag 21 mei 
bij Engels Logistics in Beringen.

SLOTEVENT EXOSKELETONS 
FOR LOGISTICS
27 MEI 2019 – BOOM
Hoe kunnen exoskeletons de fysieke 
belasting van logistieke medewerkers 
verminderen en hun productiviteit bij 
zware lasten of veelvuldige handelingen 
verhogen? VIL onderzocht het in het 
project ‘Exoskeletons for Logistics’. De 
resultaten worden bekendgemaakt op 
27 mei in De Schorre in Boom.

ALGEMENE VERGADERING
13 JUNI 2019 – ANTWERPEN
VIL nodigt zijn leden uit op 13 juni voor 
de jaarlijkse Algemene Vergadering in 
de Ark in Antwerpen.
Net zoals op de vorige editie zal een 
keynote speaker stof tot nadenken 
geven.

https://vil.be/2019/bedrijfsbezoek-barry-callebaut/#.XJ4uYqRCeUk
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ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN
www.ap.be
De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) bestaat uit 
vier departementen en twee Schools of Arts. Binnen het  
departement Management & Communicatie is er de opleiding 
Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Logistiek 
Management die zich onderscheid door zijn bedrijfsgerichte 
aanpak, met veel stages en werkveldcontacten. Er wordt 
ook projectmatig logistiek onderzoek uitgevoerd, vaak in 
samenwerking met de opleidingen Toegepaste Informatica of 
Electromechanica - Automatisering.

ATRIUM OPLEIDINGEN
www.atriumopleidingen.be
Atrium Opleidingen helpt als centrale partner zelfstandigen, 
managers of bedrijfsleiders de juiste nascholing of preventie-
oplossing te selecteren die de wetgever eist voor transport, 
logistiek en bouw. Daarbij staan kwaliteit en innovatie voorop. 
Via een centraal, open en gebruiksvriendelijk online platform 
kan iedere geïnteresseerde zich informeren en engageren 
voor nascholingen bij hem of haar in de buurt.

AZ KLINA
www.azklina.be
AZ Klina is hét ziekenhuis voor de regio Noord-Antwerpen. 
Zo’n 2.000 gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, 
paramedici en ondersteunende medewerkers streven continu 
naar patiëntgerichte, hoogkwalitatieve zorg. En dat op drie 
campussen in Brasschaat en Wuustwezel: Klina, De Mick en 
Coda.

BE-MOBILE
www.be-mobile.com
Be-Mobile ontketent een revolutie in het verkeerslandschap. 
Het bedrijf bouwt hoogtechnologische platformen voor 
geconnecteerde voertuigen en reizigers om zo de weg vrij te 
maken naar autonome, multimodale en gedeelde mobiliteit. 
Het Be-Mobile Big Data platform optimaliseert verkeers- 
stromen, door verkeersinformatie door te geven via dyna- 
mische verkeersborden en gepersonaliseerde berichten naar 
smartphones en in het dashboard van de voertuigen.

BOPLAN
www.boplan.com
Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame en 
ef�ciënte val- en stootbeveiligingen voor de meest veeleisen- 
de omgevingen. Alle veiligheidsproducten hebben slechts 
één doel voor ogen: de bescherming van mensen, voertui-
gen, gebouwen en infrastructuur. Voor de productie van de 
veiligheidsproducten gebruikt het bedrijf hoogwaardige en 
zeer hoog performante kunststof.

CROSSROAD COMMUNICATIONS
www.xcomm.be
Crossroad Communications is een jong en dynamisch IT- 
bedrijf, dat business-2-government en business-2-business 
software oplossingen op maat aanbiedt. Hun XCOMM-plat-
form faciliteert een snelle en betrouwbare link tussen het 
hinterland en de douanediensten van de Benelux. Het bedrijf 
is een solide partner voor alles inzake elektronische data-
uitwisseling, in elk mogelijk format.

DIGITAL TALENTS
www.digitaltalents.be
Digital Talents maakt software die administratie en bedrijfs-
processen een pak eenvoudiger maakt. Het bedrijf vertrekt 
van een probleem of wens van de klant, en bouwt toepas-
singen die de ef�ciëntie fors verhogen. Digital Talents levert 
maatwerk en heeft veel kennis opgebouwd in de logistieke 
sector. Het bedrijf heeft op basis van de afgeleverde 
projecten ook een framework ontwikkeld met modules voor 
facturatie, offertes, enzovoort.

ECOMAT
www.ecomat.be
Ecomat levert sinds 1989 bio-ecologische materialen voor  
bouw, interieur en tuin, aan particulieren, aannemers en 
voortverkopers. Met ‘Circomat’ verlegt het bedrijf zijn 
accenten naar circulaire bouwproducten en diensten. 
Ondertussen probeert Ecomat zijn leveringen in en buiten de 
stad te vergroenen met binnenscheepvaart, city hubs en een 
last-mile met semi-trailers cargo bikes.

GEMSOTEC
www.gemsotec.com
Gemsotec biedt een platform aan om ef�ciënt inspecties of 
procedures uit te voeren op smartphone of op tablet. Het kan 
hierbij gaan om inspecties van assets zoals bijvoorbeeld een 
heftruck of zelfs een complete logistieke site. Daarnaast biedt 
Gemsotec ook nog op maat gemaakte software en advies 
aan rond digitalisering en innovatie in de logistiek.

ION LOGISTICS
www.ionlogistics.eu
iOnLogistics is een dienstverlener voor hoogwaardige, 
logistieke platformgeoriënteerde oplossingen voor magazijn 
en logistiek management voor 3PL/4PL en terminals. Samen 
met de klant zoeken zij naar dé oplossing om in alle trans-
parantie de logistieke uitdagingen aan te pakken. Hiermee 
garandeert iOnLogistics dat kosten geoptimaliseerd worden 
door het verhogen van de dagelijkse operationele ef�ciëntie.

LEDGIT
www.ledgit.be
Ledgit is een software development bedrijf en focust zich 
onder meer op het ontwikkelen van blockchain technologie. 
Ledgit helpt deze technologie te implementeren in bestaande 
business structuren. Zo worden processen gestroomlijnd met 
als resultaat optimale communicatie, veiligheid en vertrou-
wen.

LOGITRANS BELGIUM
www.logitrans-handling.be
Logitrans levert ergonomische oplossingen op het vlak van 
intern transport. In het gamma zitten onder meer trans-
palletten, stapelaars, vacuüm hefsystemen, hefwagens, 
palletwisselaars, mobiele orderpickers, en nog veel meer. 
Logitrans zorgt ervoor dat medewerkers in de toekomst op 
een ergonomische manier lasten kunnen heffen.

NIEUWE LEDEN

http://www.ap.be
http://www.atriumopleidingen.be
http://www.azklina.be
http://www.be-mobile.com
http://www.boplan.com
http://www.xcomm.be
http://www.digitaltalents.be
http://www.ecomat.be
http://www.gemsotec.com
http://www.ionlogistics.eu
http://www.ledgit.be
http://www.logitrans-handling.be
https://vil.be
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STADSBADER
www.stadsbader.com
Stadsbader is actief als geregistreerde aannemer met een 
stevige reputatie in de bouwwereld. Of het nu gaat om 
infrastructuurwerken, bouwprojecten of elektromechanische 
uitrustingen, Stadsbader stelt steeds alles in het werk om 
een oplossing op maat van de openbare en private klanten te 
bieden met een betere toekomst als centraal uitgangspunt.

STAD BRUGGE
www.brugge.be
Brugge is de hoofdstad en, met ruim 118.000 inwoners, 
ook de grootste stad van de provincie West-Vlaanderen. De 
stad zet actief in op betere mobiliteit om zo de leefbaarheid, 
aantrekkingskracht en veiligheid te verhogen. Zo is de stad 
ook deelnemer van het VIL-project R!SULT, dat op zoek gaat 
naar een geïntegreerde logistieke oplossing voor stadsbele-
veringen.

MEXICO NATIE
www.mexiconatie.com
Mexico Natie is een logistieke dienstverlener die geïnte-
greerde totaaloplossingen biedt op het vlak van logistiek en  
intermodaal transport. Het bedrijf is gespecialiseerd in de 
volgende domeinen: chemie, voeding, staal en haven- 
logistiek. Hiervoor beschikt Mexico Natie in Antwerpen over  
sites op rechter en linkeroever, die in totaal ruim 200.000 m2 
magazijnruimte beslaan.

NXP SEMICONDUCTOR
www.nxp.com
NXP Semiconductors is een wereldspeler op het gebied van 
slimme RFID-toepassingen voor de logistieke sector. NXP’s 
portfolio omvat ICs (“Integrated Circuit”) voor het volgen 
en identi�ceren van goederen, ICs om de authenticiteit van 
producten te controleren en ICs waarmee deze gemonitord 
worden in de logistieke keten als het gaat om temperatuur, 
schokken, vochtigheid, enzovoort.

PICS BELGIUM
www.picsbelgium.be
PICS Belgium organiseert opleidingen, seminars, bedrijfsbe-
zoeken en netwerkevenementen voor Supply Chain profes-
sionals, die hun kennis willen verbreden en hun ervaringen 
delen. De activiteiten zijn samengesteld uit academisch 
onderbouwde sessies, praktische cases en talrijke netwerk-
momenten. PICS Belgium is eveneens de of�ciële internatio-
nale partner van de gerenommeerde Amerikaanse organisatie 
APICS/ASCM.

SCANBIE
www.scanbie.com
Scanbie is een innovatief ontwerpbureau gespecialiseerd in 
3D, VR en AR (virtual en augmented reality), drones, 3D laser-
scanning en photogrammetry. Scanbie biedt verschillende 
high quality 3D diensten aan waarmee telkens hoogwaardige 
oplossingen op maat worden aangereikt. Zo helpt Scanbie 
bedrijven hun product of service op een innovatieve manier te 
visualiseren.

SEABIRD INTERNATIONAL SHIPPING
www.seabird.be
Seabird International Shipping is een internationaal verzend- 
en expeditiebedrijf. Ze maken deel uit van de Hoogwegt 
Group, een onafhankelijke wereldwijde aanbieder van 
ingrediënten voor zuivelproducten. Door te specialiseren in 
transport van zuivelproducten, biedt Seabird over de hele 
lijn oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie, op het 
gebied van zuivel- en voedsellogistiek, opslagoplossingen en 
douanediensten.

SNEVEIL
SNEVEIL is een onafhankelijk management consulting bedrijf 
met ruime focus op het sturen van bedrijven die ondersteu-
ning nodig hebben op het internationaal logistieke gebeuren. 
Sneveil biedt o.a. diensten aan op het vlak van management, 
productie, opslag, dedouanering, budget- en kostenbeheer-
sing, beveiliging, enzovoort.

TOSOH EUROPE
www.diagnostics.eu.tosohbioscience.com
Het Tosoh-concern is een wereldwijd opererend chemie-
bedrijf. Tosoh Europe N.V. in Tessenderlo, is het Europees 
hoofdkwartier van de Bioscience divisie. Vanuit Tessenderlo 
gebeuren alle operaties voor Europa, Midden-Oosten en 
Afrika. Tevens is er de ‘shared services’ afdeling gevestigd 
die de administratieve diensten zoals Finance, IT en HR 
verzorgt.

UNILIN
www.unilin.com
Unilin produceert en distribueert wereldwijd laminaatvloeren, 
samengesteld parket en vinylvloeren, o.a. onder de merken 
Quick-Step, Pergo en Balterio. De divisie ‘panels’ is een inter-
nationale speler die innovatieve houtoplossingen aanbiedt 
voor de bouwnijverheid, de meubelbranche, interieursector 
en de verpakkingsindustrie. Unilin heeft ook een divisie 
‘insulation’, en produceert isolerende dakelementen en 
PIR-isolatieplaten.

VELOVE
www.velove.se
Velove is een Zweedse fabrikant van elektrische cargo�etsen 
voor professionele toepassingen. Hun paradepaardje is de 
Armadillo, een mix tussen �ets en bestelwagen. In combinatie 
met de afneembare containers is hij uitermate geschikt voor 
stadslogistiek. De Armadillo heeft de gewoonte om mensen 
te overtuigen tijdens een testrit.

ZEHNDER
www.zehnder.be
Zehnder biedt voordelige en duurzame maatregelen waarmee 
grote hoeveelheden stof worden verlaagd en/of voorkomen. 
De industriële luchtzuiveringssystemen van Zehnder Clean 
Air Solutions beschermen producten, medewerkers en 
machines effectiever en ef�ciënter tegen (�jn)stof met behulp 
van nieuwe technologie. Daarmee biedt Zehnder Clean Air 
Solutions een intelligente, ef�ciënte en rendabele oplossing.

NIEUWE LEDEN

http://www.stadsbader.com
http://www.brugge.be
http://www.mexiconatie.com
http://www.nxp.com
http://www.picsbelgium.be
http://www.scanbie.com
http://www.seabird.be
http://www.diagnostics.eu.tosohbioscience.com
http://www.unilin.com
http://www.velove.se
http://www.zehnder.be
https://vil.be
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VPK PACKAGING GROUP KIEST VOOR 
SHORTSEA
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VPK Paper, dat deel uitmaakt van VPK 
Packaging Group, verzamelt jaarlijks 
zo’n 500.000 ton oud papier en karton 
en verwerkt ze tot nieuw, gerecycleerd 
verpakkingspapier. De nieuwe geprodu- 
ceerde papiersoorten worden vanuit 
de site in Dendermonde vervoerd naar 
verschillende klanten binnen België 
en Europa. Eén van de belangrijkste 
bestemmingen voor de groep is 
het Verenigd Koninkrijk waar VPK 
Packaging Group meerdere productie-
vestigingen telt.

Nakende brexit
Voor deze goederenstroom, in het licht  
van de nakende Brexit, zocht de papier-

producent naar alternatieven voor het 
huidig transport dat vooral over de weg 
verliep. Multimodaal.Vlaanderen heeft 
VPK in deze zoektocht begeleid met 
gericht advies en concrete informatie 
over meerdere alternatieve mogelijk-
heden. Eén daarvan was de vrij recent 
opgestarte container shortsea dienst 
tussen Gent en Hull.

Maandelijks 2.000 ton
Ondertussen vertrekt er maandelijks 
2.000 ton papier in containers met 
shortsea schepen vanuit Gent naar  
de haven van Hull voor diverse VK- 
bestemmingen. Dit levert zo’n 65 %  
aan uitgespaarde kilometers op 

Vlaamse wegen op en zo’n 70 % aan 
CO2- reductie op het volledige traject 
tussen Dendermonde en Hull.  Deze 
case bij VPK toont aan dat multimodaal 
transport haalbaar en kostenefficiënt is.

MEER INFO?
CONTACTEER

Aleksey Semenov

(aleksey.semenov@vil.be)

© VPK Packaging Group

mailto:aleksey.semenov@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
https://vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/vpk-packaging-group-kiest-voor-shortsea-via-gent/
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Nuscience ontwikkelt en produceert premixen, concentraten 
en minerale voeding voor vooral jonge dieren (varkens, 
pluimvee en runderen), maar ook additieven voor de diervoe-
derindustrie. Nuscience heeft productiesites in groeimarkten 
als China, Zuid-Amerika en Zuid-, Midden- en Oost-Europa 
en dichterbij in België, Nederland en Duitsland, en telt klanten 
in meer dan 80 landen.

Lichterverbinding vanuit Kluizendok
Gezien de gunstige locatie van de productiesite in Drongen 
biedt de lichterverbinding vanuit het Kluizendok naar 
de haven van Antwerpen mogelijkheden om efficiënt en 
duurzaam goederen via het water te transporteren. Multimo-
daal.Vlaanderen faciliteerde hiervoor o.a. de contacten tussen 
Nuscience en de Interface Terminal (IFT, uitgebaat door 
Stukwerkers) in Gent. 

Sinds begin dit jaar, werd gestart met de overheveling van 
de productie in Nederland naar Drongen, die tegen eind 
2019 afgerond zal zijn. Op dat moment zal er 110.000 ton 
beschikbaar zijn voor zowel export als voor de ons omrin-
gende markten. 

Mede door het opvoeren van de frequentie van de lichter-
verbinding vanuit Gent nam het aantal containers dat via 
water de weg naar de klanten van Nuscience vindt toe. Naar 
schatting zullen dit jaar 600 containers vanaf de IFT ver-
scheept worden: zo’n 200 stuks zijn “nieuw”, de andere zijn 
door de ligging van Nuscience logischerwijze van het Siffer- 
naar het Kluizendok verschoven.

Voor het totale pakket (600 units) een globale 
besparing van 60.000 kilometer
“We zullen verder inzetten op het gebruik van de lichter 
voor de exportcontainers naar Antwerpen”, zegt Martijn 
de Coninck, Supply Chain Manager bij Nuscience, “Onze 
productie en de tijdstippen van het transport gaan we hier 
verder op afstemmen”.

MEER INFO?
CONTACTEER

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

NUSCIENCE ZET IN OP BINNENVAART

© Stukwerkers

mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/nuscience-zet-volop-in-op-binnenvaart/
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Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.MULTIMODAAL.VLAANDEREN

TESTVAART MET 
SCHROOT IN 
AFVALCONTAINERS
Multimodaal.Vlaanderen bracht Vermetal, een schroothande-
laar in Schelle, in contact met Blue Line Logistics voor een 
proefvaart met een Zulu.

Tijdens de test op 7 en 8 februari werden een aantal contai-
ners met schroot opgepikt op een locatie in de haven van 
Antwerpen en gelost op een kaai in Willebroek.

Geslaagde test
Het natransport tot Schelle gebeurde met de vrachtwagen. 
De test werd als geslaagd ervaren. De komende maanden 
wordt de proefvaart verder geëvalueerd.

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

North Sea Port - Zeebrugge (BE)

• Modus: Spoor 
• Frequentie: 1 roundtrip per week 
• Type cargo: Containers 
• Carrier: Lineas
• Terminal North Sea Port: 3MCT
   Vlaeynatie

Zeebrugge - Dourges (FR)

• Modus: Spoor
• Frequentie: 3 roundtrips per week 
• Type cargo: Containers 
• Carrier: Greenmodal Transport & 
   Novatrans
• Terminal Zeebrugge: Terminal P&O
   Ferries

North Sea Port - Bettembourg (LU)

• Modus: Spoor
• Frequentie: 5 roundtrips per week 
• Type cargo: Containers, trailers
• Carrier: CFL
• Terminal Gent: DFDS terminal

NIEUWE DIENSTEN

© Blue Line Logistics

MEER INFO?

CONTACTEER Aleksey Semenov (aleksey.semenov@vil.be)

Meer informatie rond nieuwe diensten: www.multimodaal.vlaanderen

mailto:willy.dedecker@vil.be
mailto:aleksey.semenov@vil.be
http://www.multimodaal.vlaanderen
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/testvaart-met-schroot-in-afvalcontainers/
https://multimodaal.vlaanderen/
https://multimodaal.vlaanderen/nieuws/
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CORRIDORS
Volume is noodzakelijk om de modal shift op een 
kostenefficiënte manier mogelijk te maken. Daarom 
zet Multimodaal.Vlaanderen in op het ontwikkelen van 
corridors. Dit zijn spoor- of binnenvaartverbindingen 
die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, op 
basis van bestaande infrastructuur en eventueel reeds 
bestaande intermodale dienstverlening.

Om dit te realiseren, gaan we de uitdaging aan om 
verladers en dienstverleners samen te brengen rond 
concrete en potentiële corridors.

North Sea Port – Antwerpen 
Tussen Terneuzen, Vlissingen en Gent en de deepsea 
terminals in Antwerpen varen dagelijks containerbarges. 
Vanuit Gent zijn afvaarten mogelijk vanaf zowel Kluizendok, 
Sifferdok als Mercatordok. Daarbovenop is er een trein die 
driemaal per week rijdt tussen Terneuzen en Antwerpen. 

Veel bedrijven hebben de weg naar de binnenvaart- en 
spoorverbindingen in deze regio nog niet ontdekt. 

Multimodaal.Vlaanderen en VOKA Oost-Vlaanderen slaan de 
handen in elkaar en zullen de volgende maanden gezamenlijk 
acties opzetten om bedrijven in de brede regio rond Gent te 
sensibiliseren en te informeren over de multimodale mogelijk-
heden. 

Genk – Zeebrugge 
Uit gesprekken met vervoerders en verladers in de omgeving 
van Genk is gebleken dat er voldoende volume is om 
dagelijks een trein te vullen vanuit deze regio naar Zeebrugge. 
Maar om deze verbinding kostenefficiënt te maken, is retour-
vracht van Zeebrugge naar Genk cruciaal.

Om die reden mobiliseren Multimodaal.Vlaanderen en de 
Haven van Zeebrugge de diverse actoren in de omgeving 
van Zeebrugge met als doel lading te bundelen op de op te 
starten spoorcorridor richting Genk. 

West-Vlaanderen – Limburg 
Uit de community ‘Bouwmaterialen’ is gebleken dat grote 
volumes gepalletiseerde bouwmaterialen vervoerd worden 
tussen West-Vlaanderen en Limburg en omgekeerd, maar niet 
voldoende om een kostenefficiënte en reguliere bargeverbin-
ding heen en weer op te zetten.

Andere types gepalletiseerde goederen die door weer en 
wind samen met bouwmaterialen vervoerd kunnen worden, 
komen zeker ook in aanmerking voor deze corridor.

HEEFT U GOEDERENSTROMEN DIE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR ÉÉN OF MEER VAN BOVENSTAANDE 
VERBINDINGEN?
CONTACTEER

Rozemarijn Keymis (rozemarijn.keymis@vil.be)

Bezoek onze website voor meer informatie rond corridors: www.multimodaal.vlaanderen/corridors

mailto:rozemarijn.keymis@vil.be
http://www.multimodaal.vlaanderen/corridors
https://multimodaal.vlaanderen/corridors



