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‘Mijn kind, schoon kind’, het is iets waar we ons allen schuldig 
aan maken. Geen betere oefening dus dan het door VIL afgelegde 
parcours als Speerpuntcluster te laten beoordelen door zijn leden.

Onze bevraging leverde mooie resultaten op en bevestigt dat wij 
op koers zitten. De erkenning van VIL als Speerpuntcluster heeft 
volgens de respondenten geleid tot een grotere naambekendheid 
(69 %) en een toenemende credibiliteit als organisatie (57 %). 
De best scorende activiteiten zijn de VIL-projecten (76 %) en de 
netwerkevents, met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie als absolute 
topper (85 %). Aandachtspunten nemen wij graag mee, zoals een 
onvoldoende op het vlak van sociale media, waarbij ik zelf als 
niet-twitteraar mea culpa dien te slaan.

Met de resultaten van onze enquête gaan wij nu aan de slag om  
de VIL-roadmap voor de komende jaren uit te werken. Deze maand 
nog vindt een brainstormsessie plaats met bedrijven, kennis- 
instellingen, federaties en partners. De resultaten zullen na de 
zomervakantie met al onze leden worden gedeeld.

Inmiddels vond ook de eerste steenlegging plaats van Log!Ville. 
‘Het gaat vooruit, het gaat verbazend snel vooruit’. Ik heb Raymond 
Van Het Groenewoud niet nodig om dat te beseffen. Nog een jaartje 
en het is zover. Dan gaan de deuren van Log!Ville voor u open.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

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

EXOSKELETONS 
FOR LOGISTICS
STATUS AFGEROND

Exoskeletons of robotpakken geven 
het menselijk lichaam meer kracht 
en uithoudingsvermogen. VIL testte 
de mogelijke toepassingen van deze 
robotpakken in de logistieke sector. 
Vandaag blijkt de technologie nog 
onvoldoende matuur om in te zetten 
voor logistieke manuele taken in 
warehouses maar door de constante 
ontwikkelingen is er wel potentieel. 
Op 27 mei stelde VIL de resultaten 
voor in De Schorre in Boom.

De vraag is of deze technologie in 
logistieke operaties voor ondersteuning 
kan zorgen. Vooral voor zeer belastende 

manuele taken, zoals orderpicking, 
verpakken, stapelen, laden en lossen, 
kan een exoskelet een nuttig hulpmiddel 
zijn.

Testen met passieve exoskeletons
Exoskeletons zijn onder te verdelen 
in twee categorieën. Enerzijds zijn 
er de passieve exoskeletons, die de 
menselijke kracht herverdelen waardoor 
het lichaam minder zwaar belast wordt 
op de zwakke punten, wat leidt tot 
bijvoorbeeld minder rugklachten. De 
actieve exoskeletons anderzijds zijn 
motorisch aangedreven en maken 
gebruik van extra energie van buitenaf. 
VIL voerde uitsluitend praktijktesten uit 
met passieve exoskeletons omdat de 
actieve versie voor de industrie nog niet 
beschikbaar was op de Europese markt. 

Technologie nog volop in 
ontwikkeling
De praktijktesten werden uitgevoerd op 
de sites van vier verschillende bedrijven: 
Colruyt, Danone, Mainfreight en Gates 
Distribution Center. Bijkomend werden 
er ook enkele complementaire labtesten 
uitgevoerd, aangevuld met acceptatie-
testen met een bijhorende bevraging 
van de operatoren.

Uit externe studies blijkt dat de huidige 
generatie van exoskeletons vooral 
zijn gericht op statische en repetitieve 
belastende taken. De bevindingen 
bij het uitvoeren van eerder statische 
taken, zoals langdurig werken in één 
bepaalde positie aan een band, zijn dan 
ook positief.

De huidige generatie passieve exo- 
skelotons is echter veel minder geschikt 
voor dynamische taken in de logistiek 
en wordt vaak als oncomfortabel 
beschouwd (wrijving, stoten, beperkte 
bewegingsvrijheid, …). Uiteraard 
werden er ook tal van positieve  
ervaringen opgedaan, zoals een betere 
houding en minder belasting op de rug 
en schouders.

Deelnemende bedrijven
Atlas Copco, bpost, Colruyt, Conway, 
Danone, Delhaize, Gates Distribution 
Center, H.Essers, Honda Motor Europe 
Logistics, Katoen Natie, Limburg.Net, 
Mainfreight Logistic Services, Oester-
bank en Sortbat.

Getuigenissen

“Het was een zeer verhelderende dag. Helaas zit de  
technologie nog niet zo ver als we zouden willen, maar er  
zit wel toekomst in. Goed dat de studie is gebeurd” 
Wouter Desplentere (Oesterbank).

“Dankzij het project zien we nu zeker potentieel voor het 
gebruik van de exoskeletten voor meer eentonige  
bewegingen, zoals het laden en lossen van onze containers” 
Matthias van den Casteele (Bleckmann).

https://vil.be/project/exoskeletons-for-logistics/
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TRAILER ON BARGE 
SHUTTLE
STATUS IN UITVOERING

Het chauffeurstekort en 
de toenemende congestie 
op onze wegen zorgen 
ervoor dat de uitvoering 
van transportopdrachten 
via de weg steeds meer 
tijd in beslag neemt. Met 
het project ‘Trailer On 
Barge’ zoekt VIL, samen 
met twaalf bedrijven, naar 

een innovatieve oplossing om in congestiegevoelige 
regio’s lege en/of geladen trailers over relatief korte 
afstand te shuttelen, door middel van een roro (roll-on/
roll-off) concept.

Roro via binnenvaart als alternatief
In tegenstelling tot bulk, bouwmaterialen en import- en 
exportcontainers worden er vandaag voor gewoon stukgoed 
weinig of geen efficiënte binnenvaartoplossingen aan- 
geboden.

Indien het transport van deze ladingen - welke vaak in trailers 
vervoerd worden - via de binnenvaart zou worden gerea-
liseerd, is overladen noodzakelijk. Dit laatste brengt extra 
handling, risico op schade en meerkosten inzake infrastruc-
tuur, materiaal en geschikt personeel met zich mee. Hierdoor 
wordt de business case negatief. 

Daarnaast worden fileproblemen in de hand gewerkt door 
vele zinloze kilometers over de weg te rijden, zoals bij de 
herpositionering van lege trailers.

Met dit project wil VIL hierop inspelen en een eenvoudig en 
laagdrempelig roro-concept via de binnenvaart ontwikkelen,  
waarbij ook wordt gekeken naar onze buurlanden. In 
Nederland was er al een succesvol proefproject met een roro 
transport via de binnenvaart tussen Rotterdam, Tiel en Hoorn.

Synergie tussen wegtransport en binnenvaart
‘Trailer on Barge’ beoogt het vergroten van de synergie tussen 
wegtransport en binnenvaart. Dat het project daardoor ook 
inzet op duurzaamheid is de projectdeelnemers niet ontgaan. 
Anne Pauwels, van het deelnemende bedrijf Vollers: “Voor 
onze onderneming is een duurzame mobiliteitsoplossing 
een topprioriteit. Met onze deelname aan dit innovatieve 
VIL-project willen wij nagaan of onze trailers, geladen met 
hoogwaardige goederen, producten en grondstoffen via dit 
roro concept verscheept kunnen worden naar onze klanten.”

In dit opzicht vertonen de assen tussen steden als Genk – 
Hasselt – Antwerpen – Brussel – Gent een groot potentieel, 
gezien de fileproblemen enerzijds en de beschikbaarheid 
van klasse V en VI vaarwegen anderzijds. Verder kunnen ook 
shuttlediensten binnen bepaalde havens een interessant 
alternatief vormen.

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

ToBS

INT. TRANSPORT N.V.

Connecting the Flows

mailto:eva.gezels@vil.be
https://vil.be/project/trailer-on-barge-shuttle/
https://vil.be
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SMART DRIVER PASS
STATUS IN OPSTART

Dit project spitst zich toe 
op toegangssystemen 
in de logistieke sector. 
Het beoogt een uniform, 
remote en contactloos 
Vlaams systeem voor het 
verschaffen van toegang 
aan chauffeurs tot bedrijfs-
sites om te laden en te 
lossen.

Manuele procedures en individuele oplossingen op basis van 
een badge of identiteitskaart leiden vandaag tot tijdverlies en 
dragen een aanzienlijke kost. Elk bedrijf of iedere terrein- 
beheerder heeft zo bijvoorbeeld zijn eigen paspoorten, 
veiligheidspassen etc. Met dit project wil VIL al deze indivi- 
duele oplossingen bundelen in één overzichtelijke applicatie.

Een aan databases (met informatie m.b.t. chauffeur, voertuig 
en transportopdracht) gekoppelde smartphone applicatie is 
een laagdrempelig alternatief dat niet alleen een oplossing 
biedt voor kleinere laad- en losplaatsen, maar ook efficiënter 
en veiliger is én de ideale basis vormt voor andere innovaties.

De huidige systemen focussen namelijk vooral op de veilig-
heids- en toegangscontrole terwijl aan de beoogde applicatie 
tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde 
kunnen gekoppeld worden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan vooraanmelding met het oog 
op een efficiëntere slotplanning, het afroepen van reeds 
aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande nacht- 
leveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz.

In het kader van het project zal VIL het concept vormgeven 
en een basis app ontwerpen waarbij gestreefd wordt naar 
maximale interoperabiliteit met bestaande systemen.

Doelgroep
Dit project richt zich tot verladers, terminals en logistieke 
dienstverleners, actief in allerhande sectoren, met toegangs- 
controle op hun site. Een bijzondere aandacht gaat hierbij 
naar de KMO’s.

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

RURAL PARCEL 
DELIVERY
STATUS IN OPSTART

Studies en projecten met het oog 
op de optimalisatie van de last-mile 
distributie beperken zich meestal tot 
de centrumsteden. Toch bestaat de 
last-mile problematiek ook buiten 
de stad. 

Plattelandsbewoners kopen gemiddeld 
meer pakjes op het internet en de 
levering ervan verloopt weinig efficiënt. 
Handelszaken zijn gevestigd langs 
gewestwegen of verspreid in de 
dorpskern.

Zowel de economische als de maat-
schappelijke kost is hoog, omwille van 
de lange afstand en tijd tussen de leve-
ringen. Tegelijk stoppen de files al lang 
niet meer aan de rand van grote steden. 
Ook de gewestwegen en dorpskernen 
lopen vast. De typisch Vlaamse ruim-
telijke ordening met lintbebouwing en 
verspreide bewoning versterken deze 
problematiek.

In het project “Rural Parcel Delivery” 
gaat VIL op zoek naar efficiëntieverbete-
ring bij de levering van pakketten in het 
buitengebied. 

Een model van samenwerking in 
geografische clusters met gedeelde 
cross-docking capaciteit zal worden 
bestudeerd en getest om te komen tot 
de meest optimale situatie op econo-
misch en maatschappelijk gebied.

Doelgroep
Dit project richt zich tot :
• de koeriersbedrijven
• de provincies, POM’s, bestuurlijke
 arrrondissementen en gemeente- 
 besturen
• technologie providers actief in IoT, AI, 
 Cloud en distributietoepassingen

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

CHECKING

mailto:steve.sel@vil.be
mailto:eric.verlinden@vil.be
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Op woensdag 22 mei legden VIL, POM Antwerpen, de gemeen-
te Niel en de Vlaamse regering de eerste steen van het 
demonstratiecentrum Log!Ville op het Wetenschapspark in Niel. 
Log!Ville wordt een state-of-the-art belevingscentrum, dat zijn 
deuren opent voor het publiek in september 2020. 

Minister Philippe Muyters: “Log!Ville zal een fysieke en virtuele  
ontdekkingsreis worden die de competitiviteit van onze bedrijven op  
het vlak van supply chain versterkt met focus op automatisering, 
digitalisering, duurzaamheid en last mile delivery. Dit gebouw wordt een 
landmark voor de logistiek in Vlaanderen en ver daarbuiten. Ik ben dan 
ook trots dat we dit in onze regio kunnen realiseren”.

EERSTE STEENLEGGING LOG!VILLE

https://vil.be/project/logville/
https://vil.be/project/logville/
https://vil.be/project/logville/
https://vil.be
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Op 24 april organiseerde VIL een 
bedrijfsbezoek bij Danone in 
Rotselaar.

Dit is de grootste Yoghurt productiesite 
in Europa, met wekelijks 30 miljoen 
flesjes en ca 4 miljoen potjes yoghurt 
van de merken Actimel, Vitalinea 
en Activia. Naast de import van ca 
50.000 ton, hebben zij een export- 
volume over gans Europa van om en 
bij de 190.000 ton. Hun basisproduct, 
melk, komt van een 100-tal veehouders 
in Limburg en de Kempen.

Danone heeft een 15-tal fabrieken over 
gans Europa met als grootste retailklan-
ten Colruyt en Delhaize.

Een van hun grootste uitdagingen in het 
indrukwekkend productieproces is het 
uitbouwen van een optimale forecast, 
gezien het allemaal snel vervallende 
producten betreft.

De rondleiding was voor de aanwezige 
VIL-leden een boeiende belevenis.

Dank aan de verantwoordelijken van 
Danone voor hun professionele uitleg 
en gastvrijheid.

WAS U ERBIJ?

BEDRIJFSBEZOEK DANONE

Getuigenis:
‘Fenomenaal dat die miljoenen Actimel-potjes, die we dagelijks tegenkomen, 
allemaal zo vlak bij huis worden geproduceerd!‘.

THEMACAFÉ ‘HOE MAAK 
IK MIJN MAGAZIJN 
FUTURE PROOF?’
VIL organiseerde op dinsdag 21 mei een themacafé rond 
het magazijn van de toekomst.

De aanwezigen hadden een interessante discussie over welke  
technologieën er allemaal mogelijk zijn in het magazijn/fabriek 
van de toekomst en hoe mens en robot elkaar daarin kunnen 
vinden.

De voorgestelde evolutie in de magazijninrichting leerde dat  
het ontwerpen met potlood en gom ver achter ons ligt en  
benadrukte tevens de belangrijkheid van de nieuwe tendens- 
en waarbij digitalisering, robotisering en automatisering 
centraal staan. Toekomstgericht heeft men geen keuze: ofwel 
volgt men deze trends ofwel raakt men hopeloos achterop.

Met dank aan Frederic De Vreese (Montea) en Eric 
Vandenbussche (Logflow) voor de interessante en profes-
sionele uiteenzettingen en Engels Logistics voor de zeer 
verzorgde en gastvrije ontvangst.
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SAVE THE DATE - VIL SUMMIT 2019
ZERO EMISSION LOGISTICS

DATUMPRIKKERS

ALGEMENE VERGADERING
13 JUNI 2019 - ANTWERPEN
Op donderdag 13 juni 2019 nodigt VIL 
zijn effectieve leden uit op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering in de ARK te 
Antwerpen.

BEDRIJFSBEZOEK CARGLASS
18 JUNI 2019 - BILZEN
Op dinsdag 18 juni 2019 organiseert 
VIL voor zijn effectieve leden een 
bedrijfsbezoek aan het Carglass 
European Distribution Center in Bilzen.

VIL SUMMIT 2019 - 
ZERO EMISSION LOGISTICS
27 NOVEMBER 2019 - ANTWERPEN
‘Zero Emission Logistics’ is het centrale 
thema van de vijfde editie van de 
Summit – Supply Chains of the Future.

Weinig onderwerpen komen tegenwoordig meer in de 
aandacht dan het klimaat. De klimaatbrossers, het klimaat-
akkoord van Parijs, Sign for my future,… Jongeren, burgers, 
academici en ook steeds meer ondernemers trekken aan de 
alarmbel en eisen een ambitieuzer klimaatbeleid.

Om de doelstelling van een klimaatneutrale samenleving in 
2050 – of liever nog vroeger – te bereiken mag duurzaamheid 
niet enkel weggelegd zijn voor enkele klimaatpioniers. Ook 
de logistieke sector moet bereid zijn om deze ambitie waar te 
maken. Hoe men het draait of keert, elke onder- 
neming zal met die uitdaging geconfronteerd worden.

Maar is een klimaatbeleid wel verzoenbaar met onze econo-
mische belangen? Betekent Zero Emission ook Zero Groei? 
Is het een haalbaar doel of een utopisch streven?

Dit is het centrale thema van de vijfde editie van de 
Summit – Supply Chains of the Future. VIL geeft klimaat-
alarmisten, -realisten en -optimisten het woord. Weten-
schappers en ondernemers nemen u mee in hun verhaal 
of economische groei zonder opwarming van de aarde 
denkbaar is.

WOENSDAG 27 NOVEMBER  - 2019 KINEPOLIS ANTWERPEN

ANEKA
www.aneka.be
Aneka, met meer dan 30 jaar ervaring, is gepescialiseerd in het 
transporteren van alle staalproducten, ongeacht de grootte of het 
gewicht, de complexiteit, de sector of de locatie. Daarnaast heeft 
Aneka ook een jarenlange expertise opgebouwd in verzending, 
handling, opslag en follow-up in veel olie- en gaswinning, 
mijnbouw en energieprojecten. Voor containers, reefers en RoRo 
kunt u ook vertrouwen op de vakkenis van Aneka.

ARTCORE SOCIETY
www.artcoresociety.com
Artcore Society is opgestart in 2010 als digitale partner voor 
merkidentiteit, activatie en digitale transformatie. Hoofdfocus ligt 

bij high-end design, multimedia ontwikkeling en 3D. De hands-on 
aanpak en algemene kennis van het online land-schap zorgt voor 
een tot in de puntjes uitgedachte strategie, een solide planning 
en een waterdichte communicatie.

AQUASECURITY
www.aquasecurity.be
Aquasecurity is gespecialiseerd in het op maat bouwen van blus- 
installaties. Het bedrijf heeft een eigen studiebureau en pro-
ductiefaciliteit voor prefab van sprinklerpiping (lasrobot). De 
projectleiders en ontwerpers zijn BOSEC experts en beschikken 
over alle competenties en software om de installatie in 3D uit te 
tekenen en hydraulisch te berekenen. De installaties worden door 
een eigen montageteam geïnstalleerd.

NIEUWE LEDEN

http://www.aneka.be
http://www.artcoresociety.com
http://www.aquasecurity.be
https://vil.be
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NIEUWE LEDEN

BME
www.bme.be
BME is een omni channel e-fulfilment dienstverlener, die sterk 
focust op een flexibele IT integratie. Deze digitale integratie 
houdt rekening met de eigenheid van alle mogelijke sales- 
kanalen alsook met de veranderingen in het verkoopmodel van 
de klanten. Zo ontstaat er een efficiënte en transparante logis-
tieke samenwerking, die mee evolueert met de veranderingen in 
de markt van de klanten.

BOECKMANS
www.boeckmans.be
Boeckmans is actief in het maritieme segment van de logistiek. 
Opgericht in 1935, groeide Boeckmans uit tot een gerenom-
meerde speler met vier activiteiten: scheepsagentuur, chartering, 
logistics en ship management. Boeckmans vertegenwoordigt een 
aantal container- en breakbulk operatoren vanuit haar kantoren 
in Antwerpen en Rotterdam en baat ook een vloot van short sea 
schepen uit.

GPS
www.gucopia.com
GuCopia, het commercieel onderdeel van GPS is een gratis  
e-procurement softwareplatform met focus op freelancers en  
KMO’s. Via een online dashbord beheert de gebruiker alle aan- 
kopen digitaal (e-order/e-delivery note/e-invoicing) zowel van  
eigen aankopen als van GuCopia leveranciers. Als de klant be- 
stelt bij een GuCopia leverancier, bespaart deze gemiddeld 30 % 
en met een gegarandeerde kickback op het einde van het jaar.

HERFURTH LOGISTICS
www.herfurth-logistics.com
Herfurth Logistics is een Belgisch bedrijf, dat al meer dan 
100 jaar actief is in de expeditie en de logistiek. Herfurth heeft 
zijn eigen kantoren op acht strategische locaties en kan verder 
rekenen op de steun van een uitgebreid wereldwijd netwerk en 
kan dus een compleet gamma aan goederendiensten aanbieden: 
zee & luchtvracht & wegvervoer, dedicated project cargo dpt, 
magazijn-activiteiten en douanediensten.

LEM OOSTENDE-BRUGGE
www.luchthaven-oostendebrugge.com
De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit 
van de Franse groep Egis en bestaat uit een LOM-LEM beheers-
structuur sinds 2014. Hierbij staat LEM Oostende Brugge NV in 
voor de operationele en commerciële uitbating van de luchthaven 
(LEM, Luchthaven Exploitatie Maatschappij) en de overheid 
(LOM, Luchthaven Ontwikkelings Maatschappij) staat in voor de 
basisinfrastructuur.

MOVIANTO
www.movianto.com
O&M Movianto België is de marktleider in gespecialiseerde 
logistiek en distributie voor farmaceutische bedrijven. Zowel 
het warehouse in Aalst als de vloot van meer dan 70 voertuigen 
in België zijn temperatuur gecontroleerd & zorgen voor een 
ononderbroken logistiek proces bij uitlevering naar ziekenhuizen, 
groothandels, dokters, apothekers en labo’s.

OLV AALST
www.olvz.be
Het OLV Ziekenhuis, met campussen in Aalst, Asse en Ninove, 
biedt een brede waaier aan medische raadplegingen, onder- 
zoeken, ingrepen, behandelingen en nazorg – zowel via dag- 
kliniek als hospitalisatie. Met 2.646 personeelsleden en meer dan 
400 artsen is het OLV Ziekenhuis de grootste werkgever in de 
regio, en met 996 bedden en meer dan 90.000 opnames per jaar 
behoort OLV tot de grootste niet-universitaire ziekenhuizen van 
Vlaanderen.

RAES PHARMACEUTICAL LOGISTICS
www.raeslogistics.com
Raes Pharmaceutical Logistics is een dynamisch familiebedrijf 
met bijna 35 jaar ervaring in temperatuur gecontroleerde opslag 
en distributie van farmaceutische producten. De derde generatie 
met een duidelijke missie: betrouwbare oplossingen aanbieden 
conform de GDP guidelines waarbij de levenskwaliteit van de 
patiënt steeds primeert. De inzet van de medewerkers, ervaring 
en kennis zijn noodzakelijk in het streven naar de hoogste 
kwaliteitsnormen.

SKF
www.skf.com
SKF is sinds 1907 een wereldwijde technologieleverancier. Hun 
fundamentele kracht is het vermogen om voortdurend nieuwe 
technologieën te ontwikkelen. Op basis hiervan maakt SKF 
producten die klanten concurrentievoordelen opleveren door 
praktijkervaring in meer dan 40 industrieën te koppelen aan de 
kennis van de SKF technologieplatformen: lagers en eenheden, 
afdichtingen, mechatronica, services en smeersystemen.

SOULMADE
https://soulmade.media
Soulmade is gespecialiseerd in innovatieve media. Soulmade 
maakt Augmented Reality, Virtual Reality en Holografie toeganke-
lijk voor organisaties door duurzame oplossingen te ontwikkelen 
die toegevoegde waarde bieden. De focus tijdens de processen 
ligt op inzetbaarheid, waarbij Soulmade als partner beschikbaar 
blijft om een efficiënte implementatie te garanderen.

UZA
www.uza.be
In 2019 viert het UZA haar 40ste verjaardag. Door als jongste 
universitair ziekenhuis steeds in te zetten op innovatie, kwaliteit 
en samenwerking  groeide het UZA uit tot een universitair 
centrum dat bekend staat voor topklinische en klantvriendelijke 
patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grens-
verleggend wetenschappelijk onderzoek.

ZNA
www.zna.be
ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) omvat in en rond 
Antwerpen drie algemene, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, 
twee medische centra en een woonzorgcentrum en is daarmee 
het grootste Belgische fusieziekenhuis dat circa 2.500 bedden 
telt. Met jaarlijks ruim één miljoen consultaties, labonderzoeken 
en medische beeldopnames en zo’n 120.000 opnames is ZNA de 
grootste zorgverstrekker in België

http://www.bme.be
http://www.boeckmans.be
http://www.gucopia.com
http://www.herfurth-logistics.com
http://www.luchthaven-oostendebrugge.com
http://www.movianto.com
http://www.olvz.be
http://www.raeslogistics.com
http://www.skf.com
https://soulmade.media
http://www.uza.be
http://www.zna.be
https://vil.be


SUCCESSEN

MANNA FOODS START TESTVAARTEN MET 
BINNENVAART
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Manna Foods, producent van verschil-
lende sauzen, gaat van start met 
enkele testvaarten via de binnenvaart. 
Momenteel worden de lege containers 
opgepikt in de haven van Antwerpen, 

geladen in Wijnegem en teruggevoerd naar het 
Deurganckdok op linkeroever: een wegtraject van  
65 km. Met de Oosterweelwerken zal de huidige 
congestie op de Ring van Antwerpen alleen maar 
toenemen. Het bedrijf wil zijn vrachtwagens van de weg 
halen. Ook ecologische aspecten als het beperken van 
de CO2-uitstoot zijn een sterk aandachtspunt.

Multimodaal.Vlaanderen heeft met Manna Foods de moge-
lijkheden via binnenvaart besproken. Een bezoek aan de 
Gosselin Container Terminal (GCT) in Deurne werd georgani-
seerd om de praktische werking van de terminal te bekijken 
en een idee over het transport met een lichter te hebben. 
Nadien was het aan Manna Foods en de GCT om een 
commerciële overeenkomst uit te werken. 

Ook Remant Africa Logistics speelt een actieve rol in het 
opzet van de ‘nieuwe’ transportketen.

Voor de export van 20’ containers mayonaise naar Afrikaanse 
bestemmingen gaat Manna Foods nu een aantal testvaarten  
doen waarbij de lichterverbinding vanop de Gosselin 
Container Terminal naar het Deurganckdok zal gebruikt 
worden. De sauzen worden in allerlei verpakkingen manueel 
in 20’ containers geladen in Wijnegem. Door deze gunstige 
laadlocatie is het voortransport via de weg tot de GCT 
beperkt in afstand.

Door gebruik te maken van de lichter, in combinatie met 
een kort voortransport, zal het bedrijf zo’n 70 % minder 
CO2 uitstoten. Met een geschat jaarpotentieel van zo’n 700 à 
800 containers betekent dit een belangrijke “groene” bijdrage.

MEER INFO?
CONTACTEER

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

© Manna Foods

mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
https://vil.be
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IOK Afvalbeheer en Ivarem verwerken in Geel het  
restafval van respectievelijk een half miljoen 
Kempenaren en meer dan 275.000 inwoners uit de regio 
Mechelen.

Het Kempense en Mechelse afval wordt behandeld in een 
mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS). Voor de 
aanvoer van het restafval vanuit het uitgestrekte Kempense 
werkgebied naar Geel is de ‘modal shift’ van de weg naar de 
waterweg volop in transitie met focus op het realiseren van 
een CO2-besparing. Ook de afvoer van de deelstromen zoals 
de secundaire brandstof of SRF (Solid Recovered Fuel) willen 
de bedrijven verder optimaliseren.

Een belangrijke afnemer van SRF is de papierfabriek Stora 
Enso in Gent (Langerbrugge). Deze innovatieve papierfabriek 

ligt aan de Wondelgemkaai in Gent, de ideale locatie om een 
onderzoeksproject voor watertransport op te starten.  Om de 
efficiëntie te verhogen wordt binnen het project ook onmid-
dellijk de combinatie onderzocht met aanvoer van restafval 
naar Geel vanuit de regio Mechelen.

Eind mei werd uiteindelijk een proefvaart met een lading SRF 
in containers, gekoppeld met een retourvaart via Willebroek, 
georganiseerd naar Stora Enso. Verdere analyse van deze 
proefvaart gebeurt in samenwerking met het team van Multi-
modaal.Vlaanderen binnen VIL en De Vlaamse Waterweg.

MEER INFO?
CONTACTEER

Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

PROEFVAART RESTAFVAL VIA HET WATER

© IOK

mailto:peter.lagey@vil.be
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Sinds de stopzetting van de 
activiteiten eind 2018, was er geen 
aan- of afvoer meer van containers 
via de binnenvaart in Grobbendonk. 
Een groot deel van het door DP 
World opgebouwde volume was 
terug op de weg beland, een 
fenomeen dat bekend staat als  
“reverse modal shift”.

De toenmalige Antwerp East terminal 
van DP World werd begin februari van 
dit jaar door Van Moer overgenomen 
en omgedoopt tot Dennie Lockefeer 
Container Terminal (DLCT), als 
eerbetoon aan de overleden directeur 
van de groep Van Moer.

De nieuwe eigenaar en uitbater van de 
terminal stond meteen voor de grote 

uitdaging om de wateractiviteiten terug 
nieuw leven in te blazen en moest 
daarvoor de dialoog heropstarten met 
de buurtbewoners om de geluidshinder 
die aan de basis lag van de sluiting van 
de terminal, op te lossen. Na meerdere 
ingrijpende en vooral geluidswerende 
aanpassingen, kan de terminal terug 
ademen en is er sinds 20 mei weer een 
binnenschip dat vaart tussen de Haven 
van Antwerpen en Grobbendonk. Het is 
de bedoeling spoedig de frequentie op 
te drijven.

Niet onbelangrijk was het terugwinnen 
van de volumes die op de weg beland 
waren sinds de sluiting. Multimodaal.
Vlaanderen heeft, van zodra de her- 
opening van de terminal waarschijnlijk 
werd, meerdere producenten in de 

ruime omgeving van de terminal 
kunnen sensibiliseren om terug voor de 
binnenvaart te kiezen in plaats van voor 
de weg.

Dit zorgt in totaal voor een 5.000-tal 
containers die jaarlijks terug op een 
duurzame manier vervoerd zullen 
worden. Voor de zeer drukke E313 is 
dit dubbel goed nieuws aangezien 
containertrafieken vaak dubbel worden 
gereden met het afhalen of terugbren-
gen van lege containers in of naar de 
haven.

MEER INFO?
CONTACTEER

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

GROBBENDONK TERMINAL ADEMT TERUG

© Van Moer 

© Van Moer 

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

CORRIDORS

DATUMPRIKKER

Na ruim een half jaar van work-
shops en overleg, is de kogel door 
de kerk: vanaf 3 juni zullen ook de  
twee PSA terminals (Europa en 
Noordzee) 24/24 geopend zijn 
gedurende weekdagen. Om de extra  
kost van de nachtploeg te finan-
cieren, werd door PSA geopteerd 
voor een algemene toeslag van 
2,34€ per container, zowel tijdens 
de dag als tijdens de nacht.

Nu PSA beslist heeft om te starten met 
nachtopeningen kan het echte werk 
beginnen: het Havenbedrijf en VOKA 
Alfaport coördineren het zes maanden 
durende proefproject, waarbij vooral 
enkele grote partijen binnen de haven 
volumes zullen shiften van de dag naar 
de nacht.

Multimodaal.Vlaanderen heeft zich 
geëngageerd om bedrijven, zowel 
verladers als vervoerders, in het hinter- 
land te mobiliseren. Bedoeling is om 
vanaf fase 2 van het proefproject in 
september extra volumes vanuit het 
hinterland via de nacht aan- en af te 
voeren.

Laat echter wel duidelijk zijn dat vervoer 
van containers van en naar de haven 
via binnenvaart of spoor nog steeds de 
voorkeur geniet. Ook kan het niet de 
bedoeling zijn om containers die reeds 
via barge of trein worden vervoerd, 
terug op de weg te zetten, zelfs niet ’s 
nachts. Nachttransport is m.a.w. een 
volwaardig alternatief wanneer barge of 
trein geen optie zijn.

Concreet vertaalt het engagement 
van VIL zich in een infosessie (zie 

datumprikker) en de oprichting van een 
“Night-community” waarin verladers en 
vervoerders samen concrete container-
trafieken identificeren die in aanmerking 
komen voor de shift naar de nacht.

HEEFT U INTERESSE IN NACHT-
TRANSPORT OF WILT U DEEL UIT- 
MAKEN VAN DE NIGHT-COMMUNITY?
CONTACTEER
Aleksey Semenov
(aleksey.semenov@vil.be)
Peter Lagey (peter. lagey@vil.be)

Tilburg – Antwerpen
Multimodaal.Vlaanderen zet samen met Lean&Green 
Off-Road in Nederland de schouders onder de nieuwe 
potentiële spoorcorridor tussen Tilburg en Antwerpen. Uit de 
eerste verkennende gesprekken blijkt voldoende draagvlak 
in beide regio’s. Zowel de maritieme volumes van of naar de 
haven van Antwerpen als de continentale stromen komen 
hierbij in aanmerking.

Het potentieel van deze verbinding is zeer groot en kan 
meerdere missing links oplossen. Antwerpen krijgt dankzij 
deze corridor een extra betrouwbare verbinding naar Polen 
en China. 

Tilburg kan op zijn beurt rekenen op verschillende trein- 
connecties naar onder andere Spanje, Frankrijk of Italië 
alsook op meerdere shortsea en deepsea bestemmingen 
naar diverse landen.

Heeft uw bedrijf één of meerdere goederenstromen 
die in aanmerking komen voor deze corridor?

CONTACTEER

Aleksy Semenov (aleksey.semenov@vil.be)

INFOSESSIE NACHTTRANSPORTEN
2 JULI 2019 - WETENSCHAPSPARK NIEL

Tijdens deze infosessie verneemt u meer over het akkoord 
rond de 24/24 opening van de terminals op rechteroever en 
het proefproject. Ook worden de verschillende mogelijkheden 
en de bijhorende business cases van ’s nachts rijden toege-

licht. Gelegenheid tot discussie tijdens het nuttigen van een 
broodje.

Deelname is gratis maar registratie is verplicht: 
www.multimodaal.vlaanderen/event/infosessie-nachttransport/.

https://multimodaal.vlaanderen/event/infosessie-nachttransport/
mailto:Aleksey.semenov@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:Aleksey.semenov@vil.be



