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Het is nog puffen van de 3de hittegolf deze zomer doch VIL staat 
in de startblokken om het najaar met bravoure in te luiden.

September tot en met december kondigen zich aan met een 
imposante eventkalender voor onze leden: twee infosessies 
rond subsidiemogelijkheden, twee slotevents, LogiLAUNCH als 
marktplaats voor de logistieke startups, de beurs Transport & 
Logistics, de nieuwe leden get-together en, last but not least: 
de VIL Supply Chain Summit met als thema ‘Zero Emission 
Logistics’ op 27 november 2019 in Kinepolis Antwerpen.

Voeg daaraan nog onze nieuwe VIL-projecten toe, twee  
Horizon 2020-projecten, Multimodaal.Vlaanderen en de bouw 
van het demonstratiecentrum Log!Ville en u zal begrijpen dat het 
puffen nog even zal voortduren, zij het dan om andere redenen.

Niets mooier echter dan een goed gevulde agenda zodat onze 
leden weten wat de toegevoegde waarde is van VIL.

Wij verwelkomen u graag op een van onze events!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur



2

PROJECTEN

OPTIPLAN
STATUS IN UITVOERING

In het verlengde van het VIL-project 
‘OptiCharge’, dat dieper ingaat 
op het technische aspect van het 
aanlever- en laadproces, werd 
midden juni het project ‘OptiPlan’ 
opgestart. Negen bedrijven nemen 
deel aan het project.

Met ‘OptiPlan’ wil VIL, samen met 
de Artesis Plantijn Hogeschool, de 
planningsprocessen m.b.t. laad- en 
losoperaties bij distributiecentra en 
magazijnen voor alle betrokken partijen  
optimaliseren. Een end-to-end aanpak 
moet ervoor zorgen dat een win-win 

optimalisatie voor zowel de trans- 
porteurs als de verladers kan gereali-
seerd worden.

Inzetten op planningsprocessen
De verkeerscongestie maakt het voor 
bedrijven niet enkel bijzonder moeilijk 
om exacte transporttijden te voorspel-
len, maar ook om deze te realiseren en 
dit in een tijdperk waar klanten steeds 
snellere levertijden met hoge lever- 
betrouwbaarheid verwachten. Om deze 
betrouwbaarheid en service naar de 
klant te kunnen realiseren/garanderen, 
zijn vlotte en betrouwbare transport- 
stromen van en naar distributiecentra en 
magazijnen cruciaal.

In bestaande bedrijfsmodellen wordt 
vaak niet gestreefd naar een win-win 
voor zowel verlader als transporteur, 
reden waarom in dit project zowel op de 
slotplanning als planning van de laad- 
en losactiviteiten wordt ingezet. Deze 
tweevoudige aanpak moet leiden 
tot een reductie van het aantal wacht-
uren en de extra gereden kilometers, 
alsook tot een optimale werking van de 
laad- en leverzone van het distributie-
centrum.

Naast deze beperkingen groeien de 
hoeveelheid beschikbare, realtime data 
die aangewend zouden kunnen worden 
om het E2E planningsproces dynamisch 
te stroomlijnen, alsook de technolo-
gische mogelijkheden om de data te 
gebruiken.

De behoefte aan OptiPlan wordt door 
een van de deelnemers als volgt 
verwoord: “Kostbare wachturen, waar 
dan ook, dienen vermeden te worden. 
Door onze deelname beogen we 
samen met onze partners, klanten en 
transporteurs, een oplossing te vinden 
om onze processen te optimaliseren en 
om tot een operationeel uitvoerbare en 
betrouwbare oplossing te komen”, aldus 
Hilde De Geest – Coca-Cola European 
Partners Belgium.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)
Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

INT. TRANSPORT N.V.
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HYDROLOG
STATUS IN OPSTART

VIL wil de mogelijkheden testen 
van  het gebruik van waterstof voor 
interne transportmiddelen via een 
mobiel tankstation. Voor dit project 
werkt VIL samen met Power-to-Gas.

In de zoektocht naar een duurzame 
energiebron voor transport wordt het 
gebruik van waterstof, als alternatief 
voor fossiele brandstoffen, steeds vaker 

naar voren geschoven. De focus ligt 
hierbij meestal op transportmiddelen 
voor vervoer van goederen en personen 
op de openbare weg.

In het project ‘Hydrolog’ wil VIL de 
mogelijkheden onderzoeken voor het 
gebruik van waterstof bij transport- 
middelen voor intern transport op 
bedrijfssites, zoals vorkliften, straddle 
carriers, kranen, e.a.

Veel bedrijven hebben vandaag immers 
te weinig materieel om een investering 
in een eigen waterstoftankstation 
te rechtvaardigen. Door samen te 
investeren in een gemeenschappelijk 
mobiel tankstation waarbij verschillende 
bedrijven beleverd worden, of door 
een aanbod via een servicemodel, is 
schaalvergroting mogelijk en wordt deze 
brandstof voor individuele bedrijven 
bereikbaar.

Doelgroep
Het project richt zich tot verladers en 
logistieke bedrijven, haven- en lucht-
havenuitbaters, goederenbehandelaars 
in havens, luchthavens en hinterland-
terminals, behandelaars van goederen, 
recyclagebedrijven, bulkterminals, 
zandwinningsbedrijven, bouwhande-
laars, aannemers, constructeurs van 
transportmiddelen voor intern transport, 
bedrijven actief in de waterstofsector en 
producenten van groene stroom (i.v.m. 
waterstofproductie).

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

FUTURE PROOF 
WAREHOUSING
STATUS IN OPSTART

Met het project ‘Future Proof 
Warehousing’ wil VIL bedrijven 
inzicht bieden in de mogelijkheden 
van digitalisatie en automatisatie 
voor een efficiënt, veilig en 
futureproof magazijn. Zodoende kan 
het project bedrijven stimuleren om 
te blijven innoveren.

Distributiecentra en magazijnen spelen 
een grote rol bij het optimaliseren van 
de supply chain.

De tendens naar automatisering en 
digitalisering is ingezet. De trends van 
vandaag zijn duidelijk, maar wat brengt 
de toekomst? Welke concepten, 
technologieën en systemen zijn be- 
schikbaar voor het magazijn van de 
toekomst?

Door de snelle technologische evolutie, 
de noodzaak om te digitaliseren en zo 
competitief te blijven t.o.v. van andere 
regio’s, dringt zich vanuit bedrijfskant de 
vraag op: welke zijn zinvolle keuzes om 
het magazijn op een realistische manier 
te digitaliseren en te automatiseren?

De sector – en zeker de kleinere onder-
nemingen – hebben in deze materie 
behoefte aan ondersteuning.

In het kader van dit project zal VIL een 
praktisch inzetbare selectie/keuze-tool 
ontwikkelen die bedrijven toelaat meer 
inzicht te geven in het transformatie-
potentieel en randvoorwaarden om 
bepaalde processen te digitaliseren en/
of te automatiseren.

Doelgroep
Dit project richt zich tot verladers en 
logistieke dienstverleners uit allerlei 
sectoren met eigen magazijnactiviteiten. 
Bijzondere aandacht gaat naar KMO’s.

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

H2
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VIL ROADMAP 2020 - 2023
Bij VIL staan bedrijven aan het roer. Daarom hechten wij veel 
belang aan de mening van onze leden en voeren wij regelma-
tig bevragingen uit.

De laatste online enquête in april 2019 toonde aan dat zich 
een wijziging opdringt in de VIL-roadmap omdat nieuwe 
thema’s aan belang gewonnen hebben.

Op 26 juni organiseerde VIL, met meer dan 80 deelnemers 
(bedrijven, overheden, kennisinstellingen), een intensieve 
brainstormsessie in kasteel Den Brandt in Antwerpen en werd 
vorm gegeven aan de VIL-thema’s van de toekomst:

• Digital Transformation
• Green Supply Chains
• Urban Freight
• Hinterland Connectivity

Alle resultaten worden nu intern verwerkt en zullen nadien, 
via de VIL-communicatiekanalen, nader toegelicht worden. 
Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020.

Dank aan alle deelnemers voor hun inzet en medewerking!

Thema’s Belangrijk Zeer belangrijk Totaal

Digitalisering 44,20 % 48,10 % 92,30 %

Green logistics 55,00 % 34,90 % 89,90 %

Automatisering 45,70 % 38,00 % 83,70 %

Hinterlandconnectie
(first & last mile)

41,90 % 36,40 % 78,30 %

Circulaire economie 46,50 % 25,60 % 72,10 %

Stadslogistiek 41,10 % 28,70 % 69,80 %

Menselijk kapitaal 43,40 % 22,50 % 65,90 %

Gateways
(lucht- en zeehavens)

37,20 % 21,70 % 58,90 %

Supply chain security 37,20 % 7,80 % 45,00 %

Omnichannel 30,20 % 13,20 % 43,40 %

Deeleconomie 29,50 % 10,10 % 39,60 %

Break-out sessie: Digital Transformation

Break-out sessie: Urban Freight

Break-out sessie: Hinterland Connectivity

Break-out sessie: Green Supply Chains
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WAS U ERBIJ?

VIL hield op donderdag 13 juni zijn 
jaarlijkse Algemene Vergadering in 
De Ark in Antwerpen.

De jaarrekening 2018 en de begroting 
2019 werden goedgekeurd. 
Op de agenda stond ook de verkiezing 
van een nieuwe bestuurder vanuit de 
verladers.

Stefaan Van Driessche, Manager 
Europees distributiecentrum Barry 

Callebaut, werd verkozen als nieuwe 
bestuurder bij VIL. Hij neemt het 
mandaat over van Wouter De Geest 
(BASF), dat vacant was.

De 58-jarige Stefaan is afkomstig uit 
Aalst en werkt al ruim 25 jaar in de 
logistiek bij de Barry Callebaut Groep, 
één van ’s werelds meest toonaan-
gevende fabrikanten van cacao- en 
chocoladeproducten. 

Met de benoeming van Stefaan kent de 
Raad van Bestuur een mooie provinci-
ale spreiding en komt ook de food aan 
boord van VIL.

Voldoende gesprekstof om tijdens de 
receptie na te praten met een hapje en 
een drankje.

Op 18 juni organiseerde VIL een 
bedrijfsbezoek bij het het European 
Distribution Center van Carglass in 
Bilzen.

Dit EDC, met een oppervlakte van 
43.000 m2 is “Most probably the biggest 
warehouse for glass in the world” 
(statement Carglass). 300.000 ruiten 
liggen er op stock en er zijn maar liefst 
27.000 SKU’s (Stock Keeping Units) en 
6.000.000 stuks beschikbaar, indruk-
wekkende aantallen!

Eén van de grootste uitdagingen is het 
plaatsen van autoruiten. Dit warehouse- 
proces is zeer moeilijk te automati-
seren, wat een significante fysieke 

belasting geeft voor de arbeiders. Exos-
keletten zouden hier soelaas bieden.

Dank aan Carglass voor hun professio-
nele uitleg en gastvrijheid.

ALGEMENE VERGADERING

BEDRIJFSBEZOEK CARGLASS
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VIL SUMMIT 2019
De inschrijvingen voor de VIL Supply Chain Summit 2019 
zijn open.

Het thema van deze editie is ‘Zero Emission Logistics’. Hoe 
gaan we als logistieke sector om met een wereld waar een 
ambitieus klimaatbeleid een topprioriteit is geworden?

Is ‘Zero-Emission Logistics’ een haalbaar doel of alleen maar 
weggelegd voor enkele klimaatpioniers?

Wetenschappers en bedrijfsleiders brengen hun visie rond het 
meest besproken maatschappelijk thema van het afgelopen 
jaar. 

Laat u inspireren door topsprekers en neem deel aan de twee-
jaarlijkse hoogmis van de logistieke sector in Vlaanderen.

Registreer u voor 30 september en geniet een korting van
€ 100 per persoon!

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019 - KINEPOLIS ANTWERPEN

https://vil-summit.be
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DATUMPRIKKERS

ING HAVENSTUDIE 2019 ‘GREEN SUPPLY 
CHAINS – IMPLICATIONS AND CHALLENGES FOR 
RHINE-SCHELDT DELTA SEAPORTS’
19 SEPTEMBER 2019 - ANTWERPEN
ING nodigt u uit voor de voorstelling van de nieuwe editie 
van de havenstudie 2019. Zij gaf daartoe UA, Erasmus UPT 
en VIL de opdracht om een antwoord te bieden op de vraag 
waar de havenlogistieke sector vandaag staat op het vlak van 
duurzaamheid en hoe men aankijkt tegen de noodzaak van 
vergroening.
Inschrijven kan via volgende link:
www.ing-events.be/havenstudie19antwerpen

INFOSESSIES SUBSIDIES VOOR INNOVATIE IN 
LOGISTIEK
24 SEPTEMBER 2019 - GENT & 1 OKTOBER 2019 - HERENTALS
VIL beschikt als speerpuntcluster over een gereserveerd 
budget voor innovatieprojecten met betrekking tot logistiek. 
Tijdens twee infosessies geven VIL-medewerkers Eddy 
Hagen, de nieuwe VIL-innovatiecoach, en Steve Sel, manager 
projecten en valorisatie, u meer informatie over innovatie in 
het algemeen en de verschillende types van subsidie die via 
VIL kunnen aangevraagd worden. Tijdens beide sessies zal 
er ook een praktijkgetuigenis zijn van een VIL-lid dat reeds 
succesvol subsidies heeft aangevraagd via VIL.

LOGILAUNCH
3 OKTOBER 2019 - GENT
VIL organiseert dit najaar het derde logiLAUNCH®-event, 
waar matchmaking tussen logistieke startups en bedrijven uit 
de sector centraal staat. Het event wordt georganiseerd in 
samenwerking met Start it@KBC en gaat door op donderdag 
3 oktober 2019 in de Communicatieloft in Gent.

TRANSPORT & LOGISTICS 2019
15, 16 EN 17 OKTOBER 2019 - ANTWERPEN
VIL staat op 15, 16 en 17 oktober 2019 opnieuw met een 
stand op de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerp Expo. 
Transport & Logistics brengt leveranciers en kopers van 
multimodaal transport en logistieke oplossingen samen.

SLOTEVENT LSI
24 OKTOBER 2019 - GENT
In het project Logistics Sustainability Index (LSI) heeft VIL 
een model ontwikkeld dat op basis van afgebakende criteria 
een score berekent die de duurzaamheidsperformantie van 
de logistieke activiteiten van een bedrijf weerspiegelt in al 
zijn facetten. In die zin is LSI een primeur, aangezien er nog 
geen standaard bestaat voor duurzaamheid. Benieuwd naar 
de resultaten van het project? Luister mee op donderdag 
24 oktober in de Communicatieloft in Gent.

SLOTEVENT BLOCKCHAIN IN SUPPLY CHAINS
13 NOVEMBER 2019 - ANTWERPEN
Vandaag wordt blockchain naar voor geschoven als de 
voorkeurstechnologie voor beveiligd dataverkeer in de supply 
chain. Maar wat is de echte meerwaarde van de technologie 
en wat zijn de mogelijkheden voor de logistieke sector? VIL 
onderzocht het in het project ‘Blockchain in Supply Chains’. 
De resultaten worden bekendgemaakt op 13 november in 
Bluepoint in Antwerpen (Berchem).

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.
https://vil-summit.be

LOG!VILLE: WERKEN GESTART
Het is zover! Op 1 augustus gingen de werken van start 
in Niel voor de bouw van Log!Ville, hét demonstratie- en 
belevingscentrum van VIL.

In de digitale belevingsruimte, het magazijn, de cocreatie-
zone en de polyvalente ruimte - samen goed voor meer 
dan 2500 m² - zal u kennis kunnen maken met innovatieve 
logistiek in al zijn facetten.

Wil u met uw bedrijf onderdeel worden van het innovatieve 
ecosysteem waarmee Log!Ville zijn activiteiten ontplooit? 
Neem dan contact op met de Log!Ville projectleiders om ons 
aanbod te kennen:
• Foundation partner
• Accelerator Business Partner
• Innovation Partner
• Supporting Partner

De eerste foundation partner heeft inmiddels toegezegd. 
Dank aan WDP voor het vertrouwen en hun wil om samen 

met ons te bouwen aan een sterke innovatieve logistieke hub 
in Vlaanderen as Gateway to Europe!

MEER INFO? CONTACTEER
Philip Peeters (philip.peeters@vil.be)
Paul Van Nuffel (paul.vannuffel@vil.be)
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NIEUWE LEDEN

ARCADE
www.arcade-eng.com
Arcade is een multidisciplinair bouwkundig studie- en ontwerp-
bureau gespecialiseerd in logistieke & industriële projecten. 
De operationele efficiëntie van elke klant staat centraal in elk 
ontwerp waarbij de afwerkingsgraad en materiaalkeuzes worden 
gemaakt op een economisch verantwoorde manier. Arcade is 
een jong en dynamisch studiebureau met als grootste troeven 
klantgerichtheid, kwaliteit en flexibiliteit.

ARLANXEO
www.arlanxeo.com
ARLANXEO Belgium nv is een productiesite die behoort tot de 
TSR-groep binnen ARLANXEO. Deze site produceert synthe-
tische butylrubber, is gevestigd in Zwijndrecht (Antwerpen), 
heeft een omzet van 124 miljoen euro (2018) en telt ongeveer 
340 medewerkers. De grootste klanten van dit product bevinden 
zich in de bandenindustrie en globaal gezien gebeuren de 
meeste verschepingen naar Azië.

BLOOLOC
www.blooloc.com
BlooLoc is gespecialiseerd in het nauwkeurig lokaliseren van 
personen en objecten binnen gebouwen met behulp van sensor-
technologie. Door de installatie van de BlooLoc-infrastructuur 
worden gebouwen ‘slim’ gemaakt, waardoor locatiegebaseerde 
toepassingen mogelijk worden, zoals het traceren van goederen 
en rollend materieel, het verhogen van de veiligheid op de 
werkvloer door het vermijden van mogelijke aanrijdingen, enz.

COPIA CATENA SOLUTIONS
www.copiacatenasolutions.com
Copia Catena Solutions is een onderneming die met een 
no-nonsens aanpak de supply chain van uw onderneming opti-
maliseert. Dit kan gaan van verbeteringstrajecten in een afdeling, 
tot volledige automatiseringstrajecten. Altijd vertrekkende vanuit 
het standpunt van de klant. Door meer dan twintig jaar ervaring 
op alle echelons in de logistieke wereld, bezit Copia Catena 
Solutions een zeer uitgebreide kennis en expertise.

DELIVER-IT
DELIVER-IT biedt 24/7 express transport & logistieke diensten 
aan vanuit de regio Mechelen-Machelen. Flexibiliteit en kwaliteit 
zijn de drijfveren. De meertalige service desk en chauffeurs 
zorgen voor een betrouwbare uitvoering van de transporten, 
ondersteund door ‘online booking’ en ‘real-time tracking’. Naast 
opslag en orderpicking, verzorgt DELIVER-IT additionele diensten 
zoals packing, scrapping, refurbishment, white glove-delivery, 
techno-service en fair logistics.

FLANDERS MAKE
www.flandersmake.be
Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor 
de maakindustrie. Vanuit vestigingen over heel Vlaanderen 
stimuleert Flanders Make open innovatie via hoogkwalitatief 
onderzoek. Doel: een onderzoeksnetwerk op topniveau reali-
seren in Vlaanderen, waar maakbedrijven volop steun vinden 
voor hun innovatietrajecten. Zo draagt Flanders Make bij tot 
nieuwe producten en productieprocessen om de voertuigen, 
machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

MANNA FOODS
www.manna.be
Fijnproevers overal ter wereld laten genieten van de hemelse 
koude of warme sauzen. Dit vormt elke dag opnieuw de 
uitdaging van 70 gemotiveerde collega’s bij Manna.
De combinatie van de Belgische eetcultuur met de  
gedrevenheid en passie van iedereen die deel uitmaakt van 
Manna, leidde tot het hedendaags gamma van meer dan 
50 smaakvolle kwaliteitssauzen, gericht op de verschillende 
marktsegmenten.

MICROTRON
www.microtron.be
Microtron is een solution provider voor RFID, IoT, en Auto 
ID. Met kwalitatief hoogstaande producten, softwarekennis 
en technische knowhow in huis, vindt Microtron de perfecte 
totaaloplossing voor een logistiek project. Ze zijn op de hoogte 
van de nieuwste trends en technologieën en begeleiden de klant 
van begin tot einde.

NERO
FV NERO vertegenwoordigt twee families, Jacobs en 
Pauwels, die reeds meer dan 20 jaar de krachten bundelen 
om te ondernemen in de binnenvaart (binnenschepen, een 
duwboot en duwbakken). Door de jarenlange samenwerking 
beschikt Nero over een groot netwerk, ruime ervaring en 
expertise in de sector. In de binnenvaartsector streeft het 
bedrijf ernaar om steeds nieuwe tendensen, trafieken én 
technologieën van nabij op te volgen om zo steeds efficiënt 
samen te werken met hun verschillende stakeholders.

SCHOELLER ALLIBERT
www.schoellerallibert.com
Schoeller Allibert staat voor een breed gamma van standaard 
en op maat gemaakte kunststoffen verpakkingsoplossingen. 
Dankzij het uitgebreide productgamma biedt Schoeller 
Allibert oplossingen voor distributie, opslag en winkeldisplay. 
Veel van de producten zijn uit stock leverbaar en hebben een 
positieve impact op de bedrijfswerking. Naast verpakkings-
oplossingen die uit voorraad leverbaar zijn, worden ook op 
maat gemaakte systemen aangeboden.

SMARTSHIP
www.smartship-eu.com
SmartShip biedt oplossingen voor een duurzaam en CO2-vrij 
transport. SmartShip bouwt vaartuigen die 100% op zonne- 
energie varen, die ze zelf opvangen. Deze gepatenteerde vaartui-
gen zijn duurzaam, prijsbewust gemaakt en uniek in Europa. Het 
eerste vaartuig van SmartShip, dat autonoom over de Schelde 
voer, is reeds een feit.

SUNNY EUROPE
http://portal.sunny.be/home.aspx
Sunny Europe, een gespecialiseerde Duty Free provider voor 
alle zeelieden, bevindt zich in het centrum van de haven van 
Antwerpen. Het bedrijf is actief in alle havens van België, 
Nederland en Duitsland. Achter het succes van Sunny Europe 
schuilt een sterk geautomatiseerde logistiek waarbij de focus 
telkens bij de klant zit.
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