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INHOUD

VOORWOORD
PROJECTEN
OPROEP SUBSIDIES BEDRIJVEN
WAS U ERBIJ?
DATUMPRIKKERS
NIEUWE LEDEN
KATERN MULTIMODAAL

Met een wekelijkse portie nieuwjaarsrecepties achter de rug heb ik 
goede voornemens ten overvloede gehoord. Wat zijn onze plannen 
voor 2020?

Op de eerste plaats onze dienstverlening naar bedrijven borgen en, 
waar mogelijk, verbeteren. Concreet denken wij hierbij aan de 
begeleiding van bedrijven die een innovatief idee willen laten 
subsidiëren maar vaak door het bos de bomen niet zien. Akkoord, 
het is geen lachertje om een subsidiedossier uit te schrijven. Doch 
het loont de moeite én u kan rekenen op de hulp van de VIL-
innovatiecoach om u wegwijs te maken doorheen de regeltjes en de 
procedure. Dit jaar worden meerdere oproepen gelanceerd; bespreek 
het intern en onthoud: “wie niet waagt, niet wint.”

Daarnaast willen wij de nieuwe VIL-roadmap uitrollen. De grote 
uitdagingen waarmee logistiek Vlaanderen geconfronteerd wordt 
en waar wij het verschil willen maken, zijn: digitale transformatie, 
groene supply chains, hinterlandconnectie en last mile. Zowel in onze 
regionale als internationale projecten zullen deze thema’s de rode 
draad vormen de komende jaren.

Wij blijven de lat hoog leggen en starten het jaar, om onze 
voogdijminister Hilde Crevits te citeren, vol goesting voor logistiek.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

https://vil.be
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PROJECTEN

BLOCKCHAIN IN 
SUPPLY CHAINS
STATUS AFGEROND

Blockchaintechnologie zal in de 
toekomst bijdragen tot trans- 
parantere en verder geoptimaliseer-
de supply chains. Dat blijkt uit 
de resultaten van het VIL-project 
‘Blockchain in Supply Chains’, dat 
VIL heeft uitgewerkt met dertien 
bedrijven. VIL ontwikkelde en 
testte ook een eigen blockchain-
applicatie voor track-&-trace en 
e-documenten. De resultaten van
het project en de applicatie werden 
voorgesteld tijdens het slotevent in 
Bluepoint Antwerpen.

De mogelijkheden die de gedeelde 
database van onveranderlijke 
datablokken biedt op het vlak van 
beveiliging, kostenbesparing en 
automatisatie zijn onbetwistbaar. 
Blockchain kan de echtheid van data 
garanderen, maar het aloude principe 
van ‘garbage in, garbage out’ blijft van 
kracht.

Transparantie van de keten en 
kwaliteitscontroles bij alle stakeholders 
zijn noodzakelijk om de kwaliteit van 
de in de blockchain opgenomen data 
te garanderen. IoT-sensoren kunnen 
de link helpen leggen met de fysieke 
goederen en transportmiddelen.

Juridisch drijfzand
Ondanks de vele voordelen van de  
technologie heerst er omtrent 
blockchain nog veel juridische 
onduidelijkheid. Het ontbreken van 
specifieke wetgeving en voorlopig ook 
van rechtspraak en rechtsleer zorgt voor 
juridisch drijfzand onder de beloftevolle 
technologie. De ketting is maar zo sterk 
als de zwakste schakel.

VIL-app
De doelstelling van dit VIL-project is 
bedrijven uit de sector de mogelijkheid 
geven om door de waas van de 
blockchainhype te kijken en om bij hun 
digitaliseringsprojecten met kennis 
van zaken juiste technologiekeuzes te 
maken.

In het project werden drie mogelijke 
toepassingen voor blockchain in supply 
chains bestudeerd: certificaten, track-
&-trace en e-documenten. Voor de use 
cases track-&-trace en e-documenten 
werd een applicatie ontwikkeld die de  
mogelijkheden van blockchain in de  
praktijk brengt. Het track-&-tracedeel 
van de applicatie beoogt de 
traceerbaarheid van transportunits in 

multimodaal vervoer. De applicatie voor 
e-documenten voorziet in een digitale
vrachtbrief voor gecombineerd weg-
spoorvervoer.

De applicatie is voor de hele sector 
ter beschikking als open source 
softwarecode die te vinden is op de 
VIL-website. Het kan als basis dienen 
voor de verdere ontwikkeling bij de 
deelnemende bedrijven en in de ruimere 
logistieke sector.

Thomas Havermans, Business Analist 
Team Manager bij H.Essers, één van de 
deelnemende bedrijven van dit project: 
“Dit project is een goed initiatief dat VIL 
op het juiste moment lanceerde. Voor 
H.Essers was het heel leerrijk om dieper
in te gaan op de mogelijke logistieke
toepassingen die blockchaintechnologie
biedt. De meerwaarde van blockchain
als database t.o.v. de kostprijs van
andere databases blijft echter moeilijk
te verantwoorden in een kostgedreven
sector. Wij zijn benieuwd hoe deze
technologie zich verder zal ontwikkelen.”

Projectdeelnemers
Aertssen Group, Atlas Copco 
Airpower, BCTN Meerhout, bpost, 
Colruyt Group, DP World Antwerp 
Holding, H.Essers Systems Company, 
Gosselin Forwarding Services, Lineas, 
Molenbergnatie, Oracle, Randstad 
Group Belgium en Vinçotte.
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OMNI TACTICS
STATUS AFGEROND

Tijdens het slotevent van ‘Omni 
Tactics’ op 9 december 2019, heeft 
VIL een tool voorgesteld die de 
kosten van een omnichannelmodel 
inzichtelijk maakt voor bedrijven.
Retailers bieden steeds vaker een 
combinatie aan van fysieke winkels 
en online webshops en evolueren 
van single- of multichannel, naar 
omnichannelmodellen waarbij alle 
kanalen in elkaar overlopen en er 
een volledig transparant proces 
ontstaat.

Fysieke en online kanalen worden 
steeds meer met elkaar verweven en 
de consument verwacht een naadloze 
integratie. Dit blijkt een behoorlijke 
logistieke uitdaging te zijn, vooral voor 
kmo’s die het moeilijk hebben om 
competitief te blijven met de grotere 
e-commercespelers.

De verschuiving naar een omnichannel- 
model heeft grote gevolgen voor de 
hele logistieke keten. De toenemende 
complexiteit brengt ook hogere kosten 
met zich mee, die voor veel bedrijven 
moeilijk in te schatten zijn.

Gebruiksvriendelijke tool maakt 
kosten overzichtelijk
Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven 
door het bos de bomen kunnen zien en 
een beter inzicht krijgen in de kosten 
van omnichannel, heeft VIL in het kader 
van dit project een ondersteunende 
tool ontwikkeld, in samenwerking met 
tien bedrijven. Komono, een belangrijke 
speler in het retaillandschap in België, 
wilde ook de kosten van zijn eigen 
omnichannel strategie beter in kaart 
kunnen brengen.

“Bij Komono zetten wij naast de 
verkoop via onze fysieke winkels al 
enkele jaren actief in op e-commerce. 
Het naadloos integreren van offline 
en online kanalen blijft een uitdaging, 
met name het overzichtelijk maken van 
alle kosten die hieraan verbonden zijn. 
Dankzij dit VIL-project bestaat er nu 
een gebruiksvriendelijke tool om dit 
alles in kaart te brengen en toekomstige 
omnichannelkeuzes inzichtelijk te 
maken”, aldus Carl Liekens, Supply 
Chain & Operations Manager bij 
Komono.

Situaties vergelijken
Met de cost-to-serve tool die VIL 
ontwikkelde is het mogelijk om 
meerdere scenario’s te vergelijken 
en interessante kostenanalyses te 
maken, globaal of in de diepte. Zo 
vermijden bedrijven, en zekerkmo’s, 
om geconfronteerd te worden met 
onverwachte en tegenvallende kosten.

Er zijn dan ook reële kansen om de 
cost-to-serve te verbeteren en bijgevolg 
ook de winstgevendheid van de 
onderneming te verhogen. 

Projectdeelnemers
DistriMedia, DPD, Eltra, FirstFocus, 
Komono, Myrine, PostNL, Ridge Tool 
Europe, Topa Packaging en Unigro.

https://vil.be
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FUTURE PROOF 
WAREHOUSING
STATUS IN UITVOERING

Met het project ‘Future Proof 
Warehousing’ wil VIL bedrijven 
helpen om hun magazijnen klaar te 
maken voor de toekomst.

Welke meerwaarde genereert IoT voor 
een magazijn? Wanneer is het zinvol 
om drones en robots in te zetten? Hoe 
kan een bedrijf best zijn logistieke 
assets lokaliseren? De doelstelling van 
dit VIL-project is bedrijven helpen om 

zinvolle keuzes te kunnen maken om 
hun magazijnen op een realistische 
en efficiënte manier te transformeren. 
VIL zal een praktisch inzetbare 
selectie/keuze toolkit ontwikkelen om 
het potentieel van automatisatie en 
digitalisering inzichtelijk te maken.

Omarmen van nieuwe 
technologieën is een must
“Logistiek is zoveel meer dan alleen 
maar transport van goederen: 
handling, data transfers, vervoer, … 
Dit alles in een snel veranderende 
en concurrentiële wereld: klimaat en 

milieu, uberisatie, consumentengedrag, 
shopping on the go, … Om mee te 
blijven spelen is het omarmen van 
nieuwe technologieën een must”, aldus 
Frank Meulemans, Distribution Manager 
bij Danone.

Deelnemers
Atlas Copco, Barry Callebaut, Danone, 
Proximus, Reynaers Aluminium, Ridix, 
Terumo, Unilin, Globis en WFS.

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

SMART DRIVER PASS
STATUS IN UITVOERING

Het laden en lossen van vracht  
op bedrijfssites is een tijds-
intensief proces. Met het 
project ‘Smart Driver Pass’ 
werkt VIL, in samenwerking 
met acht bedrijven, een 
oplossing uit voor dit probleem 
door het ontwikkelen van 
een gebruiksvriendelijke 
applicatie.

De huidige systemen focussen veelal op de veiligheids- en 
toegangscontrole. VIL wil de bestaande en individuele 

oplossingen bundelen in één overzichtelijke applicatie. Tal 
van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen 
eraan gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld vooraanmelding 
met het oog op een efficiëntere slotplanning, het afroepen 
van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande 
nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), 
enz.

Deelnemers
Aperam Stainless Steel Belgium, Atlas Copco Airpower, Barry 
Callebaut, CEPA, DP World, Fluvius, Peripass en Zetes.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Michael Deca (michael.deca@vil.be)

CHECKING

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:michael.deca@vil.be
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HYDROLOG
STATUS IN UITVOERING

VIL gaat met vijftien bedrijven 
onderzoeken welke interne 
transportmiddelen op waterstof 
in aanmerking komen en of het  
gebruik van een gemeen-
schappelijk waterstoftankstation 
door verschillende bedrijven 
gerealiseerd kan worden.

Transport op waterstof zit in de lift. De focus ligt voorlopig 
nog voornamelijk op vervoer op de openbare weg. VIL ziet 
echter ook mogelijkheden voor interne transportmiddelen op 
bedrijfssites, zoals vorkheftrucks, straddle carriers, kranen, 
hoogtewerkers, enzovoort.

Gemeenschappelijk tankstation
Een hoge investeringskost en de relatief kleine hoeveelheid 
rollend materiaal is voor vele bedrijven een reden om niet in 

waterstof te investeren. VIL zal uitzoeken wanneer het voor 
bedrijven interessant is om de overstap te maken. Er zal 
ook gekeken worden of een gemeenschappelijk, al dan niet, 
mobiel, waterstoftankstation of aanbod door middel van een 
service model, de kosten kan verlagen en waterstof op die 
manier aantrekkelijk kan maken voor zowel kmo’s als grote 
ondernemingen.

Een van de deelnemers is DEME uit Zwijndrecht: “Wij geloven 
sterk dat waterstof een cruciale rol kan spelen in een CO2-vrije 
energietransitie. Als pionier in de ontwikkeling, bouw en finan-
ciering van offshore windmolenparken moedigen we nieuwe 
initiatieven rond groene waterstof, zoals dit VIL project, aan 
en willen deze alle kansen geven voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot.”

VIL kan in dit project rekenen op de expertise van
WaterstofNet.

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

H2

OPROEP SUBSIDIES BEDRIJFSPROJECTEN
Gezien het grote succes van de in 
het najaar 2019 gelanceerde oproep 
voor de subsidiëring van innovatieve 
onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten wil VIL dit jaar dit initiatief 
meermaals herhalen.

VIL beschikt over een gereserveerd 
projectbudget waar bedrijven aanspraak 
kunnen op maken. Voor bedrijven 
betekent dit concreet dat ze tot 50 % 
voor ontwikkelings- en tot 60 % voor 
onderzoeksprojecten gesubsidieerd 
kunnen worden.

Het moet gaan om innovatieve 
projecten met drie (of meer) Vlaamse 

ondernemingen, elk met een eigen 
uitdaging en eigen valorisatietraject. Het 
kan gaan om vernieuwende processen, 
producten of diensten. 

Het project moet ook passen binnen de 
vier thema’s van VIL: digitale 
transformatie, groene supply chains, 
hinterlandconnectie en/of last mile.

Beknopte projectfiche
De eerste stap bij een projectindiening 
is het schrijven van een beknopte 
projectfiche. Twee pagina’s met de 
essentie van uw idee volstaan. VIL biedt 
een template aan om deze 2-pager in 
te dienen. 

Indien de screening van deze fiche 
positief is, wordt u uitgenodigd om uw 
project te verdedigen voor de VIL 
Adviesraad. Als ook dit positief is, start 
het verder uitwerken van het 
subsidiedossier.

De VIL innovatiecoach en een VLAIO 
bedrijfsadviseur staan u bij, om zo de 
slaagkans te vergroten.

Deadlines voor 2-pager:
-    03/05/2020
- 11/08/2020
- 11/10/2020

WILT U DE TEMPLATE ONTVANGEN 
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be)

mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:eddy.hagen@vil.be
https://vil.be
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WAS U ERBIJ?

SUMMIT

Duurzaam ondernemen, niemand 
kan er nog omheen. Dat was de 
centrale boodschap van de VIL 
Summit op 27 november 2019 met 
als thema ‘Zero Emission Logistics’. 
De sense of urgency werd erin 
gehamerd.

“Hartelijk dank voor de geweldige 
organisatie. Jullie organiseerden een 
event met impact!”

Fast Lines Belgium

“Prachtige Summit met heel goede 
sprekers. Prima gedaan!”

Pfizer

“VIL Summit, een beetje shockerend 
soms, maar vooral inspirerend.”

Easyfairs

“Bedankt VIL voor een geslaagde 
Summit. Stevige aanzet tot een 
portie zelfreflectie over wat er 
anders kan en moet binnen Eutraco 
inzake duurzaam beleid.”

Eutraco Group

“Bedankt VIL voor de inspiratie 
tijdens de Summit Zero Emission 
Logistics. Nic Balthazar, Brent Bleys,  
Sophie Punte, Jo De Wolf,  
Gert Bervoets, Eric Van Zele en 
Jan Peter Balkenende wisten ons 
te boeien met hun bevlogen visies 
op het thema. We hebben met On 
Time Logistics al veel gedaan en 
ben nog extra gemotiveerd om 
onze strategie inzake duurzaamheid 
verder te zetten en waar mogelijk te 
accelereren!”

On Time Sprinter Services

“Bedankt VIL voor de leerrijke 
Summit! Hieronder mijn favoriete 
slide waar een korte reminder bij 
hoort : “because the ones who are 
crazy enough to think that they can 
change the world, are the ones 
who do.” Tijd om de wereld te 
veranderen op gebied van innovatie 
en milieubewustheid!”

Dockflow



VIL NIEUWJAARSRECEPTIE - SFEERBEELDEN
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SLOTEVENT CAMBION
20 FEBRUARI 2020 - GENT
Met het project Cambion onderzocht VIL of het principe van 
autodelen ook toe te passen is in de logistieke sector door 
middel van fleet sharing. De resultaten van dit project worden 
op 20 februari 2020 voorgesteld tijdens het slotevent in de 
Communicatieloft in Gent.

WEST-VLAANDEREN MULTIMODAAL,
GEWOON LOGISCH
19 MAART 2020 - TER EESTE (RODENBACH BROUWERIJ)
Ontdek het aanbod aan multimodale oplossingen in 
West-Vlaanderen en laat u inspireren door enkele bedrijven 
uit de regio. Het Multimodaal Adviespunt organiseert 
dit event in samenwerking met APZI – VOKA en POM 
West-Vlaanderen.

SLOTEVENT CILOTEX
21 APRIL 2020 - MECHELEN
De kledingindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld, 
na de olie-industrie. Met het project Cilotex (Circulaire  
Logistiek voor de Textielindustrie) onderzocht VIL de 
logistieke mogelijkheden om de circulaire economie voor de 
textielsector te stimuleren. VIL maakt de resultaten bekend 
tijdens het slotevent.

BAANBREKERS
28 APRIL 2020 - TECHNOPOLIS
Tijdens ‘Baanbrekers 2020’ zet VIL bedrijven en organisaties 
in de kijker die kleine of grote stappen zetten naar multimo-
dale transportoplossingen. Dit event brengt zowel stakehol-
ders als verladers en logistieke dienstverleners samen. 
www.baanbrekers2020.be

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER

DATUMPRIKKERS

Naar jaarlijkse traditie organiseerde VIL een netwerk-
moment voor de nieuwste VIL-leden. Bedrijven die 
zich in 2019 aansloten bij VIL ontmoetten elkaar op 
donderdag 12 december in het clubhuis van RYCB op 
Linkeroever, Antwerpen.

Tijdens deze informele get-together stelden de aanwezigen 
hun bedrijf voor in een pitch van maximum 1 minuut. Nadien 
werd er volop genetwerkt bij een hapje en een drankje.

http://www.baanbrekers2020.be
https://vil.be
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NIEUWE LEDEN

DD ENGINEERING
www.ddeng.be
DD Engineering is een ingenieursbureau met activiteiten 
binnen plant engineering, logistics engineering, safety 
engineering en digital engineering. Ze begeleiden een 
investering of verbetering van A tot Z met als uiteindelijke 
doel om de geprefereerde adviseur en partner te zijn voor 
technische projecten.

DFDS LOGISTICS
www.dfds.com
DFDS is een Deens bedrijf, actief sinds 1866 en beurs-
genoteerd op de Kopenhagen beurs. Ze zijn actief in België 
met meerdere kantoren en actief zowel in de logistiek 
(wegvervoer, multimodaal, warehousing, 4PL) als in de RoRo 
scheepvaart. DFDS beschikt in Gent over warehousing 
mogelijkheden (30.000m2) en 4PL set up.

EMC GREENROOFS
www.emcgreenroofs.be
EMC Greenroofs is gespecialiseerd in de aanleg van groen-
daken en daktuinen en staan garant voor totaalconcepten, 
van advies over ontwerp tot realisatie en onderhoud. De 
groendaken worden zonder uitzondering vervaardigd uit 
materialen van hoogstaande kwaliteit.

G4S CASH SOLUTIONS
www.g4s.com
G4S Cash Solutions biedt contante oplossingen en diensten 
die de controle en efficiëntie van de contante afhandeling 
van de klanten aanzienlijk verbeteren. G4S blijft investeren 
in innovatieve producten en diensten zoals Retail Cash 
Solutions, CASH360, Deposita en automatisering van 
bankfilialen.

KUWAIT PETROLEUM BELGIUM
www.q8.be
De Kuwait Petroleum Corporation of Q8 is de staatsolie-
maatschappij van Koeweit en een van de grootste bedrijven 
ter wereld. Het bedrijf houdt zich bezig met onderzoek, olie-
winning, raffinage, blending, marketing, verkoop en logistiek 
rond aardolieproducten. Sinds 1986 worden de producten 
vooral onder de merknaam Q8 verkocht. Andere merknamen 
binnen de groep zijn Q8 Oils, Roloil, Q8 Easy en Tango.

LAMETT EUROPE
www.lamett.eu
Lamett Europe werd in 2005 opgericht door Bruno 
Descamps. Als producent en distributeur van hoofdzakelijk 
parket is de onderneming in minder dan 15 jaar uitgegroeid  
tot één van de belangrijkste spelers in Europa. Eind 2017  
werd ParquetVinyl aan het gamma toegevoegd: een rigide 
luxe-vinylvloer die geschikt is voor elke ruimte.

LANARK
www.lanark.be
Lanark inspireert bedrijven om het volle potentieel uit hun 
supply chain te halen. Het hands-on team stopt niet na 
het advies. Ze implementeren waarde-gedreven digitale 
oplossingen en optimaliseren de logistieke keten van begin 
tot einde.

LIEGE AIRPORT
www.liegeairport.com
Liege Airport is de 8e grootste vrachtluchthaven van Europa,  
24/7 operationeel en ideaal gelegen in de gouden 
economische driehoek van Parijs, Amsterdam en Frankfurt. 
De luchthaven is eigendom van het Waals Gewest en wordt 
uitgebaat door s.a. Liège Airport om de luchthaven te 
promoten en verder uit te bouwen. De luchthaven is de hub 
van verschillende vrachtmaatschappijen onder andere van 
TNT Airways.

MÖLNLYCKE
www.molnlycke.be
Mölnlycke is wereldwijd een toonaangevend bedrijf 
gespecialiseerd in medische oplossingen. Ze streven ernaar 
om de gezondheidszorg over de hele wereld te bevorderen, 
door elke zorgverlener te voorzien van oplossingen die de 
beste resultaten opleveren. Klanten in bijna 100 landen 
maken gebruik van de oplossingen van Mölnlycke en in ruim 
40 daarvan zijn er eigen vestigingen aanwezig.

MOTIONMILL
www.motionmill.com
Motionmill is een webdesignbureau in Antwerpen en zijn 
experts in WordPress. Een website is de belangrijkste 
bouwsteen voor online communicatie. Motionmill creëert de 
branding, ontwikkelt de website en zorgt er ten slotte voor 
dat de website gevonden wordt dankzij online marketing.

SOCIAAL FONDS TRANSPORT EN LOGISTIEK
www.sftl.be
Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het 
fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen van 
de sector wegvervoer en logistiek die behoren tot de RSZ-
categorie 083. Het SFTL is enkel en alleen bevoegd voor de 
arbeiders. De Raad van Beheer telt 8 vertegenwoordigers 
van de werkgeversorganisaties (FEBETRA, TRANSPORT 
EN LOGISTIEK VLAANDEREN en UPTR) en 8 vertegen-
woordigers van de werknemersorganisaties (ACV-
TRANSCOM en ABVV-BTB).

SUPERDRY
www.superdry.be
Superdry is een merk dat zich focust op producten van hoge 
kwaliteit. Kenmerkend zijn authentieke vintage wassingen, 
unieke details, toonaangevende handgetekende graphics 
en aansluitende pasvormen met diverse stylings. Doordat 
het merk zich zo onderscheidt, heeft het een exclusieve 
aantrekkingskracht en behoren internationale beroemdheden 
tot zijn volgelingen.

XELLA
www.xella.be
Xella is een onderneming die zich onderscheidt in de 
bouwwereld en staat bekend als dé specialist in het bouwen 
met kalkzandsteen, cellenbeton en het isoleren met minerale 
isolatieplaten, zowel in de woning- als in de utiliteits- en 
industriebouw. Het assortiment van Xella bevat enkel 
A-merken: Silka- kalkzandsteen, Ytong- en Hebel-cellenbeton 
en Multipor minerale isolatieplaten.
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Tijdens ‘Baanbrekers 2020’ zet VIL  
bedrijven en organisaties in de  
kijker die kleine of grote stappen 
zetten naar multimodale 
transportoplossingen. Voor wie? 
Elk in Vlaanderen gelegen bedrijf 
dat kan aantonen dat het bijdraagt 
tot een betere mobiliteit door in te 
zetten op multimodaal vervoer of 
nachttransport. De boodschap? 
We maken multimodaal ‘gewoon 
logisch’.

Om die oproep extra kracht bij te 
zetten, reiken we multimodale 
awards uit aan twee Vlaamse bedrijven 
die unieke inspanningen leveren op het 
vlak van alternatieve transportmodi:

• een baanbrekende verlader
• een baanbrekende dienstverlener

Met de eretitel ‘Multimodale 
Ambassadeur 2020’ bekronen we tot 
slot een professional die bijdraagt tot 
een grote of kleine mentaliteitswijziging 
binnen het eigen bedrijf, de sector, in 
Vlaanderen of zelfs binnen Europa.

Stel uw bedrijf kandidaat!
Bedrijven kunnen zich tot 9 maart 
kandidaat stellen voor de multimodale 
awards. Voor elke categorie (verlader 
en logistieke dienstverlener) worden 
twee genomineerden geselecteerd door 
een onafhankelijke jury.

Tijdens het event zelf stellen de vier 
genomineerden hun project voor. De 
jury en het publiek bepalen de winnaars 
door live hun stem uit te brengen.

Stel uw bedrijf kandidaat via het  
downloadbare formulier op  
www.baanbrekers2020.be.

Het Baanbrekers 2020 event
Baanbrekers 2020 brengt zowel 
stakeholders als verladers en logistieke 
dienstverleners samen. 

Schrijf u nu in voor hét multimodale 
event van het jaar en ontdek live hoe 
we het transport van de toekomst 
organiseren. 

Praktisch
• Dinsdag 28 april 2020,
 15u00 - 20u30
• Technopolis, Mechelen

Schrijf u in via:
www.baanbrekers2020.be

BAANBREKERS 2020

http://www.baanbrekers2020.be
http://www.baanbrekers2020.be
https://multimodaal.vlaanderen
https://vil.be
www.baanbrekers2020.be


2

Met de campagne ‘Multimodaal, gewoon logisch’ 
laten we echte pioniers aan het woord: bedrijven en 
organisaties die met hun innovatieve ideeën en hands-
on mentaliteit het pad effenen voor efficiëntere en 
duurzamere logistiek. Zo stimuleren en inspireren we 
bedrijven én elkaar om ook die omslag te maken.

DEZE BEDRIJVEN MAAKTEN ALVAST EEN 
MULTIMODALE OMSLAG:

MULTIMODAAL, GEWOON LOGISCH

BALTA
“Door te kiezen voor binnenvaart korten we de 
afzonderlijke ritten van onze trucks in van 208 km tot 
amper 6 km. Op jaarbasis leggen we zo 97% minder 
wegkilometers af, waardoor onze CO2-uitstoot daalt met 
75% of ruim 200 ton.”

Geert De Brandt, Group Logistics Manager bij Balta 

TERUMO EUROPE
“Binnenvaart vormt een duurzame oplossing voor ons 
vrachtverkeer tussen de haven van Antwerpen en ons  
distributiecentrum in Genk. Een multimodale aanpak 
verkleint de ecologische voetafdruk van onze logistieke 
keten en zorgt voor een CO2-reductie van 72%.”

Nanja Holman, Transport Supervisor EMEA bij Terumo 
Europe

TRANSUNIVERSE FORWARDING 
“Om aan de groeiende vraag naar duurzaam transport 
tegemoet te komen, zetten we als logistieke dienstverlener 
volop in op vernieuwing. Dat doen we onder meer door 
te investeren in een nieuwe multimodale site aan het 
Kluizendok in de haven van Gent.”

Michel Neirinck, lid van de Raad van Bestuur bij  
Transuniverse Forwarding

IOK AFVALBEHEER 
“Vanaf 2020 gaan we het water op voor het transport van 
60% van ons gft- en restafval, goed voor zo’n 40.000 ton 
per jaar. Daardoor kunnen we 2.500 ritten schrappen. Het 
trekken van de multimodale kaart naar binnenvaart was 
voor ons een logische keuze.”

Paul Macken, Directeur bij IOK Afvalbeheer

Waarom multimodaal voor veel bedrijven de logische 
keuze is? Ontdek het allemaal op:
www.multimodaal.vlaanderen/gewoonlogisch

MANNA FOODS
“Tegen eind 2020 willen we de helft van onze uitvoer via 
binnenwateren laten verlopen. Multimodaal.Vlaanderen 
heeft berekend dat we daarmee een CO2-reductie van 
maar liefst 80% kunnen bereiken.”

Sylvie Van den Broeck, CEO van Manna Foods

http://www.multimodaal.vlaanderen/gewoonlogisch
www.multimodaal.vlaanderen/gewoonlogisch
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COMMUNITIES

UPDATE COMMUNITY RECYCLING
Binnen de Community Recycling  
werkt het Multimodaal Adviespunt  
samen met bedrijven uit de afval– en 
recyclingsector. Deze samenwerking 
laat toe om synergieën te 
identificeren door fractiestromen 
van diverse actoren te combineren.

Het doel van de community bestaat 
er immers uit om complementaire 
goederenstromen te bundelen of te 
combineren. Zo creëren we kansen voor 
binnenvaart en spoor die op basis van 
de individuele stromen onbestaande 
zijn.

Een belangrijk kenmerk van afval- 
stromen is de lage urgentiefactor, 
wat een voordeel voor de modal shift 
betekent.

De aanvoer van afval en recyclables 
is meestal niet dringend, maar de 
continuïteit van de verwerkingsinstallatie 
dient steeds verzekerd te zijn. 
Hierdoor zijn deze goederenstromen 
net interessant om via binnenvaart 
of spoorvervoer te worden 
getransporteerd, waarbij logistiek en 
productie (lees: verwerking) worden 
ontkoppeld.

Een verwerkingsinstallatie heeft nood 
aan continuïteit. Het aangeleverde 
volume is belangrijker dan de frequentie 
van aanlevering. Door gebruik te maken 
van binnenvaart of spoorvervoer kan 
een groter volume aan een lagere 
frequentie vervoerd worden naar lokale 
afzetpunten in de directe omgeving van 
de verwerkingsinstallatie.

Van daaruit wordt vervolgens lokaal 
de last mile georganiseerd waarbij de 
continuïteit van de verwerking niet 
in het gedrang komt. Volatiliteiten in 
goederenstromen kunnen worden 
opgevangen door middel van 
synchromodale transportoplossingen. 

Wij proberen als Multimodaal 
Adviespunt zicht te krijgen op zoveel 
mogelijk transportstromen, zodat we 
zinvolle combinaties – net zoals in een 
scrabblespel – kunnen voorstellen.

MEER INFO OF DEELNEMEN AAN DE 
COMMUNITY?
CONTACTEER
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be)

mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen
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Nadat een eerder proefproject rond 
de nachtopening van de terminals 
op rechteroever vroegtijdig werd 
stopgezet in mei 2019, hebben 
terminaloperator PSA Antwerp en 
7 transportbedrijven beslist om 
vanaf maandag 3 februari 2020 een 
tweede poging te ondernemen. 

Daarmee zijn niet alleen de terminals 
van DP World en MPET aan het 
Deurganckdok ’s nachts geopend voor 

vrachtwagens, maar sinds 3 februari 
2020 dus ook de Noordzeeterminal 
(kaai 913) en Europaterminal (kaai 869).
Het project draait drie maanden proef 
waarna op basis van een evaluatie 
wordt beslist om al dan niet verder in te 
zetten op nachttransport. 

Met de Oosterweelwerken, die vanaf 
de zomer van dit jaar op kruissnelheid 
komen, lijkt een 24/5 regime voor 
containertrafieken onafwendbaar willen 

we de verkeersknoop rond Antwerpen 
niet nog verder zien aantrekken.

Het project is toegankelijk voor alle 
geïnteresseerde transportbedrijven, ook 
tijdens de proefperiode.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Wannes Dockx (wannes.dockx@vil.be)

NACHTOPENING CONTAINERTERMINALS

DATUMPRIKKERS
WEST-VLAANDEREN 
MULTIMODAAL, GEWOON 
LOGISCH
19 MAART 2020 - TER EESTE 
(RODENBACH BROUWERIJ)

Voor meer en meer bedrijven is 
multimodaal de logische keuze 
geworden. De omslag ernaar vergt tijd 
en inspanning, maar wie het toch doet, 
vaart er doorgaans een pak beter bij.

Laat u inspireren door enkele 
voorbeelden van bedrijven in West-
Vlaanderen en ontdek het aanbod 
aan multimodale oplossingen voor 
deze bloeiende industriële regio. 
Samen zorgen wij voor een beter 
geconnecteerd West-Vlaanderen.

Dit event wordt georganiseerd in 
samenwerking met APZI - VOKA West-
Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

Deelname is gratis, maar registratie is 
verplicht:
www.multimodaal.vlaanderen/event/
westvlaanderenmultimodaal

BAANBREKERS 2020  
28 APRIL 2020 - TECHNOPOLIS

Baanbrekers 2020 brengt zowel 
stakeholders als verladers en logistieke 
dienstverleners samen. 

Schrijf u nu in voor hét multimodale 
event van het jaar en ontdek live hoe 
we het transport van de toekomst 
organiseren.

Deelname is gratis, maar registratie is 
verplicht:
www.baanbrekers2020.be

mailto:wannes.dockx@vil.be
http://www.baanbrekers2020.be
https://multimodaal.vlaanderen/event/westvlaanderenmultimodaal/



