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LOGISTIEK ALS MOTOR
VAN DE ECONOMIE
In een wereld die steeds complexer wordt en alles anytime,
anyhow, anywhere mogelijk moet zijn, is de logistieke
sector cruciaal.
Logistiek Vlaanderen bekleedt een internationale toppositie.
De Logistics Performance Index 2018 van de Wereldbank
plaatst België op de derde plaats als meest performante
land ter wereld op het vlak van logistiek. Alleen Duitsland
en Zweden scoren beter.
Vlaanderen heeft deze toppositie te danken aan:
•
•
•
•
•

een open economie
een centrale ligging in een koopkrachtig gebied
goed uitgebouwde lucht- en zeehavens
een multimodale transportinfrastructuur
logistieke dienstverleners en verladers met
uitgebreide kennis en ervaring
• goed opgeleide, meertalige en productieve werknemers
• betaalbare logistieke ruimte
Het economische belang van de logistieke sector voor
België is groot, zowel wat het aandeel in het BBP betreft als
op het vlak van tewerkstelling.
2016
2025
BBP

Tewerkstelling (VTE)
€ 21,42 miljard
(9,23%)

€ 25,85 miljard
(9,74%)

228 538
(8,52%)
236 964
(8,55%)

Om de motor te laten draaien, past de logistieke sector
zich voortdurend aan. Dit is ook nodig in een digitale
on-demand economie en met de Europese 'Green Deal',
die de lat hoog legt. Hierdoor kan Vlaanderen zijn logistieke
toppositie behouden en verankeren.
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VIL VZW
VIL is hét aanspreekpunt voor alle spelers die met logistiek in
aanraking komen: verladers, retailers, logistieke dienstverleners,
toeleveranciers, kennisinstellingen, startups, .... Meer dan 620
bedrijven en organisaties zijn aangesloten bij VIL.
Vooraanstaande strategische partners en een uitgebreid netwerk
in binnen- en buitenland staan borg voor een groot bereik.
De doelstelling van VIL is het creëren van economische en
maatschappelijke meerwaarde voor bedrijven.
De organisatie bestaat uit drie units: de Speerpuntcluster,
het Multimodaal Adviespunt en het demonstratiecentrum Log!Ville.
Speerpuntcluster: toegevoegde waarde genereren
voor bedrijven door middel van innovatieve projecten,
netwerkevents, internationalisering, inhouse workshops
en beleidsondersteuning.
Multimodaal Adviespunt: op modusneutrale en onafhankelijke
wijze bedrijven sensibiliseren en begeleiden bij de modal shift
en time shift.
Log!Ville: een digitale en fysieke beleving in het logistieke
huis van de toekomst.
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SPEERPUNTCLUSTER
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De missie van de cluster is:
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Doelstelling van de speerpuntcluster is om bedrijven en
andere actoren binnen een bepaald vakgebied samen
te brengen en elkaar te stimuleren en te ondersteunen.
Dit laat toe hun positie op de Vlaamse én de internationale
markt te versterken.
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VIL is door de Vlaamse overheid erkend als
speerpuntcluster logistiek. Deze erkenning heeft VIL
onder meer te danken aan zijn bijzonder groot draagvlak
binnen de sector. Uit een recent beleidsrapport (2020)
van het Steunpunt Economie & Ondernemen (STORE)
blijkt dat de voltijdse tewerkstelling van de clusterleden
goed is voor 133.667 werknemers. De totale toegevoegde
waarde gegenereerd door de cluster bedraagt 13,67
miljard euro.
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ROADMAP 2020 - 2023

DIGITALE
TRANSFORMATIE

GROENE
SUPPLY CHAINS

HINTERLAND
CONNECTIE

LAST MILE

Digitalisering van bestaande
processen volstaat niet om
bedrijven voor te bereiden
op de toekomst. Bedrijven
dienen zich in te schrijven
in een digitale transformatie.
Optimaal gebruik van data
voor analyse en voorspelling,
planmatige implementatie met
aandacht voor medewerkers en
samenwerking met partners in
nieuwe businessmodellen zijn
belangrijke aspecten van een
digitale bedrijfsstrategie waarbij
alle processen tegen het licht
worden gehouden. Alleen zo
zullen de nieuwste technologieën
optimaal renderen en bijdragen
aan groei en verduurzaming van
de logistieke sector.

Klimaat- en milieuproblemen
leggen een toenemende druk op
de maatschappij om de handen in
elkaar te slaan en duurzamer om
te gaan met de wereld waarin we
leven. Zowel de overheid,
de consumenten als de bedrijven
dragen duurzaamheid dan ook
steeds hoger in het vaandel.
De logistieke sector zal ook
zijn steentje moeten bijdragen.
Alternatieve brandstoffen,
hernieuwbare energie,
multimodaliteit, minder verpakking,
duurzaam materialengebruik,
circulaire economie, … zijn trends
die steeds zichtbaarder worden.
De Europese ‘Green Deal’ legt de
lat bovendien hoog: we moeten
naar ‘zero emission’.

Onze zee- en luchthavens creëren
werkgelegenheid, toegevoegde
waarde en welvaart. Maar hun
groei- en ontwikkelingspotentieel
is sterk afhankelijk van de mate
waarin Vlaanderen erin slaagt om
zijn mobiliteitsknoop te ontwarren.
Grote infrastructuurprojecten
in combinatie met een continu
stijgende vraag naar zowel
goederen- als personenvervoer
vormen het volgende decennium
een extra uitdaging. Datasharing,
samenwerking binnen en
overheen de logistieke ketens,
autonome voer- en vaartuigen,
innovatieve overslagtechnieken
en hyperloops dragen bij tot
maximale efficiëntie en optimale
benutting van de capaciteit.

De last mile vormt één van de
grootste logistieke uitdagingen.
De groei van de ‘on demand’
economie botst met een snel
veranderende omgeving, waar
verschillende actoren dezelfde
ruimte innemen, en met de
ecologische realiteit.
Oplossingen voor de ‘last mile’
complexiteiten dringen zich op.
Focus ligt hierbij op een betere
benutting van ruimte, ontwikkeling
van nieuwe managementmodellen
en operationele excellentie.
Hierbij zal ook de nodige
aandacht worden geschonken
aan nieuwe vormen van
waardecreatie om dergelijke
oplossingen een duurzaam
karakter te geven.

De ambitie is om logistiek
Vlaanderen te transformeren
tot een digitale koploper.

De ambitie is om van Vlaanderen
de beste leerling te maken op
het vlak van vergroening van
de supply chains.

De ambitie is om van
Vlaanderen een excellent
ontsloten logistieke topregio
in Europa te maken.

De ambitie is om ‘last mile’
logistiek in Vlaanderen op
de meest economische en
duurzame manier te integreren
in de gehele supply chain.
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PROJECTEN

ONDERSCHEIDEN
DOOR INNOVEREN
Bedrijven moeten inspelen op de uitdagingen van de
supply chain van morgen en innovatie als trigger zien
om hun competitiviteit te verhogen. De supply chain
van morgen is immers vraaggedreven, transparant
en sterk geïntegreerd.
VIL zet daarom in op een brede waaier van
innovatieve projecten.
Een eerste projecttype zijn collectieve projecten
met minimum zes bedrijven (COOCK). Deze komen
bottom-up tot stand en behandelen uiteenlopende
onderwerpen, zodat alle clusterleden aan hun trekken
komen. Sommige projecten richten zich tot een
bepaalde sector of doelgroep (bv. de bouwsector,
de maritieme sector), andere zijn modusgerelateerd
(bv. binnenvaart), nog andere focussen expliciet op
een specifieke technologie (bv. AR, IoT, blockchain).
Deze projecten worden uitgevoerd door VIL.
Daarnaast zijn er ook bedrijfsprojecten (O&O),
waarbij ondernemingen hun innovatief onderzoeks- of
ontwikkelingsidee kunnen laten subsidiëren via VIL.
De uitvoering van het project berust bij de bedrijven.
VIL biedt wel begeleiding en opvolging aan.
Tot slot kunnen ook projecttypes met fundamenteel
onderzoek door kennisinstellingen (SBO en ICON)
via VIL behandeld worden.
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OPTICHARGE

URBAN WASTE
COLLECTION

Het laden en lossen van
vrachtwagens automatiseren om
zo vertragingen, fouten en schade
te voorkomen.

De leefbaarheid in steden
verhogen door de ophaling
van bedrijfsafval efficiënter
te laten verlopen.

“Bij Spadel zijn we ervan overtuigd
dat het groeiende tekort aan
vrachtwagenchauffeurs in België
en bij uitbreiding Europa, alle
verladende partijen zal verplichten
maatregelen te treffen om de
verblijfstijd van vrachtwagens
op hun respectievelijke sites te
verminderen zodat de beschikbare
werktijd van de chauffeurs
efficiënter gebruikt zal kunnen
worden. Het project Opticharge is
in dit kader een uitstekend initiatief
van VIL. Bedrijven zullen dankzij
dit project kunnen bepalen welke
vorm van automatisatie interessant
is voor hen, en dit zowel op
operationeel als op financieel vlak.”
- Spadel

“In dit VIL-project zoeken we naar
een innovatieve oplossing om
de leefbaarheid in onze steden
te verhogen. Het proefproject in
Waregem waarbij één merkloze
vrachtwagen zowel huishoudelijk
restafval als vergelijkbaar
bedrijfsafval ophaalt, kan een
duurzame lossing bieden.
De private operatoren blijven
hun klanten behouden en de
commerciële relatie beheren,
maar wat ingezameld wordt van
hun klanten wordt apart gewogen
en geregistreerd. Zo moeten
er minder kilometers gereden
worden voor hetzelfde afval.”
- Vanheede
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R!SULT (RESPONSIVE
SUSTAINABLE URBAN
LOGISTICS)

LOGISTICS
SUSTAINABILITY
INDEX (LSI)

HELICUS AIRO
INITIATIEF: SECURITY,
CONNECTIVITY,
SCHEDULING

INTERACTIEVE
APPLICATIE VOOR
CONTAINERBEHEER

De ontwikkeling van een
totaalconcept voor slimme
stadslogistiek.

Een benchmarktool die de
duurzaamheidsperformantie van
de logistieke activiteiten van een
bedrijf beoordeelt.

Het inzetten van volautomatisch
geplande en onbemande
dronevluchten voor medisch
transport.

De ontwikkeling van een
interactieve applicatie voor de
analyse en optimalisatie van
container- en yardbeheer.

“Met het project LSI creëerden
we samen met VIL een nieuwe
tool die ons inzicht geeft hoever
we zijn met duurzaamheid in
ons bedrijf, geen greenwashing
maar gebaseerd op data
en feiten. Deze tool zal
ons verdere vernieuwende
ideeën aanbrengen en ons
aanzetten tot acties om onze
impact op milieu en klimaat te
verminderen, een plicht voor
ons allemaal naar de toekomst.”
- Snel Logistics Solutions

"Het ecosysteem “Helicus Aero
Initiative” (HAI) werkt samen met
de autoriteiten aan projecten
rond dronetransport en voerde,
na jaren voorbereiding en
luchttesten, op 3/12/19 een
succesvolle stadsvlucht uit
tussen Antwerpse ziekenhuizen.
Het HAI-SCS project (3,6M€)
betreft het verbeteren van
automatische vluchtplanning,
connectiviteit tussen
commandocentrum met de
drones, alsook cyber security.”
- Helicus

“De tijd is gekomen om een
versnelling hoger te schakelen
en in contact te komen met
de nieuwste evoluties op het
vlak van stadsbeleveringen.
Alsook is dit een opportuniteit
om met grotere logistieke
spelers in gesprek te komen en
gezamenlijk de huidige logistieke
vraagstukken te bespreken.”
- OOVelo
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“Group-GTS wil zijn klanten
inzicht geven in de positie van
hun containers op onze terminal.
Integrale connectiviteit en realtime uitwisseling van voorraaden transportstatus spelen hierin
een sleutelrol. Wij hebben bij VIL
een project ingediend rond een
interactieve containerapplicatie.
Dankzij ondersteuning én
nazicht van ons dossier door
VIL hebben wij de eindmeet
behaald en 185.297 euro
subsidies ontvangen. Ik kan mijn
collega’s dan ook alleen maar
aanraden ook de stap te zetten
en te vertrouwen op de goede
ondersteuning door VIL.”
- Group-GTS

14

15

NETWERKING

EEN UNIEKE MIX
VAN BEDRIJVEN
Netwerkevents zijn een belangrijke en cruciale activiteit
van de cluster. VIL brengt een unieke mix van bedrijven en
organisaties samen, gaande van logistieke dienstverleners,
verladers, retailers, IT-ontwikkelaars, bedrijven uit
de interimsector, bouw en real estate, startups tot
kennisinstellingen en overheidsinstanties.
VIL organiseert het hele jaar door een brede waaier aan
verschillende netwerkmomenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectevents
Bedrijfsbezoeken
logiLAUNCH: event voor startups
Nieuwjaarsreceptie
Themacafés
Workshops
Infosessies over subsidiemogelijkheden
Get-together voor nieuwe leden

En natuurlijk is er ook nog de tweejaarlijkse VIL Summit
‘Supply Chains of the Future’.

“Bedankt VIL voor de leerrijke Summit! Tijd om de wereld te
veranderen op gebied van innovatie en milieubewustheid!”
- Dockflow
“Stevige aanzet tot een portie zelfreflectie over wat
er anders kan en moet inzake duurzaam beleid.”
- Eutraco
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INTERNATIONALISERING
De internationaliseringsstrategie van VIL is ingegeven door
de nood om de toegang tot markten en kennis voor zijn
leden te verhogen, alsook de credibiliteit van de cluster.
VIL is daarom actief in internationale netwerken zoals
ETP-Alice, bouwt verder actieve werkende relaties uit
met buitenlandse clusters (bv. Fraunhofer, TKI-Dinalog)
en tracht op die manier ook internationale financiering
en beleid te beïnvloeden.
Dergelijke netwerken bieden een unieke toegang tot extern
opgebouwde kennis en zijn de gelegenheid om snel in
te spelen op nieuwe trends en technologieën met een
potentiële impact voor de logistiek sector.
VIL engageert zich ook in ‘Vlaanderen versnelt’, de
internationaliseringsstrategie die Flanders Investment &
Trade (FIT) voor de Vlaamse economie heeft uitgewerkt
in samenspraak met bedrijven, kennisinstellingen en
bedrijfsorganisaties. VIL ondersteunt FIT als structurele
partner ook bij het aantrekken van buitenlandse
investeringen en levert inhoudelijke logistieke kennis aan.
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SENSE

SWITCH

SENSE, een Horizon 2020-project, wil het 'fysieke internet'
inzetten voor het realiseren van co-modale transportdiensten
op Europees niveau binnen een goed gesynchroniseerd,
intelligent en naadloos netwerk om zo de toeleveringsketen
optimaal te ondersteunen.

SWITCH, een ESF-WSE project, gaat over de organisatie
van werkplekuitwisselingen tussen werknemers van
verschillende bedrijven. Hierdoor krijgen werknemers
de kans om mee te draaien in een andere omgeving
en biedt deze formule een alternatief voor klassieke
opleidingen en leermomenten.

“VIL does an excellent job in delivering down to earth
knowledge and experience on the development of logistics
and Physical Internet. Their focus on building consensus
on these developments in a European wider environment is
creating a momentum for progress.”
- ETP Alice

“Het SWITCH project geeft ons de unieke kans levenslange
lessen en ervaringen uit te wisselen door te horen, zien en
toe te passen.”
- Independent Container Line (ICL)

ULAADS
TOKEN
TOKEN, een Horizon 2020-project, gaat over het gebruik
van blockchain binnen Smart Packaging Reservaties
bij stadslogistiek. Naast personenmobiliteit komen
slimme laad-/losplaatsen en standplaatsen voor mobiele
leverpunten in het kader van stadslogistiek aan bod.
“imec researches and develops demand
driven digital technologies. In the domain
of innovation in urban logistics, there is
extensive added value in working with VIL.
They have the domain expertise and the
extensive member network to enable
and guide us in relevant, transformative
projects for urban logistics.”
- imec

ULaaDS, een Horizon 2020-project, wil nieuwe, gedeelde
en ‘zero emission’ oplossingen faciliteren en versnellen.
Hierbij ligt de focus op de zich aandienende uitdagingen
ten gevolge van de ‘on-demand’ economie in toekomstige
logistieke scenario’s. Deze moeten uiteindelijk bijdragen
aan ‘zero emission’ stadslogistiek in de Europese Unie
tegen 2030.
“As spearhead cluster for logistics, VIL has a large
membership base consisting of all types of logistics
stakeholders and therefore will play an important role in
accelerating the deployment of novel, feasible, shared and
zero emissions solutions addressing the major challenges
generated by the rising on-demand economy in future
urban logistics.”
- Bax Company
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DIENSTVERLENING
Ons team van specialisten, met ruime logistieke
operationele ervaring, staat tot uw dienst om
individueel advies op maat te verstrekken.
Dankzij onze erkenning voor de kmo-portefeuille
(DV.A211466 ) kunnen kmo’s in het Vlaamse
gewest bovendien overheidssteun krijgen voor
onze adviesdiensten.
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ING BELGIUM
“Voor onze studie rond Green Supply Chains hebben we
voor een tweede keer met VIL samengewerkt. VIL was
verantwoordelijk voor de organisatie van een enquête.
Die moest nagaan hoever de Vlaamse transport- en
logistieke bedrijven staan met de integratie van
verduurzaming in hun strategie en operaties.
Het uitgebreide netwerk van VIL heeft gezorgd voor een
prima responsratio en de analyse van de antwoorden
resulteerde in een aantal opmerkelijke inzichten.”

INDAVER
“Indaver heeft de ambitie om zijn logistieke systemen
verder te digitaliseren en te optimaliseren. Het huidige
barcodesysteem dat een deel van de logistieke flow
opvolgt, heeft zijn beste tijd gehad en moet vernieuwd
worden. Omwille van efficiëntieredenen wensen we daarbij
ook RFID als technologie in te zetten. We zijn daarvoor
terechtgekomen bij VIL die een relevante, jarenlange
ervaring heeft in de technologie. Om alvast goed voorbereid
aan het project te beginnen, hebben we een ‘kenniscafé’
georganiseerd waarbij VIL de materie, verhelderend en
gebald overbracht aan een breed publiek. Hun ervaringen in
eerdere projecten zijn voor ons van goudwaarde om alvast
geen valse start te maken.”
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OVAM
“OVAM wenst VIL en partners heel erg te bedanken voor de
constructieve samenwerking bij het uitvoeren van de studie
‘Voedseldistributieplatformen en Logistiek’. We zijn ervan
overtuigd dat de resultaten zullen bijdragen aan de verdere
groei van de voedseldistributieplatformen in Vlaanderen.”

KOMONO
“Gezien de snelle groei van Komono dachten wij aan RFIDoplossingen om onze voorraden beter te beheren. Maar hoe
en wanneer begin je hier aan? VIL heeft een uitgebreide
expertise in deze materie en was voor ons de geknipte
partner. Er wordt praktisch te werk gegaan, op het tempo
van de klant en met veel aandacht voor kennisoverdracht,
waardoor jezelf in staat bent de juiste beslissingen te
nemen. Wij zijn dan ook heel tevreden over het resultaat.”

24
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MULTIMODAAL
ADVIESPUNT
Vlaanderen is een absolute topspeler in logistiek en
distributie. De vraag is of Vlaanderen zijn koploperspositie
de komende jaren zal kunnen aanhouden.
De concurrentiestrijd met naburige regio’s en het
aanhoudende fileleed wegen onvermijdelijk door op de
Vlaamse economie. Dat de tijd rijp is voor een ‘mental
shift’, is een understatement.

SENSE OF URGENCY
Gemiddeld aantal voertuigen per wegsegment
Werkdagen (excl. schoolvakanties) 2018

Een ommezwaai naar duurzame logistiek en transport
vergt tijd en inspanningen. Om de zoektocht naar
effectieve oplossingen te vereenvoudigen en een
versnelling hoger te schakelen, begeleidt het Adviespunt
verladers en logistieke dienstverleners bij het zoeken naar
alternatieven. Denk maar aan water- en spoorwegen,
pijpleidingen, nachttransport enzovoort. Bedoeling is
om samen met de bedrijfswereld van multimodaal de
logische keuze te maken. Zo gaan we in rechte lijn naar
een efficiënter en duurzamer transport, wat een betere
mobiliteit in Vlaanderen ten goede komt.

aantal voertuigen / dag
0 - 25 000
25 000 - 51 000
51 000 - 71 000
71 000 - 150 000

Bron: Vlaams Verkeerscentrum
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WHAT’S IN IT FOR YOU?
BEDRIJFSADVIES
Zowel logistieke dienstverleners als producenten,
verladers en distributiecentra kunnen een beroep doen op
het onafhankelijke bedrijfsadvies van het Adviespunt.
Blijken alternatieve transportmodi onmogelijk of
onhaalbaar, dan wordt er bijvoorbeeld gemikt op
efficiënter wegvervoer, een timeshift naar nachttransport
en/of een betere benutting van de beschikbare capaciteit
en weginfrastructuur.

SIGNAALFUNCTIE NAAR BELEID
Om deze adviserende rol optimaal aan te pakken,
houdt het Adviespunt continu de vinger aan de pols
door signalen uit de bedrijfswereld op te vangen en te
vertalen naar concrete input voor het beleid van de
Vlaamse overheid. Zo reikt het Adviespunt oplossingen
aan voor onder andere infrastructurele knelpunten en
tekortschietende regelgeving en procedures.
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DE KRACHT VAN
SAMENWERKING

COMMUNITIES
Het Adviespunt gelooft sterk in de kracht van samenwerking. Daarom zet het
volop in op het bouwen en ondersteunen van communities. Het resultaat?
Succesvolle en breed gedragen multimodale initiatieven die de grenzen van
sectoren en ondernemingen overstijgen.

“VIL gelooft sterk in de kracht van samenwerking
en zet resoluut in op communities die bedrijven,
dienstverleners en stakeholders samenbrengen
rond duurzame vervoersconcepten.”
- Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken (2019-2024)

MATCHMAKING
Als matchmaker verbindt het Adviespunt zowel grote als kleinere
spelers in Vlaanderen en ver daarbuiten. Hoe? Door bedrijven met
vergelijkbare en/of aanvullende goederenstromen samen te brengen
rond een potentiële businesscase. Kortom, samen nieuwe kansen
creëren, daar draait het om.

COMMUNITIES
Verladers

MATCHMAKING

Logistieke dienstverleners
Ontvangers

BEDRIJFSADVIES

RECYCLAGE

BOUWMATERIALEN

RETAIL
FAST MOVING

Samen met
bedrijven in de
afvalrecyclage gaat
het Adviespunt
op zoek naar
oplossingen voor
meer en efficiënter
afvaltransport via
binnenvaart.

Deze community
van leveranciers
en fabrikanten van
bouwmaterialen wil
via corridorwerking
de binnenvaart
tussen Limburg en
West-Vlaanderen
verder stimuleren.

Met FMCG-bedrijven
en retailers zoekt
het Adviespunt
naar concrete
oplossingen om de
snelwegen tijdens
de piekuren te
ontlasten. Dat doet
ze onder meer
door in te zetten
op een timeshift via
nachttransport.
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BEST PRACTICES
OMNIBETON VERVOERT
GELUIDSSCHERMEN VIA
DE BINNENVAART
Omnibeton, producent van geluidsschermen, is ondertussen
een fervent gebruiker van de binnenvaart. Voor een project
langs de R6 in Mechelen werd de lichter ingeschakeld. In totaal
werden 220 wanden en ‘deltablocs’ in twee verschepingen van
Hasselt naar Tisselt/Willebroek vervoerd.
“We hebben in totaal 84 ritten heen en evenveel terug
tussen Hasselt en Mechelen bespaard. Belangrijk is ook dat
we de E313 en de congestiegevoelige ring rond Antwerpen
hebben vermeden! In totaal hebben we meer dan 15.000
wegkilometers uitgespaard.”
- Omnibeton

CARGLASS © ONTLAST DE E313
Sedert medio 2019 kiest Carglass© voluit voor de
binnenvaart voor zijn toelevering van autoruiten aan het
DC in Bilzen. De inboundcontainers, komende uit het
Verre Oosten en Zuid-Afrika, worden vanuit de haven van
Antwerpen via de binnenvaart tot in Haven Genk gevaren.
De laatste vijf kilometers worden dan nog over de weg tot
in Bilzen afgelegd.
“Wij besparen hiermee jaarlijks liefst 1440 ritten van en
naar een filegevoelig gebied als Antwerpen. Deze wijziging
heeft ook tot gevolg dat Carglass©, in vergelijking met het
wegvervoer, 80% minder CO2 uitstoot. Dit kan meetellen in
de ecologische voetafdruk! Hierbij heeft het Multimodaal
Adviespunt zeker de nodige inspiratie gegeven om in te
zetten op alternatief vervoer.”
- Carglass©

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER

TRANSUNIVERSE GAAT
RESOLUUT INTERMODAAL
Transuniverse zet een eerste stap richting intermodaal
vervoer door klanten met goederen van en naar NoordItalië per spoor te bedienen vanuit Gent. Op termijn wil het
bedrijf bijkomende intermodale verbindingen opzetten naar
verschillende Europese bestemmingen.
“Omdat wij niet over een nacht ijs wilden gaan, hebben
we advies ingewonnen bij het Adviespunt, een tak van VIL
die bedrijven helpt de stap naar intermodaal transport te
zetten. Zij gaven ons raad over de beste verbindingen om te
starten, het kiezen van de juiste partner op bestemming,
de geschikte ladingdragers, de randvoorwaarden, en
dergelijke meer. Onze strategische beslissing kreeg zo
een pragmatische invulling."
- Transuniverse forwarding
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LOG!VILLE
‘Log!Ville’ is het logistieke demonstratiecentrum op
het Wetenschapspark in Niel (Boom), dat in het najaar
2020 zijn deuren opent.
Om de transitie naar slimme logistiek te versnellen,
heeft de sector behoefte aan een ontmoetingsplaats
waar een veelheid aan verrassende visies, ideeën,
concepten en technologieën samen voorgesteld
worden, in een uniek decor.
De belevingsruimte van 2.500m² wordt opgedeeld
in een fysieke ruimte waar bezoekers de praktische
toepassing van nieuwe technologie aan den lijve
kunnen zien en testen, en een digitale ervaring die zal
prikkelen en inspireren.
Log!Ville biedt daarnaast verschillende inspirerende
vergaderruimtes en co-creatieplekken aan.
Ook is er plaats voor evenementen en
bedrijfsspecifieke activiteiten.
Het demonstratiecentrum wordt het logistieke
paradepaardje van Vlaanderen, een inspiratiebron
die de sector zal klaarstomen voor de toekomst.
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SPEERPUNTCLUSTER
LOGISTIEK

MULTIMODAAL.
VLAANDEREN

LOG!VILLE

www.vil.be

www.multimodaal.vlaanderen

www.logiville.be

Koninklijkelaan 76
B-2600 Berchem
E: info@vil.be

Koninklijkelaan 76
B-2600 Berchem
E: multimodaal.vlaanderen@vil.be

Wetenschapspark, Galileilaan 3
B- 2845 Niel
E: info@logiville.be
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OOK LID WORDEN?
Aansluiten bij VIL staat garant voor:
•
•
•
•
•

Starten met voorsprong
Matchmaking opportuniteiten
Gratis events
Gratis logistieke rapporten
Uitwisseling best practices

Logistiek: uw business, onze passie.

JOIN US!

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem
T +32 3 229 05 00

•

WWW.VIL.BE
info@vil.be

