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Hoewel de strijd tegen het Coronavirus nog niet achter de rug is, 
kunnen we stilaan overschakelen naar het nieuwe normaal. Hybride 
werken zal de norm worden voor veel bedrijven, ook voor VIL. Maar 
de weg naar de digitale communicatiekanalen die we allen vonden, 
heeft ook de meerwaarde van het menselijk contact aangetoond.

Het voelt zo goed om weer ideeën met collega’s te bespreken aan de 
koffie corner, onze leden te ontmoeten, events met netwerkborrels te 
organiseren, een gedrukte nieuwsbrief te maken.

Anderhalf jaar online kunnen we niet in mum van tijd wegwerken, 
maar een overvolle eventagenda in het najaar toont aan dat we alles 
doen om onze achterstand in te halen. Met als kers op de taart de 
opening van Log!Ville op 4 oktober!

De crisis dwong verandering af, innovatie en anders denken. Daarom 
blijven we inzetten op innovatieve logistieke projecten met en voor 
bedrijven en kennisinstellingen. Ga in op onze nieuwe oproep om 
innovatieve projectvoorstellen in te dienen en ontvang hiervoor 
subsidies. Ja, het kost wat moeite maar u kan rekenen op onze 
begeleiding en wordt op het einde van de relatief korte rit beloond 
met een aanzienlijke som geld.

Wij staan klaar om er samen met u weer in te vliegen.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

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

TRANSFORMEER 
UW MAGAZIJN 
MET DE  
FUTURE PROOF  
WAREHOUSING 
TOOL

Deze zomer lanceerde VIL 
de gloednieuwe Future Proof 
Warehousing-tool. Deze tool geeft 
bedrijven op een eenvoudige manier 
inzicht in welke technologieën hun 
magazijnen vooruit kunnen helpen. 
Geïnteresseerden kunnen een 
inspiratiesessie boeken en meteen 
aan de slag gaan.

Meer investeren in automatisering en 
digitalisering in magazijnen is noodza-
kelijk, maar voor veel bedrijven is het 
moeilijk in te schatten welke technologie 

hen daadwerkelijk het best vooruit 
helpt. Om bedrijven te ondersteunen bij 
dit beslissingsproces, ontwikkelde VIL 
de Future Proof Warehousing-tool. 

Het is een slimme en gebruiksvrien-
delijke tool waarmee elk bedrijf inzicht 
krijgt in bestaande en ‘cutting edge’ 
technologieën die geschikt zijn voor het 
bedrijf en de bestaande situatie.

Snel en eenvoudig
De gebruiker dient enkel een aantal 
parameters in te vullen en krijgt dan een 
volledig neutrale en objectieve selectie 
van één tot drie technologieën die aan 
zijn noden tegemoet kunnen komen.

“De tool stelt ons in staat om   
op een snelle manier een 

 short list van oplossingen te 
presenteren.”

Transparante en gefundeerde 
selectie
Enkele bedrijven zijn intussen al zelf aan 
de slag gegaan met de tool, waaronder 
DHL Supply Chain.

“Tijdens de introductie bleek dat de 
Future Proof Warehousing tool de 
oplossingen op diverse kwalitatieve 
aspecten vergelijkt en ook rekening 
houdt met terugverdientijd. De tool 
stelt ons als gebruiker in staat om, 
voor een specifiek operationeel profiel 
en gewenste flexibiliteit, op een snelle 
manier een ‘short list’ van oplossingen 

te presenteren. Het geeft ons de 
mogelijkheid om op basis van vooraf 
overeengekomen requirements, tot een 
transparante, gefundeerde en gedragen 
oplossingenselectie te komen, en dit 
sneller dan tot nu toe het geval was. 
Een waardevolle functionaliteit in deze 
is dat de analyses worden bewaard in 
de tool, en het ook makkelijk is om voort 
te bouwen op een eerder uitgevoerde 
analyse”, getuigt Bastiaan Snaterse, 
Global Product Development Manager 
bij DHL Supply Chain.

Ga zelf aan de slag
Ook benieuwd hoe u uw magazijn kan 
moderniseren? Schrijf u dan in voor een 
van de inspiratiesessies van dit najaar. 

 Geplande sessies:
 05/10/2021 - 14 tot 16u
 16/11/2021 - 14 tot 16u
 02/12/2021 - 14 tot 16u

Ook individuele sessies zijn mogelijk. 
Meer informatie en mogelijkheid tot 
inschrijven vindt u via 
https://vil.be/boek-een-workshop-over-
-de-future-proof-warehousing-tool/. 

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

https://vil.be/boek-een-workshop-over--de-future-proof-warehousing-tool/
https://vil.be/boek-een-workshop-over--de-future-proof-warehousing-tool/
mailto:luc.pleysier@vil.be


 3

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.VIL.BE

HYDROLOG
STATUS AFGEROND

Het VIL-project Hydrolog heeft 
aangetoond dat waterstof geen 
verre droom meer is. VIL testte 
met succes een waterstof 
aangedreven terminal tractor 
gedurende zes weken op twee 
terminals in de Antwerpse haven.

De demonstraties in het project 
Hydrolog waarbij een waterstof aange-
dreven terminal tractor werd ingezet op 
terminals van AET en PSA tonen aan 
dat waterstof als zero-emissie brandstof 
op een veilige en performante wijze kan 
ingezet worden voor de aandrijving van 
zwaar logistieke equipment. 

Zero-emissie en geluidsarm 
alternatief 
Voertuigen op waterstof zijn technisch 
en operationeel perfect inzetbaar. De 
technologie, ondanks relatief recent en 
op vlak van zware logistieke toestellen 
zelfs nog in prototype-fase, vraagt om 
verdere implementatie om een aantal 
kinderziektes uit de wereld te helpen. 

Vast staat dat waterstof een zero-emis-
sie en geluidsarm alternatief is voor 
diesel binnen logistieke operaties waar 
batterij-elektrische varianten minder tot 
hun recht komen.

Daar waar vermogensvragen de imple-
mentatie van de bestaande batterijtech-
nologie overstijgen, komt waterstof in 
aanmerking.

Hoge veiligheidseisen en interne 
organisatie
Voor de belevering op de terminals werd 
gekozen voor een mobiel waterstoftank-
station. De opslag en het vertanken van 
waterstof kan vergund worden, zelfs in 
een omgeving met hoge veiligheids- 
eisen. De vergunningstrajecten vergen 
wel enige tijd, aangezien de wetgeving 
nog niet ten volle voorzien is op deze 
nieuwe brandstof. 

Ook de impact op het vlak van de 
bedrijfsorganisatie en de interne 
veiligheidsprocedures mogen niet 
onderschat worden.

“Dit project bewijst dat 
vergroening meer is dan een

theoretische oefening”

Wouter Vriens, Project Manager 
Equipment Transformation & Auto-
mation bij PSA Antwerp:  “Door deze 
succesvolle test hebben we niet alleen 
bijgeleerd over de specifieke veilig-
heidsnormen, maar staan we ook verder 
in Equipment Engineering. En misschien 
nog het allerbelangrijkste: onze collega’s 
zien nu dat vergroening meer is dan een 
louter theoretische oefening. Op naar 
het volgende waterstof-demonstratie-
project!”

Verwachte prijsdaling maakt 
waterstof voordelig
Het prijskaartje vormt vandaag nog een 
hinderpaal. Gelet op de kostprijs van de 
tankinfrastructuur komen batterij-elek-
trische heftrucks voordeliger uit. Maar 
wanneer de personeelskosten voor 
verminderde productiviteit omwille van 

batterijwissels en de verwachte prijs-
daling voor waterstof mee in rekening 
worden gebracht, dan slaat de balans 
over in het voordeel van waterstof.

ROI-tool
Om bedrijven te begeleiden in hun 
keuze heeft VIL samen met Waterstof-
Net een ROI-tool ontwikkeld waarmee 
bedrijven de Total Cost of Ownership 
van een vloot op waterstof kunnen 
berekenen.

Op relatief korte termijn liggen de 
grootste toepassingsmogelijkheden in 
havenomgevingen. Daar is vandaag al 
waterstof aanwezig, bijvoorbeeld als 
feedstock van de petrochemie. Ook 
zal er in de toekomst veel (groene) 
waterstof beschikbaar komen gelet op 
de grootschalige elektrolyseprojecten 
(“waterstoffabrieken”) die op stapel 
staan in de Vlaamse havens en toekom-
stige import van waterstof of afgeleiden. 
Die waterstof zal (deels) gaan naar 
heavy duty transport (scheepvaart, 
trucks, havenlogistiek, treinen, …) als 
duurzame brandstof.

Projectdeelnemers: Aertssen, Air 
Liquide, Antwerp Euroterminal (AET), 
Brussels Airport, Delhaize, DEME, 
Ecosource, Engie Electrabel, Fluxys, 
Inovyn, Kalmar, Motrac, MPET, POM 
Limburg, PSA Antwerp, Rentaloc, STILL 
en Toyota Material Handling.

Projectpartner: WaterstofNet

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

Heeft u interesse om zelf een 
project rond waterstof op te starten 
in uw bedrijf? U kan er subsidies 
voor aanvragen via VIL!
U leest er meer over op pagina 5.

H2

mailto:filip.vanhulle@vil.be
https://vil.be/
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SMART VISION
STATUS IN OPSTART

Met het Smart Vision-project wil 
VIL de Vlaamse logistieke sector 
praktische ervaring laten opdoen 
met de nieuwe generatie vision 
technologie en toepassingssoftware.
Smart glasses worden vandaag slechts 

beperkt ingezet in de logistiek, hoewel 
de nieuwe generatie opportuniteiten 
biedt om logistieke taken efficiënter 
en correcter uit te voeren op een zeer 
gebruiksvriendelijke manier. 

Ze zijn performanter, robuuster èn 
goedkoper: geen duur maatwerk meer 
maar een eenvoudige webapplicatie om 
snel eigenscenario’s en flows te confi-
gureren, of API’s voor de integratie met 
WMS of andere bestaande applicaties.

Slimme vaste camera’s zijn eveneens 
inzetbaar voor verschillende logistieke 
taken zoals o.a. kwaliteitscontrole, 
tellen, identificatie, locatie,... Ook 
andere toepassingen, zoals remote 
support van technici, komen aan bod. 

VIL zal samen met bedrijven uit de 
sector (inclusief KMO’s!) op een zeer 
praktische manier antwoord geven op al 
deze vragen.

Doelgroep
Verladers en logistieke dienstverleners, 
technologie providers en softwareont-
wikkelaars actief in vision-toepassingen, 
bedrijven actief in onderhoud van 
logistieke installaties, in onderhoud of 
beheer van logistieke gebouwen en 
infrastructuur, controleorganismen, 
schade experten,…

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

PLASTICS 
RECYCLING HUB
STATUS IN OPSTART

Met het project Plastics Recycling 
Hub willen VIL en VITO van 
Vlaanderen de kunststofrecyclage 
hub voor Europa maken. 

Kunststofhoudend afval vormt een 
belangrijke stroom voor potentiële 
recyclageactiviteiten met hoge meer-
waarde op economisch en maatschap-
pelijk vlak. Vlaanderen kan daarbij een 
prominente rol spelen. 

De aanvoer van de te recycleren afval-
stromen vormt echter een logistieke 
uitdaging op verschillende vlakken, 
gaande van de inzameling, over de 
voorbehandeling, tot het organiseren 
van de transporten.

In dit project zullen logistieke modellen 
en concepten ontwikkeld worden voor 
geïntegreerde en geoptimaliseerde 
inzameling, voorbehandeling en 

transport. Ook zal onderzocht worden 
hoe digitalisering kan worden ingezet 
voor het optimaliseren en transparant 
maken van deze logistieke ketens.

Doelgroep
Producenten van kunststofhoudende 
producten, afvalinzamelaars en recycla-
gebedrijven, chemiebedrijven, logistieke 
dienstverleners actief in transport, 
opslag en overslag van afval en aan-
bieders van logistieke infrastructuur die 
inzetten op de circulaire economie.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Sophie Delannoy (sophie.delannoy@vil.be)

MMU
STATUS IN OPSTART

In het project Mobile Methanol 
Utilisation (MMU) zal VIL, in 
samenwerking met UGent, nagaan 
welke rol groene methanol kan 

spelen in het verduurzamen 
van ’heavy duty’ logistieke 
toepassingen, zoals binnenvaart, 
spoor, havenactiviteiten en 
goederenbehandeling.

Methanol is nu al een veel gebruikte 
grondstof voor industriële toepassingen, 
maar de huidige productie ervan is 
veelal gebaseerd op fossiele bronnen. 
Het is echter mogelijk om groene 
methanol te produceren op basis van 
biomassa of middels groene waterstof 
en opgevangen CO2. 

VIL zal nagaan wat de technische 
mogelijkheden van groene methanol zijn 

in de operationele noden van bedrijven 
binnen de economische context waarin 
ze opereren.

Doelgroep
Terminaluitbaters in haven en hinter-
land, binnenvaartrederijen, aanbieders 
van havendiensten, spoorbedrijven, 
infrastructuuraanbieders, technische 
bedrijven, petrochemische bedrijven 
of andere producenten van methanol, 
brandstofdistributeurs, bunkeraars, …

MEER WETEN?
CONTACTEER
Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

CH
4
O

PUMP

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:sophie.delannoy@vil.be
mailto:julie.stuer@vil.be
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LAAT UW INNOVATIEF IDEE 
REALITEIT WORDEN MET 
DE HULP ÉN SUBSIDIES 
VAN VIL
Loopt u al enige tijd rond met een vernieuwend logistiek 
idee voor uw bedrijf? Maar weet u niet hoe u hier verder, 
inhoudelijk en/of financieel, mee aan de slag kan gaan?
VIL kan u helpen! 

Als speerpuntcluster beschikt VIL over een gereserveerd 
budget bij VLAIO om innovatieve projecten van bedrijven 
financieel te steunen. VIL helpt u niet alleen met het zoeken 
van de juiste technische en/of academische partners, maar 
begeleidt u ook om uw VLAIO-projectdossier succesvol uit te 
werken.

Hoe u eraan begint
Het enige wat u moet doen om te starten is uw innovatief idee 
uitleggen in een simpele projectfiche van twee pagina’s.
Deadline voor indiening: 29 oktober 2021.

Getuigenis

“Dankzij de ondersteuning van VIL zijn we erin geslaagd een 
stevige subsidie te verkrijgen bij VLAIO. Samen met onze partners 
Selas en Brainjar komt de Tech-poot binnen onze groep nu echt 
van grond. Zonder de tussenkomst van VIL was dit nooit gelukt, 

omdat de risico’s dan eenvoudigweg te groot waren.” 
Serge Gregoir – CEO, Eutraco

Welke projecttypes komen in aanmerking?
U kan zowel O&O als ICON-projecten indienen.

MEER WETEN?

Zie: www.vil.be/over-vil/innovatiesteun/

INFOSESSIE:

Wanneer? 20 oktober 2021 om 10.15 uur
Waar? Transport & Logistics in Antwerp Expo, afspraak aan 
de VIL-stand (1.080 in hal 1).
Schrijf u in via e-mail aan eddy.hagen@vil.be (wij bezorgen u 
een gratis toegangsticket voor de beurs)

CONTACT
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be) 

LOG!VILLE OPENT ZIJN DEUREN
4 OKTOBER 2021

“We had a dream.” 

We schrijven 30 juni 2016. De idee om een openbaar demon-
stratiecentrum op te richten was geboren en neergeschreven 
in het VIL businessplan tot erkenning van VIL als speerpunt-
cluster voor de logistiek sector.

Wat volgt is een rollercoaster met enkele markante data zoals 
toekenning mandaat door de Raad van Bestuur VIL (maart 
2017), indiening EFRO-dossier (september 2017), formele 
goedkeuring dossier (mei 2018), eerstesteenlegging (mei 
2019), verlengingsaanvraag door corona (november 2020) en 
de tijdelijke inrichting als vaccinatiecentrum (2021).

Meer dan vijf jaar later kunnen we trots aankondigen:  
“Our dream came true!”

Dankzij het vertrouwen van de Raad van Bestuur, de onder-
steuning door meer dan 30 partners en de doorzetting van 
het Log!Ville-team kunnen wij op 4 oktober de deuren officieel 
openen.

Log!Ville, het state-of the-art open belevings-en 
demonstratiecentrum, uniek in de Benelux, is een feit.

Laat u inspireren en boek een bezoek op www.logiville.be.

http://www.vil.be/over-vil/innovatiesteun/
mailto:eddy.hagen@vil.be
mailto:eddy.hagen@vil.be
http://www.logiville.be
https://vil.be/


6

EVENTS

Het VIL matchmakingevent 
LogiLAUNCH voor startups en 
bedrijven is toe aan zijn vijfde editie. 
Vanaf dit jaar gaat het concept nog 
een stap verder en zal VIL, samen 
met POM Limburg en Log!Ville, 
bedrijven en startups niet enkel 
met elkaar in contact brengen, 
maar ook verder begeleiden 
tijdens cocreatiesessies en verdere 
concrete samenwerkingen.

VIL sloot dit jaar een samenwerking 
af met POM Limburg en Log!Ville om 

het startupevent LogiLAUNCH naar 
een hoger niveau te tillen. Voortaan zal 
het matchmakingevent twee keer per 
jaar doorgaan, één keer in Log!Ville in 
Niel en één keer op de Thor-campus in 
Genk. 

Cocreatie en challenges
Na de matchmaking zullen er cocreatie-
sessies georganiseerd worden waarin 
bedrijven samen met startups concreet 
op zoek gaan naar oplossingen voor 
logistieke uitdagingen. 
Bovendien kunnen bedrijven een 

challenge lanceren voor startups waarin 
ze via een RFP een oplossing zoeken 
voor een specifiek probleem waar ze 
mee worstelen. Hierna volgen één-op-
-één gespreken waarna er een pilot 
gestart kan worden met de startup.

Interesse? Het eerstvolgende matchma-
king event vindt plaats in Log!Ville op 
28 oktober 2021.

In samenwerking met:
  

BEZOEK DE VIL-STAND OP TRANSPORT & LOGISTICS 
IN ANTWERP EXPO
Netwerkevents mogen opnieuw zonder al te veel 
beperkingen plaatsvinden. Als ledenorganisatie hebben 
wij lang naar dit moment uitgekeken. VIL zal dan 
ook met veel plezier aanwezig zijn op de Transport & 
Logistics beurs in Antwerp Expo van 19 tot en met 21 
oktober 2021.  

U zal niet lang naar ons moeten zoeken. Onze stand staat op 
dezelfde plaats als bij de vorige edities: stand 1.080, in hal 1. 
Dit jaar gaan we voor een grotere plaats die we delen met 
Multimodaal.Vlaanderen. 

VIL Happy Hour 
U bent uiteraard tijdens de hele beurs op ieder moment 
welkom op onze stand voor een drankje en een praatje met 

ons team. Maar we voorzien ook een extra netwerkmoment 
tijdens de VIL Happy Hour, op donderdag 20 oktober vanaf 
16 uur.  Het hele VIL-team zal aanwezig zijn. Inschrijven is niet 
nodig. We kijken ernaaruit u te terug te zien!

LOGILAUNCH UPGRADE:
VAN NETWERKING TOT CONCRETE SAMENWERKING 
MET LOGISTIEKE STARTUPS

START IT 
@KBC
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VOLLE GAS VOORUIT
13 SEPTEMBER 2021 - ROESELARE
Benieuwd naar een multimodale oplossing in West-Vlaande-
ren? Laat u inspireren door bedrijven die al volop inzetten op 
de modal shift.

VIL LEREND NETWERK STADSLOGISTIEK 
22 SEPTEMBER 2021 – BERCHEM
Werkt uw bedrijf mee aan efficiënte en duurzame stadslogis-
tiek en wilt u weten wat u nog meer kan doen om écht het 
verschil te maken? Of bent u net benieuwd naar de mogelijk-
heden die stadslogistiek kan bieden voor uw bedrijf? Dan is 
het VIL Lerend Netwerk ‘Stadslogistiek’ iets voor u!

VIL LEREND NETWERK MULTIMODAAL 
TRANSPORT - EDITIE LIMBURG - KEMPEN
1 OKTOBER 2021 – HASSELT
Ontdek welke mogelijkheden binnenvaart en spoor bieden 
om uw transporten te verduurzamen tijdens deze regionale 
editie Limburg-Kempen van het Lerend Netwerk Multimodaal 
Transport.

OPENINGSCEREMONIE LOG!VILLE
4 OKTOBER 2021 -  LOG!VILLE (NIEL)
Log!Ville, hét landmark demo- & innovatiecentrum dat het 
logistieke ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. Voorbe-
houden voor partners en pers. 

VIL LEREND NETWERK GREEN SUPPLY CHAINS
5 OKTOBER 2021 – LOG!VILLE (NIEL)
Ontdek in dit Lerend Netwerk samen met gelijkgezinden hoe 
ecologie en economie hand in hand kunnen gaan, hoe quick 
wins goed zijn voor het milieu én voor uw cijfers.

VIL LEREND NETWERK AUTOMATISERING EN 
ROBOTISERING
6 OKTOBER 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Om competitief te blijven is het belangrijk dat uw bedrijf tijdig 
de omslag maakt naar automatisering en robotisering. Welke 
concepten, technologieën en systemen zijn beschikbaar voor 
uw magazijn van de toekomst? Ontdek het in het Lerend 
Netwerk Automatisering en Robotisering.

SLOTEVENT SMART DRIVER PASS
14 OKTOBER 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Met het project ‘Smart Driver Pass’ heeft VIL een app 
ontworpen dat gericht is op toegangssystemen in de logis-
tieke sector. Doel is een uniform, remote en contactloos 
Vlaams systeem voor het verschaffen van toegang aan 
chauffeurs tot bedrijfssites om te laden en te lossen.

LOGILAUNCH 2021
28 OKTOBER 2021 - LOGIVILLE (NIEL)
LogiLAUNCH brengt VIL-leden en logistieke startups met 
elkaar in contact. Alle startups stellen zichzelf voor in een 
korte pitch. Nadien volgt een boeiende speed dating sessie. 

VIL LEREND NETWERK DIGITALE 
TRANSFORMATIE
15 NOVEMBER 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Dit Lerend Netwerk spitst zich toe op bewezen technologieën 
die u kunnen helpen bij het efficiënt digitaliseren en automati-
seren van uw logistieke operaties.

BAANBREKERS
16 NOVEMBER 2021 - TECHNOPOLIS MECHELEN
Tijdens ‘Baanbrekers 2021’ zet VIL bedrijven en organisaties 
in de kijker die kleine of grote stappen zetten naar multi-
modale transportoplossingen. Wilt u zelf uw kandidatuur 
stellen voor een multimodale award of iemand voordragen als 
Mulitmodale Ambassadeur 2021?  Ontdek alle info op  
www.baanbrekers2021.be

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER 2020 & 2021
2 DECEMBER 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Bedrijven die VIL-lid werden in 2020 of 2021 worden uitge-
nodigd voor een informele receptie. Alle bedrijven krijgen de 
mogelijkheid zichzelf voor te stellen in een korte pitch.

TRENDS IN DE LOGISTIEK
18 JANUARI 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Ontdek de laatste trends in de logistieke sector tijdens dit 
seminarie, inclusief rondleiding in Log!Ville met innovatie- 
ambassadeur. 

DATUMPRIKKERS

http://www.baanbrekers2021.be
https://vil.be/
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NIEUWE LEDEN

ALPHAPLAN
www.alphaplan-group.com/nl
AlphaPlan bvba is een internationaal bedrijf dat technieken 
en methoden ontwikkelt om het intern transport maximale 
efficiëntie te geven. Dit wil zeggen: maximale werksnelheid, 
maximale veiligheid, maximale bedrijfszekerheid, maximale 
levensduur en minimaal onderhoud. Dit doen zij door het 
ultravlak slijpen van magazijnvloeren, het aanbieden van 
oplossingen voor voegprofielen, etc.

AQUAFIN
www.aquafin.be
Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen 
drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels 
en amfibieën. Aquafin werkt aan een leefomgeving in har-
monie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, 
waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook 
een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems 
te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te 
beperken. 

COSO BY AROBS
www.coso.nl
COSO BY AROBS heeft de kennis in huis om offshore en 
nearshore softwarediensten te leveren aan diverse bedrijven. 
Er is geen kortere weg naar de overwinning, maar COSO BY 
AROBS is klaar om alle mogelijke maatregelen te nemen om 
de levering van onberispelijke producten te garanderen. Het 
bedrijf heeft een hoge expertise in Software Development & 
RPA.

FAKTION
www.faktion.com
Faktion is ervan overtuigd dat AI moet worden toegepast 
en geoperationaliseerd om de bedrijfsdoelstellingen van 
de klant te ondersteunen en te overtreffen. Het bedrijf 
beschouwt AI als een economische versneller voor 
organisaties. Faktion combineert diepgaande ervaring in 
de industrie met AI-expertise om AI-gestuurde software- 
en hardwareoplossingen te operationaliseren en te 
productiseren.

FULLFILL
www.fullfill.pro
fullFill stelt transportbedrijven in staat om hun activiteiten te 
optimaliseren. fullFill doet onderzoek, ontwikkelt technische 
oplossingen en geeft advies om klanten in staat te stellen 
hun operationele concurrentievermogen te vergroten. 
Specialiteiten: R&D, Consulting, Logistiek, Transport, 
Software en Hardware Oplossingen, Optimalisatie, Machine 
Learning, Artificial Intelligence, Netwerkoptimalisatie,...

GEO SOLUTIONS
geosolutions.be
GEO Solutions brengt alle data van een onderneming samen 
in een allesomvattende Digital Twin – een digitale kopie van 
de onderneming. Zo wordt het wél mogelijk om een volledig 
overzicht te bewaren en snel te schakelen. Een geografische 
context waar volop interactie is tussen verschillende 
elementen. Binnen dat spanningsveld is GEO Solutions 
actief.

PUSH TO TALK
pushtotalk.be
Push To Talk staat voor meer dan 15 jaar ervaring 
en referenties. Het vast team wordt aangevuld met 
freelance experten uit hun coöperatief ecosysteem. De 
flexibele structuur verandert naargelang de vraag en/
of het project. Push To Talk heeft ondermeer een passie 
voor: Eventorganisatie, Live communicatie, Kritisch 
communicatieadvies en Crisismanagement oplossingen.

ROS BELUX
www.ros-belux.eu
Beschadigde of vervormde rekken zijn een reden tot 
zorg omdat dit veel problemen kan opleveren binnen een 
bedrijf. ROS heeft een reparatiemethode ontwikkeld die 
het vervangen van de up-rights niet meer nodig maakt. 
Dit innovatieve systeem maakt het restaureren van de 
rekken mogelijk. Zelfs onder maximale palletlading met 
schadecategorie groen en categorie amber.

SIEMENS MOBILITY
www.mobility.siemens.com/be/nl.html
Siemens Mobility is ‘s werelds toonaangevende leverancier 
van mobiliteitsoplossingen die efficiënt, veilig en 
milieuvriendelijk vervoer van mensen en goederen mogelijk 
maken en de kwaliteit van het dagelijks leven voor miljoenen 
mensen op alle continenten helpen verbeteren. Het aanbod 
omvat spoorvoertuigen, spoorautomatisering, elektrificatie en 
diensten van het spoor, verkeersmanagementsystemen, ITS, 
MaaS, tol- en parkeersystemen.

TWEGOS
www.twegos.com
Twegos is een Vlaamse scale-up die een online test heeft 
ontwikkeld om zowel de waarden van individuen als die van 
organisaties te meten en een match te vinden tussen beiden. 
Twegos bevraagt de waarden die de gebruiker belangrijk 
vindt in het leven. Daarnaast geeft de test aan bij welk bedrijf 
(dat deelneemt aan de test) de gebruiker het best past. Een 
pdf met het waardeprofiel is downloadbaar en toe te voegen 
bij sollicitaties.

VERMEER GROEN LOGISTIEK
www.vermeertransport.nl
Vermeer Transport Numansdorp is één van de 
toonaangevende bedrijven in het collectie- en distributie 
transport van sierteeltproducten binnen de Benelux. Vanuit 
de vestigingen Numansdorp en Lochristi (BE) worden deze 
activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. Tevens zijn hier 
uitgebreide overslagfaciliteiten beschikbaar. 

VIVES HOGESCHOOL ZUID
www.vives.be/nl
VIVES Hogeschool Zuid heeft innovatieve campussen in 
vijf studentensteden met zes interessante studiegebieden. 
Maar VIVES is zoveel meer: zes expertisecentra onder-
steunen ondernemingen met onderzoeksprojecten, meer 
dan 1.000 bachelorproeven worden elk jaar geschreven in 
opdracht van het werkveld en jaarlijks realiseert VIVES meer 
dan vijf miljoen omzet in maatschappelijke dienstverlening.
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Sinds enkele jaren ziet Alpro 
(Wevelgem) haar exportvolumes 
gestaag groeien. Alpro erkent 
het belang van de modal shift en 
schakelde Multimodaal.Vlaanderen 
en POM West-Vlaanderen in om 
uit te zoeken of het transport 
van exportcontainers naar de 
Antwerpse haven via de eigen kade 
aan de Leie bedrijfseconomisch en 
praktisch haalbaar is. Het potentieel 
is indrukwekkend: het uitgewerkte 
alternatief vermindert de CO2-

uitstoot op het traject Wevelgem-
Antwerpen met 71% en levert een 
kostenbesparing op van 29%.

5000 vrachtwagenritten minder op 
de E17
De uitdaging bestond erin om voor 
de exportcontainerflow een financieel 
haalbaar alternatief uit te werken via 
de Alpro-kade. De bestaande Leie-

dienst, die Antwerpen met Frankrijk 
verbindt, bleek een interessante optie 
door de combinatie van aanvoer 
van lege containers en afvoer van 
volle exportcontainers. De afstand 
per truck, van de kade tot aan de 
laadpoorten van het magazijn, wordt 
daardoor gereduceerd tot 300 meter. 
Het resultaat? 5000 vrachtwagenritten 
minder via de E17.

Jaagpad zorgt voor uitdaging
Na geslaagde testvaarten, vertrokken al 
ruim 250 containers richting Antwerpen. 
Het jaagpad dat rond de Alpro-kade 
loopt, vormt echter een uitdaging voor 
de verdere opschaling van de volumes. 
Omdat fietsers het jaagpad frequent 
gebruiken en verkeersveiligheid een 
absolute prioriteit vormt, besliste Alpro 
om maar maximaal 500 containers per 
jaar via de eigen kade te verschepen, 
bovenop de reeds bestaande 
import van meer dan 500 containers 
sojabonen per jaar via de Leie. 

Wim Muylaert, Logistiek Manager 
van Alpro, hoopt in de toekomst het 
volledige potentieel van deze stroom 
te benutten: “Dit initiatief speelt in 
op twee grote maatschappelijke 
uitdagingen: mobiliteit en klimaat. Als 
we het veiligheidsaspect verzoenen met 
de activiteiten op onze kade, kan dit 
project maximum opgeschaald worden. 
We zitten hiervoor rond de tafel met de 
gemeente en de Vlaamse Waterweg.”

Benieuwd naar de opportuniteiten 
van de modal shift voor uw bedrijf?
Contacteer ons via shauny.ammeloot@
pomwvl.be of willy.dedecker@vil.be.

SUCCESS STORIES

ALPRO ZET IN OP DUURZAAM TRANSPORT VIA 
EIGEN KADE

mailto:shauny.ammeloot@pomwvl.be
mailto:shauny.ammeloot@pomwvl.be
mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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EERSTE EXPORTCONTAINERS VAN AGRIFIRM 
VERSCHEEPT VIA BINNENVAART
Binnen de Royal Agrifirm Group zet Nuscience Belgium 
een volgende belangrijke stap richting duurzaam 
transport. De nieuwe exportfabriek voor concentraten 
in Grobbendonk zal een groot deel van zijn export 
in containers via de vlakbij gelegen DLCT terminal 
per barge naar de Antwerpse haven vervoeren. 
Terminaluitbater Van Moer Logistics en Multimodaal.
Vlaanderen overtuigden Agrifirm om voor de 2500 
20-voet exportcontainers de multimodale oplossing te 
kiezen.

Uitsparing 5000 ritten
Door geen lege containers meer op te halen in Antwerpen, te 
laden en weer terug te sturen over de E313 kunnen heel wat 
wegkilometers bespaard worden.

Bij de multimodale oplossing worden twee voordelen 
gecombineerd: enerzijds de korte afstand vanaf de 
productievestiging tot aan de binnenvaart terminal (1 km) en 
anderzijds het op voorhand beladen van de containers zodat 
vrachtwagens deze zeer efficiënt kunnen aan- en afvoeren 
naar de terminal.

Grote maatschappelijke impact
Bij de multimodale keuze worden nog maar 6500 kilometers 
gereden over de weg, met een globale besparing van 
268.500 kilometers (-97,6%) als resultaat. Dit bovenop 
een groot deel van de aanvoer van grondstoffen (soja- en 
raapzaadschroot) die reeds geruime tijd via de binnenvaart 
werden aangevoerd.

“Samen met de uitgespaarde wegkilometers is onze 
maatschappelijke impact zeer relevant. Door gebruik te maken 
van binnenvaart wordt liefst 66% minder CO2 uitgestoten, 
wat voor Agrifirm een sterk argument is”, aldus Chris Mercier, 
Operation Director Agrifirm EMEA. 

Een strategische draaischijf in de Kempen
Van Moer Logistics zal als strategische partner de shuttles 
tussen Agrifirm en DLCT voorzien, de overslag op de terminal 
organiseren en de goederen vervolgens naar de Antwerpse 
haven varen. 

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

mailto:willy.dedecker@vil.be
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UNIEK EUROPEES RECYCLAGEPROJECT 
WERKT MET TRANSPORT VIA BINNENVAART
Saint-Gobain start, in samenwerking 
met Imog en New West Gypsum 
Recycling, en met de ondersteuning 
van onder meer departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) en Multimodaal.Vlaanderen 
een pilootproject op waarbij 
afgedankte gipsplaten vervoerd 
zullen worden via de binnenvaart 
naar de recyclagefabriek van New 
West Gypsum Recycling in Kallo.

Focus op duurzaam transport en 
regionale inzamelpunten
Op de site van Imog in Moen 
(West-Vlaanderen) komt een eerste 
regionaal inzamelpunt voor afgedankte 
gipsplaten.

Zowel particulieren als professionele 
recyclagebedrijven zullen er hun 
gipsplaten kunnen aanleveren. Dit 
materiaal wordt daarna vervoerd via de 
binnenvaart naar Kallo, waar de sites 
van Saint-Gobain en New West Gypsum 
Recycling gevestigd zijn.

In de recyclagefabriek van New West 
Gypsum Recycling zullen de platen 
gerecycleerd worden om daarna terug 
in de productieketen van Saint-Gobain 
gebruikt te worden. 

Het belang van transport via 
binnenvaart
Meebouwen aan de modal shift staat 
centraal in dit project. Saint-Gobain 
vervoert al sinds 2012 materialen via het 
water in België, maar ook naar  
Amsterdam en Spanje. Nu gaan ze nog  
een stap verder in hun duurzaam-
heidstraject door ook het binnenlands 
transport via het water naar Kallo te 
laten verlopen, na ondersteuning van 
Multimodaal.Vlaanderen.

Multimodaal.Vlaanderen bracht Imog in 
contact met Saint-Gobain om samen 
met New West Gypsum de eerste 
steen van het pilootproject te leggen. 
Het is de gezamelijke ambitie om 
gelijkaardige hubs op te zetten met 
andere intercommunales en bedrijven, 
waarvoor de eerste gesprekken reeds 
lopen.

Mooi voorbeeld van samenwerking
Door de kaart te trekken van 
duurzaam vervoer via binnenvaart, 
kan Saint-Gobain per bootvracht 
vele containertransporten van de 
weg halen. Een schip kan in één 
keer 400 ton herbruikbaar gips 
vervoeren, het equivalent van ongeveer 
16 vrachtwagens van 24 ton. Bij succes 

van het pilootproject, gaat het om 
ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dat 
vertaalt zich in meer dan 1.000 ritten 
met vrachtwagens die vervangen 
worden door transport over water.

“Dit pilootproject is een uitstekend 
voorbeeld van hoe bedrijven duurzame 
logistiek toepassen”, bevestigt ook 
Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia 
Peeters. “We zien hier een mooi 
voorbeeld van hoe samenwerking leidt 
tot een modal shift van transport over 
de weg naar vervoer over het water. Ik 
juich dit toe en hoop dat vele andere 
bedrijven hun voorbeeld volgen. Door te 
kiezen voor transport van herbruikbaar 
gips per schip, worden maar liefst 
1000 ritten met vrachtwagens 
vermeden.”

MEER INFO?
CONTACTEER
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be)

mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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Baanbrekers 2021 huldigt bedrijven en personen die een 
bijzondere bijdrage leveren aan duurzame goederenmobiliteit.
Heeft u het afgelopen jaar stappen gezet om uw transport 
of dat van uw klanten multimodaal te maken? Dan maakt u 
misschien kans op een Baanbrekers award!

 

BAANBREKERS: STEL U NU KANDIDAAT

DATUMPRIKKERS
VOLLE GAS VOORUIT MET WATER EN SPOOR 
(LAATSTE PLAATSEN!)
13 SEPTEMBER 2021- TER EESTE (RODENBACH BROUWERIJ)

Benieuwd naar de multimodale oplossingen in West
-Vlaanderen? Wilt u de stap zetten naar multimodaal 
vervoer maar u weet niet hoe? Afspraak op 13 september in 
Roeselare!

Laat u inspireren door West-Vlaamse bedrijven die al volop 
inzetten op de modal shift: Unilin Group, Imog en Beaulieu 
International Group.

Een initiatief van Multimodaal.Vlaanderen en POM West-
Vlaanderen. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht:
www.multimodaal.vlaanderen/event/volle-gas-vooruit-met-water-
en-spoor/

LEREND NETWERK MULTIMODAAL TRANSPORT
1 OKTOBER 2021 - CORDA CAMPUS HASSELT

Vlaanderen moet mobieler en leefbaarder worden. Zowel 
verladers als logistieke dienstverleners hebben hierin een rol 
op te nemen. Ontdek welke mogelijkheden binnenvaart en 
spoor bieden om uw transporten te verduurzamen.

In deze regionale editie Limburg-Kempen van het Lerend 
Netwerk Multimodaal Transport komt een vaste, beperkte 
groep van bedrijven (max. 15 deelnemers) binnen een periode 
van één maand vier keer samen om kennis op te doen en 
ervaringen uit te wisselen.

Bovendien is dit lerend netwerk dankzij POM Limburg gratis 
voor bedrijven uit Limburg en de Kempen! 

Schrijf u nu in via de website:
www.multimodaal.vlaanderen/event/lerend-netwerk-multimodaal-
transport-editie-limburg-kempen/

TRANSPORT & LOGISTICS 2021
19, 20 EN 21 OKTOBER 2021- ANTWERP EXPO

VIL staat op 19, 20 en 21 oktober 2021 opnieuw met een 
stand op de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerp Expo.

De beurs is hét forum voor elke professional actief in 
volgende sectoren: transport, logistiek, distributie, opslag & 
behandeling van goederen, datacommunicatie en software.

Wij nodigen u uit voor een korte uiteenzetting over het ICY 
concept als multimodale oplossing voor maritieme containers, 
gevolgd door een multimodale borrel. Afspraak aan de VIL stand 
(1.080) op dinsdag 19/10 om 16u. 

Op woensdag 20/10 PM organiseren we samen met Port of 
Antwerp een multimodaal seminarie. Meer informatie volgt later 
via onze communicatiekanalen.

U kan zich nog tot 10/09 kandidaat stellen. 

Stel u nu kandidaat via www.baanbrekers2021.be

http://www.multimodaal.vlaanderen/event/volle-gas-vooruit-met-water-en-spoor/
http://www.multimodaal.vlaanderen/event/volle-gas-vooruit-met-water-en-spoor/
http://www.multimodaal.vlaanderen/event/volle-gas-vooruit-met-water-en-spoor/
http://www.multimodaal.vlaanderen/event/lerend-netwerk-multimodaal-transport-editie-limburg-kempen/
http://www.multimodaal.vlaanderen/event/lerend-netwerk-multimodaal-transport-editie-limburg-kempen/
http://www.multimodaal.vlaanderen/event/lerend-netwerk-multimodaal-transport-editie-limburg-kempen/
http://www.baanbrekers2021.be



