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NIEUWE LEDEN
KATERN OPENING LOG!VILLE
KATERN MULTIMODAAL

De voorbije maanden deed het deugd onze achterstand op het vlak 
van fysieke events te kunnen inhalen. Netwerken en gemoedelijk 
bijpraten doe je niet via Teams of Zoom, wel tussen pot en pint.
Niets fout met blijven plakken als het leuk en interessant is.

De hoogmis was natuurlijk de opening op 4 oktober van Log!Ville, 
ons logistiek demonstratie- en belevingscentrum. Vijf jaar ging 
erover, sinds het ontstaan van het idee tot de verwezenlijking ervan. 
Het moest en zou perfect worden, het logistieke paradepaardje in 
Vlaanderen en zelfs in geheel Europa. En dit is het ook geworden, 
niet omdat ik het zeg want natuurlijk ben ik subjectief, maar omdat dit 
de reactie is van onze partners en de talrijke bezoekers die Log!Ville 
bezochten de voorbije weken.

Een droom werd werkelijkheid en … doet naar meer smaken.
De goesting is er om nieuwe ideeën te laten opborrelen, die kunnen 
leiden tot de uitwerking van een nieuw groots VIL-initiatief.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

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

SMART DRIVER 
PASS
STATUS AFGEROND

Met Smart Driver Pass (SDP) biedt 
VIL een breed inzetbare, volledig 
digitale en fraudevrije oplossing 
voor toegangscontrole op 
logistieke sites. De app hanteert 
3D-gezichtherkenning en vormt 
een ideale basis voor integratie 
met andere systemen.

Elk bedrijf heeft zijn eigen badge- 
systeem, veiligheidspassen en regels 
om chauffeurs toegang te verschaffen 
tot het bedrijf of terrein. De manuele 
controles die uitgevoerd worden om de 
veiligheid op de site te garanderen, 
leiden tot lange wachttijden en 
mogelijke fraude. Met dit project heeft 
VIL de individuele initiatieven gebundeld 
in één overzichtelijke applicatie voor 
heel Vlaanderen. 

De SDP-oplossing bestaat uit een  
smartphone applicatie die gekoppeld 
is aan een backend platform, de SDP 
Portal, en bevat informatie over chauf-
feurs, voertuigen, transportopdrachten 

en opdrachtgevers. Het is een laag-
drempelig alternatief dat niet alleen een 
oplossing biedt voor kleinere laad- en 
losplaatsen, maar ook de efficiëntie 
en veiligheid kan verhogen op grotere 
bedrijfssites. Het SDP-platform is ook 
een ideale basis voor andere innovaties. 

Extra veiligheid door 3D 
gezichtsherkenning
Voor de SDP is gekozen om een 
volledig contactloze en zo sluitend 
mogelijke identificatie mogelijk te 
maken door gebruik te maken van 3D 
live gezichtsherkenning via de smart-
phone waarop de SDP-app actief is.

Klassieke gezichtsherkenning berust op 
een 2D-model. De SDP-app voegt hier 
een levendigheidstest aan toe en vraagt 
de gebruiker zijn hoofd te bewegen 
om er zeker van te zijn dat er zich een 
levend persoon voor de camera bevindt.

Connectie met uitgebreide 
Europese database
De meeste sites maken gebruik van een 
lokale database met beperkte en soms 
verouderde gegevens van de chauf-
feurs. Een unieke waarde van SDP is 
dat het kan connecteren met een meer 
uitgebreide (Europese) database waarin 
meer chauffeurs zijn opgenomen en 
waarin meer data aanwezig zijn.

Voor kleinere bedrijfssites zonder auto-
matisatie, is het SDP Portal een nuttig 
instrument om de geplande bewegingen 
naar de site op te volgen. Het portaal 
geeft een inzicht welke vrachtwagen 

zich zal aanmelden op de site. Met 
deze informatie kan men anticiperen 
op piekmomenten en kan men de 
laad- en losactiviteiten beter inplannen. 
Daarnaast geeft SDP ook een overzicht 
van de aanwezigheid van de chauffeurs 
en de trucks op de site.

Integratie met andere systemen
Het is duidelijk dat de meerwaarde 
van SDP gezien moet worden als een 
‘platform’ met integratiemogelijkheden 
met andere systemen, maar dat ook 
gebruikt kan worden als backend 
voor het identificeren van chauffeurs 
in andere applicaties. Verschillende 
partijen, waaronder Brussels Airport 
en North Sea Port, hebben al interesse 
getoond om bestaande applicaties en 
systemen te koppelen aan SDP.  SDP 
wordt gezien als een laagdrempelige 
bron van informatie om processen te 
digitaliseren.

Projectdeelnemers: Alfapass, Aperam 
Stainless Belgium, Atlas Copco 
Airpower, Barry Callebaut, Brussels 
Airport Company, D&D Solutions, 
Distrilog, DP World Antwerp Holding, 
Fluvius, North Sea Port Flanders, 
Peripass, Port of Antwerp en Zetes.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, 
het Agentschap Innoveren en Onderne-
men.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk Jocquet (dirk.jocquet@vil.be)

mailto:dirk.jocquet@vil.be
https://vil.be/project/smart-driver-pass/
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ATMP LOGISTICS
STATUS IN UITVOERING

De circulaire logistiek van 
gepersonaliseerde zendingen 
met Advanced Therapy Medicinal 
Products (ATMP), zoals cel- en 
gentherapie, is extra complex door 
de specifieke eisen met betrekking 
tot temperatuur, betrouwbaarheid 
en traceerbaarheid. 

Distributie en transport van genees- 
middelen vereist extreme aandacht 
voor detail in elke fase van de logistieke 
keten om de kwaliteit van het product 
te allen tijde te garanderen. Vlaanderen 
beschikt over een omvangrijke farma-
ceutische sector met wereldfaam en 
ook in de logistiek is er uitgebreide 
kennis en ervaring over het vervoer van 
geneesmiddelen.

Gepersonaliseerde logistiek
Dat is echter nog niet het geval voor de 
Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMP). Dit soort medicijnen vergt een 
gepersonaliseerde logistiek, waarbij real 
time monitoring van temperatuur, locatie 
en beveiliging cruciaal zijn.

VIL werkt, samen met zeventien 
bedrijven, een economisch haalbaar 
en schaalbaar logistiek model uit voor 
zowel de distributie op korte afstand als 
de luchtvracht. 

Op basis daarvan zal een risico analyse 
worden uitgevoerd voor de gehele 
keten, adviezen worden geformuleerd 
voor verpakking, koelsystemen, 
standaarden en ICT tools en een hand-
leiding worden opgesteld met nuttige 
informatie en tips voor bedrijven. 

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

MMU
STATUS IN UITVOERING

Met het project ‘Mobile Methanol 
Utilisation’ willen VIL en UGent 
onderzoeken welke rol groene 
methanol kan spelen in het 
verduurzamen van specifieke ‘heavy 
duty’ logistieke toepassingen, 
zoals binnenvaart, spoor, 
specifieke havenactiviteiten en 
goederenbehandeling. 

Het beperken van de milieu-impact 
van goederentransport is een cruciaal 
element in het streven naar een klimaat-
neutrale samenleving tegen 2050.

Groene methanol heeft een aantal inte-
ressante eigenschappen die tegemoet-
komen aan de specifieke uitdagingen 
die duurzame heavy duty logistiek stelt. 
Door zijn chemische eigenschappen 
kan het worden vervoerd, opgeslagen 
en getankt op een wijze die erg verge-
lijkbaar is met de gebruikelijke fossiele 
brandstoffen.

Economische en operationale 
haalbaarheid
Het gebruik van groene methanol voor 
‘heavy duty’ logistieke toepassingen 

is nog relatief weinig onderzocht. In 
dit project zullen VIL en UGent zowel 
inzicht verwerven in de technische 
mogelijkheden en uitdagingen, zoals 
tankinfrastructuur, transport en opslag, 
als in de economische en operationele 
haalbaarheid van het gebruik van 
groene methanol in een logistieke 
context.

Het project moet bedrijven de nodige 
kennis geven om strategische beslissin-
gen te kunnen nemen over toekomstige 
toepassingen van groene methanol in 
heavy-duty logistiek.

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

CH
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PUMP

mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:julie.stuer@vil.be
https://vil.be/project/atmp-logistics/
https://vil.be/project/mobile-methanol-utilisation-mmu/
https://vil.be/
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 PLASTICS 
RECYCLING HUB
STATUS IN OPSTART

De circulaire economie is erg 
belangrijk in de transitie naar een 
duurzame samenleving. 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, met zijn talrijke 
chemie- en recyclagebedrijven, kan hier 
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.

Optimale inzameling, 
voorbehandeling en transport
In dit project zullen logistieke modellen 
en concepten ontwikkeld worden voor 
geïntegreerde en geoptimaliseerde inza-
meling, voorbehandeling en transport. 
Ook zal onderzocht worden hoe deze 
logistieke ketens geoptimaliseerd 
kunnnen worden door digitalisering.

Opportuniteit voor Vlaamse 
bedrijven
Vlaamse bedrijven kunnen een belang-
rijke positie innemen in de innovatieve 
chemie en daardoor nieuwe activiteiten 
en een aanzienlijke toegevoegde 
waarde creëren.

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 OF DEELNEMEN?
CONTACTEER
Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

EUROPESE PROJECTEN
STATUS IN UITVOERING

VIL is naast de vele VLAIO-projecten, ook op 
internationaal vlak volop actief. Zo zit VIL in vier 
internationale Horizon 2020 projecten: Token, ULaaDS, 
Boostlog en Entrance.

In Entrance wordt een matchmaking platform gebouwd voor 
innovatieve en duurzame transport- & mobiliteitconcepten 
over héél Europa. Door vraag en aanbod te matchen en 
daarnaast verschillende financieringsmogelijkheden in kaart 
te brengen, wil dit platform innovatie in duurzaam transport 
versnellen. 

Win 5000 euro met uw innovatieve oplossing
Om het gebruik van het platform te stimuleren, lanceert 
Entrance een open call naar start-& scale ups toe, met 
een hoofdprijs van 5000 euro als uw innovatieve oplossing 
gekozen wordt. Daarnaast kan u uw idee pitchen tijdens het 
online Entrance-event op 26 november, dat via het Entrance 
platform de deur opent naar een heel aantal mogelijke inves-
teerders. Meer informatie over dit event vindt u op:
www.entrance-platform.eu

In Token onderzoekt VIL de mogelijkheden van Blockchain-
technologie in stadslogistiek. Dit project wordt uitgevoerd in 
samenwerking met imec, Stad Leuven, Linked Farm, Kort’Om 
Leuven, City Depot en Ninatrans. 

Dynamic Access Controller
In Token wordt een Dynamic Access Controller gebouwd: 
een manier om toegang tot de stad te regelen, ook buiten de 
laad-en lostijden, en duurzame stadslogistiek te promoten. 
En dit automatisch afgestemd op de planningssystemen van 
de logistieke dienstverleners. Hoe dit werkt, kan u ontdekken 
in een interessante webinar op 23 november. Meer informatie 
over dit event vindt u op: 
www.vil.be/event/token-webinar-unblock-the-city-the-2nd/

Recent diende VIL ook vier nieuwe Horizon Europe project-
voorstellen in. Zo start binnenkort het Stargate-project. We 
vertellen u er graag meer over in de volgende nieuwsbrief.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Domien Stubbe (domien.stubbe@vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
http://www.entrance-platform.eu
http://www.vil.be/event/token-webinar-unblock-the-city-the-2nd/
mailto:domien.stubbe@vil.be
https://vil.be/project/plastics-recycling-hub/
https://vil.be/project/entrance/
https://vil.be/project/token/
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TRANSPORT & LOGISTICS
VIL was naar goede gewoonte aanwezig op de 
Transport & Logistics beurs in Antwerp Expo op 19, 20 
en 21 oktober. 
We waren blij onze leden terug te zien, en dit gevoel 
was wederzijds.

WAS U ERBIJ?

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.
Volgende deadline voor indiening: 3 januari 2022.

“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.

Infosessies
19 november 2021 en 14 januari 2022, 10 uur tot 11 uur
Online via Teams

MEER WETEN?
CONTACTEER
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be) 
of zie www.vil.be/over-vil/innovatiesteun/

mailto:eddy.hagen@vil.be
http://www.vil.be/over-vil/innovatiesteun/
https://vil.be/
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VIL organiseerde op 28 oktober zijn 
vijfde startupevent LogiLAUNCH. 
Deze editie ging door in het 
gloednieuwe demonstratiecentrum 
Log!Ville. 

Twintig logistieke startups stelden 
zichzelf in een pittige elevator pitch voor 
aan de aanwezige logistieke dienstver-
leners en verladers. Nadien leerden alle 
partijen elkaar beter kennen in de speed 
dating ronde. 

VIL sloot dit jaar een samenwerking 
af met POM Limburg en Log!Ville om 
LogiLAUNCH naar een hoger niveau te 
tillen. Voortaan zal het matchmaking-
event twee keer per jaar doorgaan, één 
keer in Log!Ville in Niel en één keer op 
de Thor-campus in Genk.

“IK WIL JULLIE GRAAG BEDANKEN 
VOOR DE ORGANISATIE VAN HET 

EVENEMENT. HET WAS EEN  
FANTASTISCHE GELEGENHEID OM 
ONZE STARTUP TE PRESENTEREN 

AAN EEN AANTAL LEIDENDE 
BEDRIJVEN.”

- Kris Van Ransbeek,
Chief Commercial Officer & Founder

van de startup Streamside.

Cocreatie en challenges
In de volgende fase 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 gesprekken waarna er een pilot 
gestart kan worden met de startup.

In samenwerking met:

LOGILAUNCH

START IT 
@KBC
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BAANBREKERS
16 NOVEMBER 2021 - TECHNOPOLIS (MECHELEN)
Tijdens ‘Baanbrekers 2021’ zet VIL bedrijven en organisaties 
in de kijker die kleine of grote stappen zetten naar multimo-
dale transportoplossingen. Bepaal mee de winnaars door uw 
stem uit te brengen tijdens het event. Ontdek alle info op  
www.baanbrekers2021.be

VIL LEREND NETWERK DIGITALE
TRANSFORMATIE
22 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.

TOKEN WEBINAR ‘UNBLOCK THE CITY’
23 NOVEMBER 2021 - ONLINE
In het kader van het Europese project TOKEN wordt er 
op 23 november de webinar “Unblock the City – the 2nd” 
georganiseerd.

VIL LEREND NETWERK STADSLOGISTIEK
24 NOVEMBER 2021 - LOG!VILLE (NIEL)
Dit Lerend Netwerk spitst zich toe op bewezen en toekom-
stige modellen en technologieën die streven naar efficiëntie 
en leefbaardheid in de stad.

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

SLOTEVENT WAREHOUSE 24/7
13 JANUARI 2022 – LOG!VILLE (NIEL)
Met het project “Warehouse 24/7” heeft VIL een totaal-
concept uitgewerkt om leveringen de klok rond mogelijk te 
maken. De resultaten van dit project worden voorgesteld 
tijdens het slotevent op 13 januari.

TRENDS IN DE LOGISTIEK
18 JANUARI 2022 - LOG!VILLE (NIEL)
Ontdek de laatste trends in de logistieke sector tijdens dit 
seminarie, inclusief rondleiding in het logistieke demonstratie-
centrum Log!Ville. 

VIL NIEUWJAARSRECEPTIE
31 JANUARI 2022 - HORTA (ANTWERPEN)
VIL nodigt zijn leden uit voor hét event van het jaar, voor 
iedereen met een passie voor logistiek.

DATUMPRIKKERS

NIEUWE LEDEN
BOLUDA TOWAGE EUROPE
www.boluda.eu
Boluda Towage Europe biedt op maat gemaakte sleepdien-
sten in de grote Europese havens, waarbij de behoeften van 
de klanten voorop worden gesteld. Tegenwoordig is Boluda 
Towage een van de wereldleiders in maritieme diensten. 
Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en exploiteert een vloot 
van meer dan 300 sleepboten in 75 havens in 19 landen 
van Europa, de westkust van Afrika, Amerika en de Indische 
Oceaan.

C&W LOGISTICS
www.cwlogistics.be
C&W is leverancier van en implementeert logistieke software 
met als core expertise WMS. Dit aangevuld met een cloud 
EDI-platform, klanten- en leveranciersportalen, integratie 
connectoren voor ERP, voice, transportcarriers en mecha-
nische magazijnautomatiseringen (High Bay, Miniload, AGV, 
Conveyor,…) zorgen ervoor dat een volledige operationele 
logistieke suite kan worden geïmplementeerd en dit van grote 
bedrijven tot KMO’s.

CSP ZEEBRUGGE TERMINAL
www.cspterminals.be
Door deel uit te maken van het COSCO-netwerk kan CSP 
Zeebrugge de beste service bieden en haar positie als 5de 
drukste haven in het Noord-Europese gamma versterken. 
CSP Zeebrugge zet zich in voor het creëren van een veilige 
en gezonde werkomgeving en optimaliseert en evalueert 
voortdurend de veiligheidsprocedures en is toegewijd om te 
investeren in technologie, hulpmiddelen en procedures.

EASY SYSTEMS
www.easy-systems.eu
De missie van Easy Systems is ervoor te zorgen dat ze 
dé aanspreekpartner zijn voor klanten in hun zoektocht 
naar interne transportsystemen, logistieke oplossingen en 
aluminium profielconstructies. Dankzij de diversiteit aan 
standaard producten en oplossingen, aangevuld met een 
eigen team van engineers en ervaren techniekers, garandeert 
Easy Systems aan klanten de beste (technische en economi-
sche) oplossing en verzorgen elke bestelling van offerte tot 
installatie ter plaatse.

http://www.baanbrekers2021.be
http://www.boluda.eu
http://www.cwlogistics.be
http://www.cspterminals.be
http://www.easy-systems.eu
https://vil.be/event/lerende-netwerken-digitale-transformatie/
https://vil.be/event/token-webinar-unblock-the-city-the-2nd/
https://vil.be/event/vil-lerend-netwerk-stadslogistiek-tweede-editie/
https://vil.be/event/nieuwe-leden-2020-2021-get-together/
https://vil.be/event/trendradar/
https://vil.be/
https://multimodaal.vlaanderen/event/baanbrekers-2021/
https://vil.be/event/slotevent-warehouse-24-7/
https://vil.be/event/42355/
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FOOD WAREHOUSING & DISTRIBUTION (FWD)
www.fwdnv.be
Food Warehousing & Distribution (FWD) is de logistieke tak 
van Pauwels Sauzen. Pauwels heeft twee productie units 
(Herent en Oelegem) waarvan de productie naar FWD wordt 
gebracht, waar stockage en distributie wordt uitgevoerd. Het 
bedrijf exporteert voornamelijk naar Frankrijk, UK, West-
-Afrika en Canada.

LIVLINA
www.livlina.eu
De meeste mensen kennen misschien het bedrijf nog onder 
zijn vroegere naam Pharma Distri Center of van moeder- 
bedrijf Febelco. Livlina doet opslag, distributie en logisitieke 
diensten in de farmaceutische sector. Dat betekent dat Livlina 
palletten met medicatie en voedings supplementen binnen-
krijgt die rechtstreeks van de fabriek komen en verdeelt die 
dan verder naar apothekers, ziekenhuizen en groothandels in 
de Benelux. Maar ook naar dierenartsen in Ierland, Duitsland 
en heel Frankrijk.

MATHIEU GIJBELS
www.gijbels.be
Mathieu Gijbels staat bekend om zijn bedrijfs- en kantoor- 
bouw en bouwen met gebundelde krachten als één 
bouwteam. Bouwheer, architect en aannemer delen kennis, 
ervaring en ideeën met elkaar. Geen lineair conflictmodel dus  
dat al snel uitmondt in getouwtrek. Hun gouden driehoek 
brengt in alle partijen het beste naar boven. Al jaren luidt 
de missie, dat “wij de bouwzorgen van onze klanten 
overnemen”. Daar staat Mathieu Gijbels als bedrijf garant 
voor.

P.L.FW
www.plfw.be
Als logistieke dienstverlener staat P.L.FW een grote variatie 
aan KMO’s bij. Complexe logistieke systemen, technische 
uitdagingen of simpelweg eens van gedachten wisselen, 
alles is mogelijk. P.L.FW, ofwel Pushing Logistics Forward!, 
is gegroeid vanuit een passie voor logistiek: de snelheid en 
ook de rust na een afgewerkte dag, de complexe eenvoud 
die een logistieke operatie kan zijn maar ook de uitdaging om 
samen voor een obstakel te staan en deze te overwinnen. 

RECORD-TRANS
www.record-trans.com
Record-Trans is een logistiek bedrijf gevestigd in Zelzate, 
vlakbij de belangrijkste verkeersassen van Europa. 
De voornaamste activiteiten van Record-Trans concentreren 
zich op: dubbeldek transport doorheen Europa, distributie 
doorheen de Benelux en logistieke projecten realiseren van 
A-Z. Elk transport vraagt om een zorgvuldige organisatie en 
opvolging. Door de familiale structuur van het bedrijf, weet 
Record-Trans dit als geen ander in goede banen te leiden en 
dat sinds 1975.

RENAULT TRUCKS
www.renault-trucks.be
Renault Trucks biedt een uitgebreid voertuigengamma van 
2,8 tot 120 ton. Sinds 2001 is Renault Trucks onderdeel van 
de Volvo Group, een van ’s werelds vooraanstaande fabrikan-
ten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aan-
drijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen.

TRUST ENGINEERING
www.trustengineering.be
Trust Engineering is VCA gecertificeerd en beschikt over een 
team van medewerkers met meer dan 25 jaar ervaring in 
het screenen en detacheren van technisch gespecialiseerde 
profielen. Trust Engineering levert technische expertise en 
consultancydiensten om projecten flexibel, betrouwbaar en 
optimaal te ondersteunen in de sectoren Chemical & Energy, 
Pharma & Food en Build & Construction.

UCLL
www.ucll.be
Hogeschool UCLL biedt 16 graduaten, 18 professionele 
bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen 
aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. 
Met zo’n 15.500 studenten en 1.750 medewerkers is UCLL 
één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in 
Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden leraren-
opleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn 
en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht 
onderzoek en dienstverlening. 

VICTROL
www.victrol.be
Victrol staat voor hooggekwalificeerd vervoer over water 
in heel Europa. Familie Maes en alle Victrol-medewerkers 
geloven sterk in innovatie en richten zich op het exploiteren 
van innovatieve binnenschepen, zoals LNG-transportschepen 
en zullen blijven streven naar een service op hoog niveau en 
SHEQ-management samen met binnenvaarteigenaren. Victrol 
gelooft sterk in een professionele binnenvaartmarkt. 

W.W.R.S. BELGIUM NV (GOSSELIN)
www.gosselingroup.eu
De Gosselin Groep startte als eenmansbedrijf in 1930 in 
Antwerpen, België. Vandaag is de Gosselin Groep een inter-
nationale groep van bedrijven met meer dan 800 collega’s. 
Elke dag bieden ze geïntegreerde en hoogwaardige 
verhuis- en logistieke diensten die de bedrijfscontinuïteit, 
kosten en ecologische voetafdruk van klanten verbeteren. 
Gosselin Logistics levert expeditie-, terminal-, warehousing-, 
transport- en douanediensten voor consumentengoederen en 
industriële goederen.
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https://vil.be/


OPENING LOG!VILLE 
Log!Ville opende op 4 oktober officieel zijn deuren in aanwezig-
heid van Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse 
Regering. Log!Ville is het grootste open beleving- en demonstra-
tiecentrum voor de logistiek in Europa. Het is een inspiratiebron 
voor ondernemers die hun logistieke operaties willen automati-
seren, digitaliseren en verduurzamen.

De openingsceremonie was exclusief voorbehouden aan de 
Log!Ville- en VIL-partners. 
Benieuwd wat Log!Ville voor uw bedrijf te bieden heeft? Boek 
dan snel een rondleiding via www.logiville.be.

Met dank aan onze fotografen Sonja De Wolf en Cathy Van Dael.

http://www.logiville.be
https://logiville.be/nl/nieuws/log-ville-officieel-geopend
https://logiville.be/nl
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Renewi streeft ernaar het meest 
toonaangevende waste-to-product-
bedrijf te zijn. Bijdragen aan een 
duurzame samenleving voor hun 
belangrijkste stakeholders doen 
ze door het verkrijgen van waarde 
uit afval: 65,8% van het afval dat 
Renewi jaarlijks inzamelt wordt 
gerecycled.

De Bio Energy Base is een project van 
BEE en werd mede mogelijk gemaakt 
met de financiële steun van Londens 
infrastructuurfonds Equitix, NatWest en 
de Coöperatie Zonneberg. De centrale 
levert groene stroom en warmte aan 
industriële klanten in de haven van 
Gent, en in de omgeving via een 
stoomnet.

De centrale zal jaarlijks ongeveer 
150.000 ton afvalhout verwerken. Het 
afvalhout is afkomstig van container-
parken, bedrijven en het slopen van 
oude woningen. Enkel de fractie die 
niet recycleerbaar is, wordt gebruikt in 
de centrale.

Naar aanleiding van het contract om 
de nieuwe warmtecentrale BEB te 
bevoorraden met B-hout, zocht Renewi 
samen met Multimodaal.Vlaanderen 
naar mogelijkheden om de aanvoer 
vanuit diverse locaties naar Gent waar 
mogelijk en haalbaar via de binnenvaart 
te laten lopen. Concreet boog het 
team van Multimodaal.Vlaanderen zich 
over de houtflow tussen Evergem en 
Gent, wat resulteerde in een gunstige 
business case.

Ondanks de korte afstand tussen 
de Renewi site in Evergem en de 
warmtecentrale (gelegen op de site 
van Ghent Commodities Terminal) 
koos Renewi er bewust voor om de 
1000 vrachtwagens niet over de drukke 
R4 van Gent te laten rijden maar via het 
water aan te leveren. Hierdoor worden 
16.000 vrachtwagen km vermeden op 
de drukke wegen rond Gent.

Ondanks de (beperkte) meerkost van 
het alternatief via de binnenvaart, 
investeert Renewi op deze manier wel 
in duurzame transportoplossingen die 
de mobiliteit rond Gent en het klimaat 
ten goede komen.

MEER INFO
CONTACTEER
Misja Tessens (misja.tessens@vil.be)

SUCCESS STORIES

RENEWI KIEST VOOR BINNENVAART VOOR 
AANVOER AFVALHOUT

mailto:misja.tessens@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/renewi-kiest-voor-binnenvaart-voor-aanvoer-afvalhout/
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DOW MAAKT MODAL SHIFT BINNEN DE HAVEN 
VAN ANTWERPEN
In samenwerking met zijn logistieke partner Broekman 
Logistics en dankzij het advies van Multimodaal.
Vlaanderen heeft Dow de stap gezet naar een 
combinatie van wegtransport en spoorvervoer voor 
containers binnen de haven van Antwerpen.

Dow heeft de ambitie om het meest innovatieve, klantge-
richte, inclusieve en duurzame bedrijf op het gebied van 
material sciences ter wereld te worden. Vanuit deze ambitie 
en met het oog op de verkeerswerken in en rond de haven 
van Antwerpen, is het logistieke team van Dow de samenwer-
king aangegaan met de multimodale experten van VIL. 

Er werd een project gestart rond de export containers 
vanuit de magazijnen van Broekman Logistics in de haven 
van Antwerpen. Deze containers werden uitsluitend per 
vrachtwagen over de Antwerpse Ring vervoerd. Multimodaal.
Vlaanderen heeft een matrix met alternatieve oplossingen 
opgesteld (binnenvaart, spoor, en combinaties met wegtrans-
port), inclusief de positieve en negatieve effecten op service, 
duurzaamheid en kosten. Uiteindelijk is gekozen voor een 
combinatie van wegtransport en spoorverbinding.

Concreet houdt dit in dat de lege containers met vrachtwa-
gens worden opgehaald bij de depots op rechteroever en bij 
de magazijnen van Broekman worden neergezet. Na belading 
bij Broekman worden de containers per vrachtwagen naar de 

Antwerpse Mainhub terminal getransporteerd en daar ingele-
verd. Vanuit de Mainhub worden de containers per spoor van 
Lineas Intermodal naar de kades op Linkeroever vervoerd.

Hetzelfde principe wordt nu ook bij import containers 
toegepast. Deze containers staan op de kades op Linkeroever 
en worden per spoor naar de Antwerpse Mainhub vervoerd. 
Per vrachtwagen wordt het laatste stuk tussen de Mainhub en 
Broekman Logistics afgelegd.
Deze logistieke oplossing waarbij 58% van de totale afstand 
via het spoor gaat in plaats van over de Antwerpse Ring, 
heeft diverse positieve effecten:

• Drukke verkeerspunten zoals de Liefkenshoektunnel,
 Thijsmantunnel en wachtrijen bij de diepzee kades worden 
 vermeden en ontlast.
• De CO

2-uitstoot wordt met 34% verminderd.
• De betrouwbaarheid van de logistieke doorlooptijden neemt 
 toe, wat zorgt voor een daling van onvoorziene logistieke  
 kosten. Dit maakt de oplossing kostenefficiënt.

Deze modal shift is voor Dow een eerste stap in de samen-
werking met Multimodaal.Vlaanderen. 

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

mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/dow-maakt-modal-shift-binnen-de-haven-van-antwerpen/
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NACHTTRANSPORTEN IN ANTWERPEN:
EEN VERDER TE ONTGINNEN ‘TIME FRAME’
Tijdens de corona-periode waren 
er bijna geen files, sinds begin 
september zien we de ‘normale’ of 
‘gebruikelijke’ files weer dagelijks 
opduiken met regelmatige pieken 
van 250 en 300 km.

Timeshift
Deze situatie leidt niet alleen tot kop-
brekens voor de automobilist maar ook 
voor de logistieke- en transportsector. 
Multimodaal.Vlaanderen werkt daarom 
businesscases uit, voor de modal shift 
naar binnenvaart en spoor. Naast de 
modal shift kan de time shift echter ook 
oplossingen bieden.

Concreet worden de transporten via de 
weg waar mogelijk ’s nachts uitgevoerd. 
Cruciaal hierbij is dat de hele logistieke 
keten hierop afgestemd wordt: havens, 
inland terminals, expediteurs, verladers, 
ontvangers, douane… Een rond midder-
nacht opgehaalde container in de haven 
moet om 3u ’s nachts terecht kunnen bij 
de ontvanger. 

Reeds gestart in 2017
In maart 2017 werd door Port of 
Antwerp het initiatief genomen om 
nachttransporten voor maritieme contai-
ners mogelijk te maken via een “letter of 
intent” met de hogergenoemde spelers. 
Als resultaat gingen na de Linkeroever 
terminals ook de rechteroever deepsea 
terminals ‘s nachts open en opereren de 
meeste empty depots op 24/5 basis of 
met verlengde openingsuren.

Groot potentieel
Multimodaal.Vlaanderen schaarde zich 
hier als adviesbureau direct achter en 
nam de nachttransporten mee bij de 
contacten met de markt.

De voordelen zijn duidelijk: tijdwinst 
door het vermijden van files en het 
vlotter rijden voor de chauffeurs. 
Gedurende een panelgesprek tijdens 
de recente Transport & Logistics beurs 
in Antwerpen bleken de neuzen in 
dezelfde richting te staan. Maar er 
kwamen ook elementen naar boven die 
een volledige uitrol van nachttransport 
bemoeilijken: het vinden van chauffeurs 
die ’s nachts willen rijden, hogere 
kosten (wie gaat die betalen), verladers 

en ontvangers die niet ‘open’ zijn ’s 
nachts… 
De transportsector zelf wil duidelijk 
hieraan meewerken maar heeft 
ondersteuning en stimuli van de 
overheid nodig en de regelgeving moet 
aangepast worden naar verdere facilite-
ring. Samenwerking in de hele logistieke 
keten (24/24) gaat de efficiëntie in het 
transport verhogen én vaak ook in de 
interne logistiek van de bedrijven zelf.

Tijdens het paneldebat bleek duidelijk 
dat de opportuniteiten nog niet volledig 
gebruikt worden, zoals de beschikbare 
maar weinig gebruikte slots tussen 
middernacht en 4u op de containerter-
minals in de haven. Hier ligt een quick 
win voor het rapen: de wegtransporteur 
kan het aantal ritten tijdens de nacht 
meer dan verdubbelen t.o.v. de dag.

Er wordt zowel door de haven als door 
Multimodaal.Vlaanderen een warme 
oproep gedaan naar de marktspelers 
om deze optie te overwegen. 

MEER INFO?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

mailto:peter.lagey@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/2021/11/nachttransporten-in-antwerpen-een-verder-te-ontginnen-time-frame/
https://multimodaal.vlaanderen/
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WAS U ERBIJ?

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

Op 19 oktober organiseerde Multi-
modaal.Vlaanderen een multimodale 
borrel, waar in primeur de ICY video 
werd voorgesteld.

Benieuwd naar het resultaat?  
Neem snel een kijkje op onze website: 
www.multimodaal.vlaanderen

VOLLE GAS VOORUIT MET WATER EN SPOOR

TRANSPORT & LOGISTICS 2021

LEREND NETWERK MULTIMODAAL TRANSPORT
In deze regionale editie Limburg-Kempen, in samenwerking 
met POM Limburg en IOK, kwam een vaste, beperkte groep 
van bedrijven binnen een periode van één maand vier keer 
samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

Gert De Boeck van SKF Logistics Services was alvast enthou-
siast: “Ik verkreeg veel achtergrondinformatie die me toelaten 
een betere inschatting te maken van de huidige situatie, alsook 
van mogelijke toekomstperspectieven”.

Interesse om deel te nemen aan een volgend lerend netwerk? 
Geef een seintje via multimodaal.vlaanderen@vil.be

Bedrijven als Unilin Group, Beaulieu 
International Group en Imog getuigden 
maandag 13 september op het event 
‘Volle gas vooruit met water en spoor’ 
in Roeselare over de vele voordelen van 
multimodaal transport. 

Het event werd georganiseerd in samen-
werking met POM West-Vlaanderen.

http://www.multimodaal.vlaanderen
mailto:multimodaal.vlaanderen@vil.be



