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WHAT ELSE?
WAS U ERBIJ?
DATUMPRIKKERS
NIEUWE LEDEN
KATERN MULTIMODAAL

Wij zijn het nieuwe jaar gestart met heel wat goede voornemens.
Uiteraard gaan wij verder met het initiëren, faciliteren en uitvoeren 
van innovatieprojecten, met en voor bedrijven, en het organiseren van 
netwerkevents. Verder starten we met een gloednieuw diensten- 
pakket voor de vervoerders. De transportsector is van oudsher een 
sector van kmo-bedrijven, waar hard werken vaak weinig ruimte 
overlaat voor anders werken. Hier kan VIL bij helpen, zoals u in deze 
nieuwsbrief zal ontdekken.

Daarnaast gaan wij voor een verlenging met vijf jaar van Multimodaal.
Vlaanderen. De modal shift is bijlange nog niet ingeburgerd in onze 
maatschappij en het adviespunt wenst de EU Green Deal aan te 
grijpen als hefboom om bedrijven letterlijk en figuurlijk weg van de 
weg te krijgen. 

Tot slot wensen wij een nieuw groots initiatief te lanceren in navolging 
van Log!Ville. Eind deze maand wordt binnen de Raad van Bestuur 
hierover een eerste brainstorm georganiseerd. Benieuwd wat het 
nieuwe ambitieuze VIL-doorbraakproject zal worden? Een tipje van 
de sluier wordt opgeheven op onze Lentereceptie op 29 maart 2022. 
Wees erbij en laat ons samen de traditie van een frisse pint en frietjes 
met mayonaise verder zetten.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

https://vil.be/
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PROJECTEN

WAREHOUSE 
24/7
STATUS AFGEROND

De logistieke keten staat door 
de gevolgen van de coronacrisis 
meer dan ooit onder druk. Het 
idee van een non-stop economie 
wordt al jaren geopperd, maar 
blijft voorlopig uit. In het 
project Warehouse 24/7 heeft 
VIL een methodiek uitgewerkt 
die bedrijven begeleidt bij het 
zetten van de nodige stappen 
om logistiek dag en nacht 
mogelijk te maken. VIL stelde de 
projectresultaten voor tijdens het 
slotevent op 13 januari.

Minder congestie, brede 
dienstverlening
VIL werkte in dit project een gids en 
bijhorende Excel handleiding uit om 
bedrijven in staat te stellen om kritisch 
naar de eigen operaties te kijken en 
een aantal scenario’s te ontwikkelen. 
Zo kan er per situatie bepaald worden 
voor welke stakeholders welke waarde 
gecreëerd kan worden. Die voordelen 

zijn niet alleen maatschappelijk van 
aard, zoals vermindering van congestie 
en emissies, maar ook economisch, 
zoals verbreding van de dienstverlening 
(capaciteitsuitbreiding) en besparingen.

Overheid moet ‘time shift’ 
aanmoedigen
Ook de overheid is stakeholder in dit 
verhaal en kan de ‘time shift’ aan- 
moedigen door gerichte maatregelen te 
nemen.

De gids van VIL werd tijdens het project 
bij Katoen Natie en Ninatrans praktisch 
uitgewerkt. Waar Katoen Natie vertrok 
vanuit een bestaande operatie, ging 
Ninatrans na of er een volledig nieuwe 
bedrijfsactiviteit kan worden opgezet 
met het 24/7-principe.

“De opstart van 
24/7 operaties 

vraagt een zekere 
cultuurontwikkeling 
binnen het bedrijf”

Waar vele bedrijven de concrete 
oefening nog maken, zijn er ook al 
succesverhalen bekend. Zo is bij diep-
vriesgroentenproducent Ardo Group 
24/7 doorwerken al jaren ingebakken 
in de bedrijfscultuur, zo getuigde Jan 
Debaillie, Business Director Americas, 
tijdens het slotevent:

“Binnen onze organisatie beheren 
wij onze eigen logistieke activiteiten 
en magazijnen. Onze magazijnen zijn 

grotendeels geautomatiseerd en werken 
met kleine vaste teams. We hebben 
geen eigen vrachtwagens en werken 
daarvoor samen met vaste transpor-
teurs. Door een goede spreiding tussen 
dag en nacht zorgen we voor een 
optimalisatie en worden wachttijden tot 
een minimum herleid. De opstart van 
24/7 operaties is zeker niet onmogelijk, 
maar vraagt een zekere cultuurontwik-
keling binnen het bedrijf en een goed 
uitgebouwd totaalconcept waarin alle 
spelers worden betrokken.”

Gratis VIL Gids
VIL stelt zijn gids graag ter beschikking 
van bedrijven om zelf de 24/7-oefening 
te maken.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen 
onder begeleiding van VIL een eigen 
bedrijfscase opstarten waarbij het 
stappenplan op de eigen operatie(s) 
en de betrokken ketenpartners wordt 
toegepast.

Projectdeelnemers: Colruyt Group, 
Distrilog, Vervoer Frans Gommeren, 
Handico Trucking, Katoen Natie 
Terminals, Lantis, MPET, Ninatrans, 
PM-Trans en Port of Antwerp.

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

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

mailto:julie.stuer@vil.be
https://vil.be/project/warehouse-24-7/
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PLASTICS RECYCLING 
HUB
STATUS IN UITVOERING

De omschakeling naar een circulaire economie is 
volop aan de gang. VIL en VITO willen samen met 
de logistieke, de recyclage- en de chemiesector 
belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van 
Vlaanderen als kunststofrecyclage hub voor Europa. 
Achttien bedrijven nemen deel aan dit project.

Kunststofhoudend afval vormt een belangrijke stroom voor 
potentiële recyclageactiviteiten met hoge meerwaarde op 
economisch en maatschappelijk vlak. Vlaanderen, met een 
grote aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven, kan 
daarbij een prominente rol spelen. 
De chemiesector en de overheid zetten dan ook volop in op 
de transitie naar innovatieve, circulaire chemie.

Logistieke uitdagingen
De aanvoer van de te recycleren afvalstromen vormt echter 
een logistieke uitdaging op verschillende vlakken, gaande van 
de inzameling, over de voorbehandeling, tot het organiseren 
van de transporten op een efficiënte en duurzame manier.

“In het project zulen we logistieke modellen en concepten 
ontwikkelen voor geïntegreerde en geoptimaliseerde inza-
meling, voorbehandeling en transport van kunststofhoudend 
afval. Daarnaast zullen we ook nagaan hoe digitalisering 
ingezet kan worden om deze logistieke ketens transparant 

te maken en te optimaliseren”, aldus VIL projectleider Jan 
Merckx, gespecialiseerd in circulariteit en logistiek.

Verschillende sectoren slaan handen in elkaar
Een van de deelnemende bedrijven aan dit project is chemie-
bedrijf Eastman. Sofie Vergucht, Strategic Initiatives Manager 
Circular Economy EMEA: “Eastman heeft recent het plan 
aangekondigd om 1 miljard dollar te investeren in de grootste 
moleculaire recyclagefabriek ter wereld, en zo de transitie naar 
een circulaire economie voor plastiek te versnellen. Hiermee 
zouden we 160 000 MT moeilijk recycleerbare plastiek per jaar 
kunnen recycleren. De aanvoer van afvalstromen, inclusief het 
inzamelen, sorteren, voorbehandelen en voorbereiden, vormt 
een behoorlijke logistieke uitdaging. Verandering op grote 
schaal kan enkel teweeggebracht worden als verschillende 
sectoren de handen in elkaar slaan. Wij zijn dan ook verheugd 
dat Vlaanderen een voortrekkersrol wil spelen en samen met 
alle cruciale partners een blueprint wil ontwikkelen voor een 
logistieke recycling hub voor de EU, en engageren ons om 
hier volop aan mee te werken.”

Projectdeelnemers: ADPO, BASF, Beaulieu International 
Group, Biostoom Beringen, CHEP, Covestro, Despriet 
Gebroeders (Looplife Polymers), Eastman, Euroports, Indaver, 
POM Limburg, Port of Antwerp, Pre Zero, PSA Antwerp, 
Renasci, Suez R&R BE Services, Triple Helix, Vanheede 
Environmental Logistics.
Essenscia en Catalisti zijn betrokken als klankbord.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
https://vil.be/
https://vil.be/project/plastics-recycling-hub/
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MILESTONE
STATUS IN UITVOERING

Om de werkomstandigheden van 
beroepschauffeurs te verbeteren en 
het beroep opnieuw aantrekkelijker 
te maken, gaan VIL, IMOB UHasselt, 
KU Leuven en UAntwerpen 130 
chauffeurs gedurende drie jaar 
opvolgen. Het project MILESTONE 
wil via tal van interventies, zoals 
het monitoren van stress en 
vermoeidheid bij chauffeurs, de 
pijnpunten aanpakken.

In MILESTONE gaan de academici van 
drie Vlaamse universiteiten technologi-
sche interventies ontwikkelen en testen 
om de moeizame werkomstandigheden, 
stress en de negatieve gezondheids-
impact bij professionele chauffeurs te 
verminderen. Het project kreeg via VIL 
de goedkeuring en steun van VLAIO.

De focus ligt op het verbeteren van 
de gezondheid van de chauffeurs, het 
verhogen van de verkeersveiligheid en 
de economische meerwaarde die dit 
alles met zich kan meebrengen.

Geïnteresseerde bedrijven gezocht
Transportbedrijven, zowel voor lange als 
korte afstandsritten en pakjesbezorging, 
kunnen nog deelnemen aan dit project.

MEER WETEN OF DEELNEMEN?
Contacteer Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)

BASISONDERZOEK

STARGATE
STATUS IN UITVOERING

Stargate is een Europees project, 
geleid door Brussels Airport 
Company. 21 projectpartners 
zullen duurzame innovaties op 
en rond luchthavens testen en 
implementeren. In Brussel komt er 
onder andere een menginstallatie 
voor biobrandstof en worden 
verkeersstromen van personeel 
onder de loep genomen. VIL zal 
verantwoordelijk zijn voor een 
haalbaarheidsstudie rond waterstof 
toepassingen op en rond de 
luchthaven, een TCO-tool hiervoor 

ontwikkelen en testen uitvoeren met 
voertuigen voor grondafhandeling, 
die aangedreven worden op 
waterstof.

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

INTERNATIONALISERING

STRUCTUREEL 
PARTNERSCHAP FIT
VIL is opnieuw door Flanders Investment & Trade (FIT) 
erkend als structurele partner voor een periode van 
vijf jaar. Op donderdag 25 november ondertekende 
VIL, in aanwezigheid van minister-president Jan 
Jambon en CEO Claire Tillekaerts, het nieuwe 
samenwerkingsverband. VIL zal zich in de periode 2022 
– 2027 richten op het aantrekken van internationale 
investeringen. De troeven van Vlaanderen als logistieke 
topregio moeten immers benadrukt blijven.

MEER WETEN?
Contacteer Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:kris.neyens@vil.be
https://vil.be/project/stargate/
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NIEUW: DIENSTENPAKKET VOOR TRANSPORTEURS

GREEN DEAL
ANDERS 
VERPAKT
Bent u op zoek naar manieren 
om uw producten met écht 
vernieuwende verpakkingen tot bij 
de klant te brengen? Doe dan mee 
met de Green Deal Anders Verpakt. 
Deze Green Deal is een initiatief van 
de OVAM, VIL, Comeos, Detic en 
Fevia.

Omdat we duurzamer moeten om- 
springen met onze grondstoffen verlegt 
deze Green Deal de focus van meer 
inzameling en recyclage naar meer 
circulaire distributie- en consumptie-
modellen. De aandacht gaat daarbij 
expliciet naar preventie (het weglaten 

van verpakking) en hergebruik van 
verpakkingen. Daarbij wordt gestreefd 
naar een lagere milieu-impact doorheen 
de ganse keten.

De uitdaging
Minder eenmalige verpakkingen door 
deze te vermijden of te hergebruiken 
en hierdoor de milieu-impact van het 
verpakte product te verkleinen. Het 
fundamenteel herdenken van diensten 
en verpakkingen en de bijhorende 
processen staat hierbij centraal.

Neem deel!
U kan zich als deelnemende of onder-
steunende partner inzetten voor deze 
Green Deal. Deelnemende partijen 
voeren een concreet project uit rond 
preventie en hergebruik van verpak-
kingen. Ondersteundende partijen 
dragen bij tot concrete acties vanuit hun 
specifieke expertise en werkveld.

What’s in it for me?
U komt terecht in een netwerk van 
bedrijven, organisaties, kennisinstellin-
gen en overheden dat zich focust op 
kennis vergaren, ervaringen en informa-
tie uitwisselen, systemen (onder)zoeken 
en projecten in praktijk brengen. 

MEER WETEN OF DEELNEMEN?
Contacteer Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)

WHAT ELSE?

1) In kaart brengen van het
verbeteringspotentieel om uw
kosten duurzaam te verminderen

VIL legt u uit hoe uw operationale
kosten kunnen verminderen door het
gebruik van digitale tools. U kan hierbij 
kiezen tussen een basis audit en een 
uitgebreide audit.

Vraag een eerste gratis werksessie
aan!

2) Begeleiding bij de aanschaf van
nieuwe digitale toepassingen

 Wilt u een nieuw systeem implemen- 
 teren dat voldoet aan al uw ver- 
 wachtingen? Met de selectie- en 

aankoopbegeleiding van VIL 
voorkomt u miskopen en maakt u de 
juiste beslissingen voor uw bedrijf.

Vraag een eerste gratis werksessie
 aan!

3) Individueel advies op maat

Onze transportspecialist staat ook tot 
uw dienst voor individueel advies op

 maat.

VIL is een erkend dienstverlener
voor advies. Kleine en middelgrote 
ondernemingen kunnen gebruik- 

 maken van de KMO-portefeuille.
Meer info: 
https://vil.be/over-vil/innovatiesteun/

Hoe gaat u aan de slag als ondernemer met de talrijke 
digitaliseringsmogelijkheden?

Onze nieuwe transportspecialist, met 30 jaar ervaring op 
de teller, kan u hierbij helpen.

Onze aanpak? 
Snel, efficiënt, goedkoop en no-nonsens benadering!

MEER WETEN?

Contacteer Dirk Staelens (dirk.staelens@vil.be)

mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:dirk.staelens@vil.be
https://vil.be/lean-green/green-deal-anders-verpakt/
https://vil.be/lean-green/green-deal-anders-verpakt/
https://vil.be/
https://vil.be/over-vil/innovatiesteun/
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WAS U ERBIJ?

NIEUWE LEDEN GET 
TOGETHER
Bedrijven die lid werden van VIL in 2020 of 2021 konden 
in december met elkaar kennismaken tijdens de 
informele get together.

De aanwezigen stelden hun bedrijf voor tijdens een pittige 
elevator pitch van één minuut.

Ondanks de geldende coronamaatregelen konden we onze 
leden toch nog een gezellig netwerkmoment aanbieden.

BAANBREKERS 2021
De winnaars van Baanbrekers 2021 zijn bekend. De 
awards werden uitgereikt op 16 november 2021 in 
Technopolis Mechelen. 

Alle bedrijven die konden aantonen een bijzondere bijdrage te 
leveren aan de mobiliteit in Vlaanderen, kwamen in aanmer-
king voor een award.

Proficiat aan de winnaars: Saint-Gobain Gyproc als multi-
modale verlader, Eutraco als multimodale dienstverlener en 
Martine Hiel als multimodale ambassadeur.

In de katern Multimodaal.Vlaanderen vindt u meer sfeerfoto’s 
van dit event.
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DATUMPRIKKERS

NIEUWE LEDEN
ANGLO BELGIAN CORPORATION
www.abc-engines.com
Anglo Belgian Corporation (ABC) is een toonaangevende 
Europese fabrikant van middelsnellopende motoren met een 
vermogensbereik tussen 600 en 10400 kW. Het bedrijf ont-
wikkelt en produceert betrouwbare en innovatieve middels-
nellopende motoren voor de energie- en transportindustrie.

ARTECO
www.arteco-coolants.com
ARTECO is een jong en dynamisch chemiebedrijf, marktleider 
in zijn marktsegment en ontwikkelt en produceert hoogwaar-
dige antivrieskoelmiddelen en warmteoverdrachtsvloeistoffen 
voor automotive en industriële toepassingen. Arteco biedt 
innovatieve, concurrerende en efficiënte waterige oplossingen 
voor een geoptimaliseerde thermische warmteoverdracht en 
corrosiebescherming voor een koelsysteem.

CEVA LOGISTICS
www.cevalogistics.com
CEVA biedt supply chain oplossingen van wereldklasse. Als 
marktleider biedt CEVA klanten een compleet supply chain 
ontwerp en -implementatie in contractlogistiek en vracht-
beheer, alleen of in combinatie. Samen met CMA CGM, een 
toonaangevende wereldwijde verzendgroep en de strategi-
sche partner van CEVA, zijn ze in staat om klanten end-to-
end logistieke oplossingen te bieden.

DYNALOGIC
www.dynalogic.eu
Als full-service bezorgspecialist en verlengstuk van suc-
cesvolle bedrijven, vergroot Dynalogic de waarde van het 
bestelde product. Dit betekent snelheid, flexibiliteit en service 
gebaseerd op de wensen van de klanten. Dynalogic bezorgt, 
verzorgt en ontzorgt door kostbare producten op het door de 
klant gewenste moment en locatie te bezorgen. 

VIL LEREND NETWERK DIGITALISERING IN DE 
LOGISTIEK
07 FEBRUARI 2022 - LOG!VILLE (NIEL)
Dit Lerend Netwerk spitst zich toe op bewezen technologieën 
die u kunnen helpen bij het efficiënt digitaliseren van uw 
logistieke operaties en de weg naar paperless logistics.

SLOTEVENT AI4CAST
15 FEBRUARI 2022 - ONLINE
In het project ‘AI4Cast’ hebben HOWest, Sirris en VIL samen 
onderzocht hoe Artificiële Intelligentie kan worden ingezet 
voor het beter voorspellen en plannen van de supply chains.

VIL LEREND NETWERK STADSLOGISTIEK
17 FEBRUARI 2022 - 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.

SLOTEVENT RURAL PARCEL DELIVERY
22 FEBRUARI 2022 - ONLINE
In het project ‘Rural Parcel Delivery’ is VIL op zoek gegaan 
naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in 
landelijke gebieden.

VIL LEREND NETWERK AUTOMATISERING & 
ROBOTISERING
09 MAART 2022 - BLUEPOINT ANTWERPEN
Dit Lerend Netwerk spitst zich toe op de technologieën en 
systemen die bechikbaar zijn om uw magazijnen te automati-
seren en robotiseren.

TRENDS IN DE LOGISTIEK
15 MAART 2022 - LOG!VILLE (NIEL)
Ontdek de laatste trends in de logistieke sector tijdens dit 
thematisch event, inclusief rondleiding in het logistieke 
demonstratiecentrum Log!Ville. 

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

GRATIS INFOSESSIE:
ONTVANG SUBSIDIES VIA VIL
1 APRIL 2022 - ONLINE
Loopt u al enige tijd rond met een vernieuwend logistiek idee 
voor uw bedrijf? Maar weet u niet hoe u hier verder, inhou-
delijk en/of financieel, mee aan de slag kan gaan? VIL kan u 
helpen! We leggen u graag alles uit tijdens de gratis digitale 
infosessie.

SLOTEVENT RPA DATABOTS
19 MEI 2022 - TBC
Met RPA Databots reikt VIL, op basis van Robot Process 
Automation, een laagdrempelig en goedkoop systeem aan, 
zodat bedrijven in een korte tijdspanne tot een voldoende 
graad van automatisatie in administratieve processen kunnen 
komen.

SLOTEVENT LOGIGRID
16 JUNI 2022 - LAMOT (MECHELEN)
In Logigrid hebben VIL en Flux50 als speerpuntclusters 
voor de logistieke en energiesector samen onderzocht hoe 
Smart Microgrids kunnen bijdragen bij de elektrificatie van de 
Vlaamse logistieke sector en haar transitie naar hernieuwbare 
energie.

TRENDS IN DE LOGISTIEK 
21 JUNI 2022 - LOG!VILLE (NIEL)
Ontdek de laatste trends in de logistieke sector tijdens dit 
thematisch event, inclusief rondleiding in het logistieke 
demonstratiecentrum Log!Ville. 

http://www.abc-engines.com
http://www.arteco-coolants.com
http://www.cevalogistics.com
http://www.dynalogic.eu
https://vil.be/
https://vil.be/event/lerende-netwerken-digitale-transformatie/
https://vil.be/event/slotevent-ai4cast/
https://vil.be/event/vil-lerend-netwerk-stadslogistiek-3de-editie/
https://vil.be/event/slotevent-rural-parcel-delivery/
https://vil.be/event/vil-lerend-netwerk-automatisering-en-robotisering/
https://vil.be/event/trendradar/
https://vil.be/event/vil-lentereceptie/
https://vil.be/event/gratis-infosessie-ontvang-subsidies-via-vil/
https://vil.be/event/trendradar/
https://vil.be/event/slotevent-rpa-databots/
https://vil.be/event/slotevent-logigrid/
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INTHER LOGISTICS AUTOMATION
www.inthergroup.com
Inther Group biedt wereldwijd best-in-class duurzame 
intralogistieke oplossingen in fijnmazige distributie. Inther 
Group is een internationale system integrator, gespecialiseerd 
in automatiseringsoplossingen voor magazijnen. Inther Group 
is trots op de oplossingen die wereldwijd worden ontwikkeld, 
gerealiseerd en succesvol worden toegepast voor klanten uit 
diverse branches zoals e-commerce, retail, medical, food, 
fashion,...

NOVARTIS
www.novartis.be
Het Zwitserse bedrijf Novartis is een belangrijke producent 
van geneesmiddelen. De producten worden wereldwijd in 
zo’n 180 landen door ongeveer 1 miljard mensen gebruikt. Bij 
de onderneming werken ruim 100.000 mensen. In 2020 werd 
US$ 9 miljard besteed aan onderzoek en ontwikkeling van 
nieuwe producten. Het Belgisch hoofdkantoor bevindt zich in 
Vilvoorde.

OPEN TECH HIVE
http://opentechhive.com
Open Tech Hive streeft ernaar om wereldwijd veilige,
gebruikersvriendelijke logistieke beheer- en controlesystemen 
aan te bieden die gebruik maken van innovatieve hard- en 
software technologieën geïntegreerd met AI-, blockchain-
elementen en andere de nieuwste technologieën voor online 
visibiliteit en gegevensopslag voor verdere diepgaande 
analyse.

RENAULT BELGIË LUXEMBURG - 
CDE P&A BENELUX 
https://nl.renault.be
Als distributiecentrum voor alle onderdelen van de merken 
Renault – Dacia – Alpine zorgt Renault CDE P&A – Boom 
dat garagehouders in de ganse BeNeLux hun klanten een 
optimale service kunnen bieden. Met een team van 80 mede-
werkers verzenden zij dagelijks de door de dealers bestelde 
onderdelen, via een nachtdistributie.

ROBONEXT
https://robonext.eu
Robonext is een IT-bedrijf uit Edegem gespecialiseerd in 
het robotiseren van administratieve processen. Robonext 
is expert op vlak van Robotic Process Automation (RPA) en 
Artificiële Intelligentie (AI). De startup automatiseert saai en 
repetitief werk, om de productiviteit en job-tevredenheid bij 
zijn klanten te verhogen. Robonext heeft heel wat ervaring in 
de logistieke sector, waar deze technologieën een bijzonder 
groot potentieel heeft.

SIOUX TECHNOLOGIES
https://www.sioux.eu
Sioux Technologies wil een bijdrage leveren aan een veilige, 
gezonde en duurzame wereld door middel van technologi-
sche vernieuwing. Sioux ontzorgt hightech bedrijven bij het 
ontwikkelen en bouwen van slimme modules en software 
met impact en voegen waarde toe door een sterke focus 
op kwaliteit, functionaliteit, het verkorten van ontwikkel-
tijden, integraliteit en schaalbaarheid. Daarmee realiseren 
ze een duurzaam concurrentievoordeel voor klanten tegen 
een optimale prijs.

SYNTRA BUSINESS
www.syntra-business.be
SyntraPXL business organiseert professionele opleidingen 
voor bedrijven en hun medewerkers. Een opleiding op maat 
van bedrijf en medewerkers of een opleiding uit het open 
opleidingsaanbod, opleidings- of subsidieadvies, overdag of 
’s avonds, … Het kan allemaal bij SyntraPXL business. De 
opleidingen worden georganiseerd in het bedrijf van de klant, 
op een door de klant gekozen locatie, in een van de OffiCen-
ters of op een van de campussen.

TRANS IT
http://site.trans-it.be
Trans-IT ontwikkelde zijn eigen TMS-systeem naar de 
moderne noden van containertransport. Het systeem zorgt 
voor automatische vooraanmeldingen en maakt aan de 
hand van zijn algoritme de meest efficiënte planning. Door 
integraties met expediteurs, rederijen en kaaien wordt alle 
communicatie met chauffeurs en onderaanemers geautoma-
tiseerd. Dit alles kan overal en door alle betrokken partijen 
opgevolgd worden door de combinatie van de app en het 
TMS programma. 

VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING 
(REMO-FRIT)
www.remofrit.be
Remo-Frit is een familiebedrijf dat al jaren voeling houdt 
met het volledige aardappeltraject, van de teelt tot en met 
de verwerking. Gestart vanuit een landbouwbedrijf, weet de 
familie Van Remoortel alles over de aardappel. Vandaag de 
dag beschikt Remo nog steeds over eigen aardappelvelden, 
een eigen aardappelteelt, eigen bewaarloodsen, … Zo 
behoudt Remo voeling met het hele aardappeltraject, en niet 
enkel met het verwerkingstraject. 

VELGIO
www.velgio.be
Velgio is een opleidingscentrum gespecialiseerd in de Code 
95 en ADR-opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs en 
organiseert opleidingen in heel Vlaanderen op verscheidene 
eigen locaties en on-site bij klanten zelf. Directe connectie 
met de chauffeur maakt het mogelijk om technologische 
ontwikkelingen te delen en daarom volgt Velgio innovaties in 
hun sector nauwkeurig op.
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Depla Recycling, een recyclage-
bedrijf uit Meulebeke, is gespeciali-
seerd in de verwerking van schroot. 
De ingezamelde materialen 
worden op de site in Meulebeke 
uitgesorteerd om vervolgens bij 
eindklanten in binnen- en buitenland 
gerecycleerd te worden.

Het bedrijft maakt gebruik van een 
bulkterminal in Wielsbeke waar reeds 
bulkschepen voor diverse klanten 
worden geladen.

Exportcontainers naar India-
Pakistan-Bangladesh
Een aanzienlijk deel van het volume 
wordt geëxporteerd naar o.a. India, 
Pakistan en Bangladesh voor verdere 
verwerking. Deze exportstromen 
verlopen – op instructie van de eind-
klanten – meestal via de haven van 
Antwerpen.

Een analyse van deze exportstromen in 
het kader van de samenwerking tussen 
Multimodaal.Vlaanderen en POM 
West-Vlaanderen, toonde aan dat een 
volwaardig alternatief kan worden op- 
gezet via de River Terminal Wielsbeke.

Dat alternatief is een toepassing van 
het inmiddels bekende “ICY” (Inland 
Container Yard) concept, waarbij de 
lege container wordt opgehaald aan 
de terminal in Wielsbeke (i.p.v. in 
Antwerpen), geladen bij Depla en op 
de terminal weer binnengebracht, om 
vervolgens via barge naar Antwerpen 
te varen.

Om hiermee aan de slag te gaan, 
diende Depla de exportklanten mee 
in het bad te trekken, aangezien zij ex 
works aankopen en de klant dus de 
transportketen beheert. In november 
werd door een eerste exportklant met 
succes een lading van 500 ton (hetzij 
23 containers) verscheept volgens dit 
ICY model.

Groot potentieel
Het potentieel is groot. De ambitie is 
om maandelijks 2000 ton via de binnen-
vaart naar Antwerpen te vervoeren voor 
verdere export. Dit komt overeen met 
75 containers per maand, waardoor 
er jaarlijks 1.800 vrachtwagenritten 
kunnen worden vermeden op de drukke 
E17 Gent-Antwerpen en toegangs-
wegen tot de Antwerpse deepsea 

terminals. De totale CO
2-besparing 

bedraagt 28% op het volledige traject.

Het resultaat van de analyse werd 
bij Depla positief onthaald, doch een 
tekort aan beschikbare exportcontai-
ners in de haven van Antwerpen heeft 
een vertragend effect op een verdere 
uitrol van de modal shift.

Het blijft echter de ambitie om, zodra 
de omstandigheden terug gunstig 
zijn, de vooropgestelde volumes via 
binnenvaart van- en naar Antwerpen te 
vervoeren.

Benieuwd naar de opportuniteiten van 
de modal shift voor uw bedrijf?
Werkt u in een bedrijf in West-Vlaan-
deren en wilt u gratis uw multimodale 
alternatieven in kaart laten brengen?

CONTACTEER
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be)
Shauny Ammeloot
(shauny.ammeloot@pomwvl.be)

SUCCESS STORIES

DEPLA RECYCLING EXPORTEERT VIA 
BINNENVAART

https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/depla-recycling-exporteert-via-binnenvaart/
mailto:filip.dupre@vil.be
mailto:shauny.ammeloot@pomwvl.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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TCI CARRIERS VERMIJDT HOGE KOSTEN 
DANKZIJ DE BINNENVAART
Eerder kon u in deze nieuwsbrief al lezen dat TCI 
Carriers voor één van zijn klanten het multimodaal 
alternatief via de binnenvaart omarmd had. Wegens 
het succes van dat eerste modal shift project ging 
TCI binnen de eigen klantenportefeuille op zoek naar 
bijkomende opportuniteiten.

Het aanbieden van duurzaam transport past tevens perfect 
in het kader van de SDG’s (Sustainable Development Goals), 
waar TCI Carriers zich voor engageert om deze binnen de 
organisatie verder te ontwikkelen.

ICY community
Als deelnemer aan de ICY community kon TCI beroep doen 
op de expertise van Multimodaal.Vlaanderen, dat voor 
verschillende goederenstromen multimodale alternatieven 
gezocht en uitgewerkt heeft. Voor een klant die 1400 import-
containers per jaar vanaf de haven van Antwerpen naar 
Rumst transporteert, bleek het ICY concept opnieuw het 
meest voor de hand liggende alternatief.

Wegtransport niet goedkoper
Hoewel op het eerste gezicht het wegtransport de goed- 
koopste optie lijkt, ziet het totale kostenplaatje er anders uit: 

de vrije periode gaat pas in bij aankomst van de container 
op de binnenvaartterminal waardoor het risico op hoge 
demurrage kosten bij te late teruglevering wordt vermeden.

Driedubbele winst
Elke container die via barge tot de Hutchison terminal (TCT) 
in Willebroek vaart, rest nog een kort last-mile traject over 
de weg. Na het lossen van de containers, worden ze terug-
gebracht naar TCT, waar ze hergebruikt worden voor export-
klanten in de regio. Driedubbele winst: 83% minder km’s over 
de drukke E19 en Antwerpse ring, 42% CO

2-besparing en 
dus ook een besparing op de totale transportkosten zelf.

Bewuste keuze
Tom Leonaers, Director bij TCI Carriers, kiest bewust voor de 
binnenvaart: “Bij TCI Carriers dragen we betaalbaar, duurzaam 
transport hoog in het vaandel. Het ICY concept helpt ons de 
hoge demurrage kosten voor de eindklant te vermijden.”

MEER INFO?
CONTACTEER
Tom Vervliet (tom.vervliet@vil.be)

mailto:tom.vervliet@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/tci-carriers-vermijdt-hoge-kosten-dankzij-de-binnenvaart/
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TECTUM GROUP TREKT DE MULTIMODALE 
KAART
Tectum Group is een familiebedrijf 
met expertise in de constructie 
van daken, gevels en balustrades. 
Met de dochterbedrijven CPE en 
Mawipex worden ook materialen 
verdeeld voor dakdekkers. Dat 
gebeurt via een twintigtal filialen 
in de Benelux. Het hoofdkantoor 
is gelegen in Genk en biedt 
gespecialiseerde dienstverlening 
aan via de verschillende 
dochterbedrijven. Binnen de groep 
worden innovatieve oplossingen en 
duurzaamheid nagestreefd.

Importcontainers vanuit de US
Jaarlijks importeert het bedrijf 300 
containers met materiaal voor de 
constructie van platte daken via de 
haven van Antwerpen. Voor deze 
importstroom vanuit de US werd door 
Multimodaal.Vlaanderen een duurzaam 
alternatief gezocht en uitgewerkt.

Gezien de ligging van het bedrijf, op een 
boogscheut van de Haven van Genk, 
bleek ook hier weer het ICY concept 
een volwaardig en duurzaam alternatief 
voor wegtransport.

De importcontainers vertrekken vanuit 
Antwerpen via binnenvaart tot in de 
Haven van Genk, om vervolgens met 
een kort natransport op de bedrijfssite 
geleverd te worden.

Door deze modal shift is het bedrijf niet 
langer afhankelijk van de verkeers-
situaties op de ring van Antwerpen en 
de E313/E314, en kunnen de containers 
lokaal vanuit de Haven van Genk op 
afroep of volgens vooropgestelde 
planning worden uitgeleverd.

600 vrachtwagenritten minder
De voordelen zijn groot : 600 vracht-
wagenritten minder op de E313/E314, 
verlaging van de transportkosten en een 
reductie van CO

2-uitstoot. Bijkomend 
verhoogt het de flexibiliteit van het 
bedrijf omdat de containers lokaal 
beschikbaar zijn.
De totale CO2- besparing voor de 
300 containers bedraagt 47% ofwel 
31 ton in vergelijking met wegtransport. 

Kostenbesparing door ICY-concept
Het resultaat van de analyse werd 
enthousiast onthaald bij het bedrijf. 
Er wordt een kostenbesparing van 
10% gerealiseerd door te werken met 
rederijen die een ICY oplossing in Genk 
aanbieden. Door de tijdswinst worden 
onnodige demurrage en detention 
kosten vermeden.

“Deze modal shift laat ons toe om onze 
logistieke keten verder te stroomlijnen. 
Aangezien duurzaamheid op alle 
vlakken hoog op onze agenda staat, 
is de verlaagde impact op het milieu 
een belangrijk extra.” Aldus Philippe 
Brillouet, Supply Chain Manager Tectum 
Group.

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

https://multimodaal.vlaanderen/best-practice/tectum-group-trekt-de-multimodale-kaart/
mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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SAMENWERKING INTERAFVAL VERDERGEZET
De analyse die Multimodaal.Vlaanderen 
in 2021 voor Interafval maakte van 
diverse afvaltransporten leidde tot 
inzichten om samen de impact op 
mobiliteit en milieu te verkleinen.

In samenspraak met de afvalintercom-
munales zal Multimodaal.Vlaanderen 
een aantal opportuniteiten verder 
onderzoeken en de opgestarte en 

nieuwe cases uitwerken rond modal 
shift en vermindering van transporten 
en CO2.

De intussen verworven inzichten werden 
door enkele afvalintercommunales aan-
gegrepen om spontaan initiatieven te 
nemen die bijdragen aan verduurzaming 
van de afvaltransporten.

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

De binnenvaart blijft groeien, ook in 
coronajaar 2021, met meer dan 4%. 
De containervaart piekte zelfs boven 
de kaap van 1 miljoen vervoerde TEU 
met het Albertkanaal als belangrijkste 
containercorridor. Maar ook andere 
waterwegen zoals het zeekanaal, de 
Schelde en de Leie dragen bij aan dit 
mooie resultaat.

Multimodaal.Vlaanderen werkte vorig 
jaar voor tientallen bedrijven multi- 
modale alternatieven uit voor vervoer 
van containers via de weg naar en van 
de haven. Die alternatieven bieden 

heel vaak een aantal niet te versmaden 
voordelen: een besparing op de 
transportkost, CO2 reductie van 40% 
en meer, vermijden van extra kosten 
van demurrage/detention en last but 
not least een ontlasting van de zware 
congestie op de toegangswegen naar 
Antwerpen.

Hoewel de vele succes stories bewijzen 
dat multimodaal containervervoer werkt 
én loont, blijft voor een aantal bedrijven, 
zowel verladers als forwarders, het mul-
timodale concept nog deels onbekend 
of minstens onbemind.

Heeft uw bedrijf containers, import 
of export, die via de weg van en naar 
Antwerpen worden vervoerd? Laat u 
overtuigen door cijfers en feiten en 
maak samen met ons de business case 
voor het alternatief via barge of spoor. 
Wie weet prijkt uw multimodaal succes-
verhaal dan in de volgende nieuwsbrief.

MEER INFO?
CONTACTEER
Tom Vervliet (tom.vervliet@vil.be)

BINNENVAART BLIJFT GROEIEN

mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/2022/02/samenwerking-interafval-verdergezet/
mailto:tom.vervliet@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/2022/02/binnenvaart-blijft-groeien/
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Tijdens het live Corona safe-event op 
16 november in Technopolis Mechelen 
heeft logistiek Vlaanderen zijn stem 
uitgebracht voor de genomineerde 
baanbrekende multimodale projecten.

Alle bedrijven die met een project, 
initiatief of realisatie konden aantonen 
een bijzondere bijdrage te leveren aan 
de mobiliteit in Vlaanderen, kwamen in 
aanmerking voor een award.

Proficiat aan onze winnaars:
Saint-Gobain Gyproc als multimodale 
verlader, Eutraco als multimodale 
dienstverlener en Martine Hiel als 
multimodale ambassadeur.

Bedankt aan iedereen om hier mee een 
topeditie van te maken.
Tot de volgende editie!

OPROEP: BAANBREKERS 2022 
GEZOCHT

Heeft uw bedrijf het afgelopen jaar 
stappen gezet om uw transport of 
dat van uw klanten multimodaal te 
organiseren? Laat het ons weten.

Stuur een mailtje naar:
multimodaal.vlaanderen@vil.be.

SPECIAL BAANBREKERS

https://multimodaal.vlaanderen/2022/02/baanbrekers-2021-kandidaten-gezocht/
https://multimodaal.vlaanderen/2021/11/martine-hiel-eutraco-en-saint-gobain-gyproc-winnen-de-multimodale-baanbrekers-awards-2021/
mailto:multimodaal.vlaanderen@vil.be
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