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De toekomst lijkt onzeker maar ondernemers zijn vechters.

Aan onze ondernemers willen we, meer dan ooit, toegevoegde 
waarde blijven verstrekken. Toegevoegde waarde door middel van 
projecten die het verschil kunnen maken door kostenverlaging, 
efficiëntie- en productiviteitsverhoging.

Hierbij is innovatie geen doel op zich maar wel een middel om dit 
doel te bereiken. Graag stellen we vanuit VIL onze projectsubsidies 
ter beschikking van de clusterleden om hetzij in groep een project te 
lanceren, hetzij als bedrijf een ontwikkelingsproject in te dienen.

Leren uit de ervaringen van concullega’s en best practices delen, 
kan u in het najaar op een van onze talrijke events. Bedrijfsbezoeken, 
slotevents, infosessies subsidiemogelijkheden, matchmaking met 
startups, … Voor ieder wat wils. Dus bekijk zeker onze datumprikkers.

Nieuw in de reeks is het interclusterevent InnovFest op 24 oktober in 
Technopolis. De zeven Vlaamse speerpuntclusters (logistiek, chemie, 
voeding, energie, materialen, zorg en marine) bundelen voor het eerst 
hun krachten om zich samen aan de bedrijfswereld voor te stellen.

Samen logistiek sterk!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

https://vil.be
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REGIONALE PROJECTEN

LOGIGRID
STATUS AFGEROND

Hoe logistieke bedrijven hun 
potentieel aan groene stroom 
efficiënt kunnen realiseren zodat 
ze én hun energieprofiel optimali-
seren én in samenwerking met 
andere bedrijven dit nog verder 
rentabiliseren: dit was de uitdaging 
van het interclusterproject dat VIL in 
samenwerking met Flux50 uitvoerde.

Realistische toepassingen
Logigrid bracht de inzetbaarheid van 
marktklare technologieën voor produc-
tie en opslag van groene stroom op zes 
verschillende terreinen in Vlaanderen in 
kaart. 

Denk aan zonnepanelen, windmolens, 
laadpleinen, batterijen, waterstof, ... 
Deze terreinen hebben allemaal een 
specifieke lay-out en dus ook uiteen-
lopende mogelijkheden om groene 
stroom op te wekken en te delen. Denk 
aan het Logistiek Park Waasland, bedrij-
venterreinen met eigen bedrijfsclusters 

(Deurne, Opglabbeek), een logistiek 
bedrijf met drie entiteiten in de haven 
van Antwerpen, een haventerminal in 
Zeebrugge en een energiecluster in 
Dendermonde.

Simulatie optimale scenario’s
Verder werd bekeken welke optimale 
scenario’s er denkbaar waren voor ver-
schillende bedrijven.

Het uitgangspunt hiervoor was de 
energiemonitoring gedurende een jaar 
in het Logistiek Park Waasland (Verre-
broek), waarvan de resultaten werden 
vertaald naar andere logistieke sites in 
Vlaanderen.

Belangrijk hierbij was een antwoord te 
kunnen formuleren op volgende vragen:
• hoeveel hernieuwbare energie kan

er worden geproduceerd en hoeveel
hernieuwbare energie kan er gedeeld
worden met andere bedrijven?

• hoe kan de groene stroom het meest
optimaal gedeeld worden met andere
bedrijven?

• hoeveel energie kan er worden
gedeeld?

Zo kon er bijvoorbeeld voor de bedrij-
vencluster in Deurne becijferd worden 
dat de groene stroom die op de site 
van Gosselin kan opgewekt worden via 
zonnepanelen en windenergie, perfect 
kan gedeeld worden. En in de industrie-
zone van Opglabbeek kregen bedrijven 
concrete adviezen om te investeren 
in zonnepanelen, laadpalen en een 
middelgrote windturbine. Op die manier 
ontvingen alle bedrijven die deelnamen 

aan de Proof of Concepts energieadvies 
en een dynamische rekentool op maat.

Slimme energiegids
Het Logigrid-project resulteerde even-
eens in een handige VIL-wegwijzer met 
14 praktische en slimme energieoplos-
singen voor bedrijven. Deze waardevolle 
gids werd samengesteld door aanbie-
ders en gebruikers die hun inzichten 
deelden en dit vertaalden in de brochure 
‘Duurzame stroom in uw onderneming’.

Stefaan Verhulst, managing director 
Luiknatie: “Dit project was voor mij een 
eyeopener: door een directe verbinding 
tussen onze entiteiten Coldstore en 
Storage, zal Storage meer dan 82 % van 
zijn elektriciteitsvraag kunnen opwekken 
uit lokaal opgewekte groene stroom.”

Projectdeelnemers
ADPO, Aertssen, Agrityre, Bewel, 
Colruyt Group, Condugo, CSP Zeebrug-
ge Terminal, Engie, Fluvius, Gosselin 
Group, Group Depré, Luiknatie Cold-
store, Manna, Mathieu Gijbels, Metalon, 
MLSO, POM Antwerpen (deelnemer via 
FLUX 50), Quares, Remofrit, Snowball, 
Tabaknatie, Veldeman Group, Wind aan 
de Stroom en Wijngaardnatie.

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

Dit project werd gesteund door VLAIO.

©flux50

mailto:sophie.delannoy@vil.be
https://vil.be/project/logigrid/
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RE2LIVE
STATUS AFGEROND

Vlaanderen kan een grote rol spelen 
in de volledige waardeketen van 
autobatterijrecyclage én logistiek is 
cruciaal voor de circulaire economie 
van batterijen.

Second life
Wanneer een autobatterij op ongeveer 
80 % van zijn maximumcapaciteit terug-
valt, is ze niet meer bruikbaar voor de 
aandrijving van een wagen. Maar ze kan 
wel nog als batterij voor andere toepas-
singen ingezet worden. Of haar waarde-
volle materialen kunnen gerecupereerd 
worden als grondstof voor de productie 
van andere batterijen.

Potentieel Vlaanderen: 426.000 ton 
batterijen in 2040
Vlaanderen heeft potentieel om een 
belangrijke speler te zijn in de waarde-
keten van de batterijrecyclage. 
De aanwezigheid van bedrijven die 
actief zijn in de inzameling, sortering en 
voorbehandeling van metaalhoudend 

afval, bedrijven die actief zijn in de eind- 
recyclage, kenniscentra en logistieke 
bedrijven: allen kunnen zij een gigan- 
tische rol spelen in het plan van  
Vlaanderen om de volgende decennia 
een exponentieel stijgend aantal elek-
trische wagens in omloop te brengen. 
Want logischerwijs volgt daaruit dat 
enige jaren later een sterk groeiende 
retourlogistiek ervoor zal moeten zorgen 
dat batterijen en/of hun materialen zo 
lang mogelijk in omloop blijven.

Logistieke aanbevelingen
Naast een overkoepelend business-
model en een rekenmodel met fore-
castscenario’s, resulteerde dit project 
in logistieke aanbevelingen die verder 
als praktijkcases kunnen uitgewerkt 
worden. De circulaire strategie staat 
of valt immers met de logistiek van de 
batterijen, waarvan de huidige kost kan 
oplopen tot 50 % van de totaalkost.

Zo is er een transparante en aangepas-
te wetgeving nodig waarbij een ‘einde 
leven’ batterij niet langer onder geva-
rengoed valt (met dito reglementeringen 
inzake vervoer en verpakking), waardoor 
de recuperatiekosten beduidend zou-
den verlagen. Een ‘batterijpaspoort’ met 
track en trace kan ervoor zorgen dat de 
capaciteit van de batterij kan gevolgd 
worden, wat op zijn beurt kan leiden tot 
proactieve logistieke processen.

Verder is er bijkomende infrastruc-
tuur nodig, vormen gespecialiseerde 
opleidingen een kritische factor en 
moet er ook nagedacht worden over de 
mogelijkheden van gestandaardiseerde 
verpakkingen die gedeeld worden in 
een poolingsysteem. 

Jan Tytgat, Director Government Affairs 
EU bij Umicore: “Het Re2LiVE-project 
biedt de Vlaamse industrie een totaal-
beeld van de opportuniteiten en de 
risico’s met betrekking tot de logistieke 
en technologische uitdagingen van 
EV-batterijrecycling. Het is nu aan de 
bedrijven om hun achtergrondkennis in 
te zetten en te kijken hoe ze hun exper-
tise kunnen toevoegen aan de circulaire 
economie in deze complexe en dynami-
sche omgeving.”

Projectdeelnemers
Air Products, Bebat, Campine, DFDS, 
Honda, Lineas en Umicore.

Projectpartners
Agoria, Sirris, VITO en VUB.

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

Dit project werd gesteund door VLAIO.

mailto:jan.merckx@vil.be
https://vil.be
https://vil.be/project/re2live/
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CHAUFFEUR 4.0
STATUS AFGEROND

VIL onderzocht samen met partner 
UHasselt de mogelijkheden om het  
nijpend tekort aan vrachtwagen-
chauffeurs in Vlaanderen een halt 
toe te roepen. Dit probleem zal de 
volgende jaren nog acuter worden 
door de natuurlijke uitstroom van de 
oudere garde. 
Binnen het project lag de focus 
op de lage instroom en het grote 
personeelsverloop.

Perceptie is niet wat gedacht
Het project leverde alvast een verras-
sende conclusie op: niet de perceptie 
van een lage verloning en het slechte 
imago van het beroep zorgen voor een 
lage instroom, maar wel de werkuren en 
de werkomstandigheden.

Een eerste aanbeveling is dan ook 
dat het aanwervingsbeleid vanuit de 
sector ook de work-life-balance van 

het beroep moet benadrukken en niet 
langer sollicitanten benaderen vanuit 
een klassiek loongericht personeels-
beleid. Maar hoe dan ook zal het nodig 
zijn verschillende acties te ondernemen 
(grootschalige mediacampagne, job- 
dagen, sensibilisering van jongeren) om 
meer instroom te genereren.

Hippe Perfect Driver app
Het paradepaardje van dit project is de 
ontwikkeling van een Perfect Driver app 
die bedrijven toelaat om geregeld met 
de chauffeur in verbinding te staan en 
waarmee de chauffeur zich verbonden 
weet met ‘zijn’ bedrijf.

Deze app kan verschillende zaken aan- 
bieden. Korte opleidingsmodules van 
vijf minuten die inspelen op de behoef-
tes van de chauffeurs en het opvolgen 
van hun welbevinden zijn hier de be-
langrijkste. In het pilootproject werden 
qua opleiding ‘gezonde voeding’, 
‘afstand houden’ en ‘gevaren tijdens het 
rijden’ aangeboden. Qua opvolging van 
het welbevinden, kwamen onder meer 
de werkbelasting, stress en slaperigheid 
aan de orde.
De chauffeurs die deelnamen aan het 
pilootproject waren enthousiast over 
de app, die gemakkelijk te bedienen en 
overzichtelijk is.

De werkgevers kunnen via een dash-
board de prestaties en het welbevinden 
van hun chauffeurs volgen. Zo kunnen 
zij snel persoonlijke feedback geven. 
Dit kan gaan over bijkomende opleiding 
op maat, maar ook met een persoonlijk 
gesprek over het welbevinden van hun 
chauffeur.

Deze Perfect Driver app is gebruiksklaar 
voor geïnteresseerde bedrijven die deze 
kunnen downloaden via: 
www.nextgendriver.be.

Ralitsa Draganova, hr-trajectcoach bij 
Xwift: “De Perfect Driver app is een 
goede tool om het welbevinden van 
onze chauffeurs op te volgen. Deze 
app is wat ons betreft dan ook klaar om 
na deze testfase geïmplementeerd te 
worden.”

Volwaardig personeelsbeleid
Het is duidelijk dat de personeelsaan-
pak binnen de transportsector aan een 
grondige update toe is. De hr-dienst 
moet een grote rol spelen in de manier 
van aanwerven en het vergroten van de  
aantrekkelijkheid van het beroep. Maar 
tegelijkertijd moet er evenveel ingezet 
worden op het behoud van de chauf-
feurs. De mens achter het stuur is niet 
langer tevreden met een goed loon, 
maar wil zich een volwaardige schakel 
voelen binnen het bedrijf waarvoor hij 
werkt.

Projectdeelnemers
Eutraco, Gert Snel, Gilbert De Clercq, 
Hertsens, H.Essers, SD Worx, Trafuco, 
Transport Gheys, Transport Mervielde, 
Transport Michiels, TVM Belgium, Van 
Moer Group en Xwift.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Dit project werd gesteund door VLAIO.

REGIONALE PROJECTEN (VERVOLG)

http://www.nextgendriver.be
mailto:steve.sel@vil.be
https://vil.be/project/chauffeur-4-0/
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SMART VISION
STATUS IN UITVOERING

Met het Smart Vision-project wil 
VIL de nieuwste technologieën en 
relevante toepassingen van vision 
technology in kaart brengen en dit  
delen met logistieke bedrijven. 
Onbekend is immers onbemind en 
vooral kmo-bedrijven zien niet on-
middellijk het nut om te investeren 
in deze technologie.

Arbeidsintensieve taken
ondersteunen of overnemen
Smart glasses worden vandaag slechts 
beperkt ingezet in de magazijnproces-
sen, hoewel de nieuwe generatie ge-
bruiksvriendelijke opportuniteiten biedt 
om bepaalde logistieke taken efficiënter 
en correcter uit te voeren.

De huidige generatie camerasystemen 
zijn niet langer duur maatwerk, maar 
goedkoper, gebruiksvriendelijker en 
slimmer. Dit zorgt ervoor dat bedrijven 
de productiviteit en kwaliteit van hun 
logistieke activiteiten kunnen verho-
gen. Bovendien kunnen deze slimme 
camerasystemen gebruikt worden om 
arbeidsintensieve, manuele taken te 
ondersteunen of over te nemen: stock-
telling, kwaliteitscontrole, identificatie, 
actuele telling, … van de goederen.

Het project focust zich zowel op toe- 
passingen met vaste als mobiele came-
ratechnologie, wat eventueel kan uitge-
breid worden met Augmented Reality 
(AR) en Artificiële Intelligentie (AI).

Stappenplannen uitwerken
De deelnemende bedrijven krijgen in-
zicht in de huidige en potentiële toepas-
singen en kunnen zelf bepalen onder 
welke voorwaarden de oplossingen in 
de verschillende toepassingen operatio-
neel en economisch haalbaar zijn.

Het project zal uitmonden in een 
stappenplan en een ROI-tool waarmee 
bedrijven een helder beeld krijgen van 
de mogelijkheden voor hun specifieke 
processen.

Nathaly Haesen, Senior Manager 
Operations bij Pit&Pit: “Wij evalueren 
continu onze processen om zo efficiënt 
mogelijk de orders van onze klanten te 
verzenden. Het Smart Vision-project 
van VIL is voor ons als kmo-bedrijf een 
uitgelezen kans om nieuwe techno-
logieën op de markt praktijkgericht te 
evalueren.”

Projectdeelnemers
Atlas Copco, Barry Callebaut, bpost,
Colruyt Group, Gates Distribution,
Globis, Greenyard, Hairco, Iristick, 
Komono, Pit&Pit, Scania Parts Logis-
tics, Screenit en Vistalink.

Projectpartner
Flanders Make

MEER WETEN?
CONTACTEER

Luc Pleysier(luc.pleysier@vil.be)

Dit project wordt gesteund door VLAIO.

mailto:luc.pleysier@vil.be
https://vil.be
https://vil.be/project/smart-vision/
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GREENLOG
Het Horizon Europe-project GreenLog 
is goedgekeurd. Vanaf januari 2023 zal 
VIL, samen met 30 projectpartners, 
werken aan de verduurzaming van 
stadslogistiek. 

De steden Gent, Mechelen en Leuven 
bundelen de krachten tot één ‘Flanders 
Living Lab’, onder leiding van VIL.

De steden zullen een ‘Logistics-as-a-
service’ platform uittesten, met focus 
op bundeling van leveringen, duurzame 
transportmodi en retourvrachten. 
De gedeelde kennis uit voorgaande 
projecten zal als basis dienen in de 
uitwerking van GreenLog.

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

INTERNATIONALE PROJECTEN

FLEXIN²LOG
STATUS IN UITVOERING

Het net opgestarte Flexin2Log-
project bewijst met maar liefst 33 
deelnemende bedrijven hoe urgent 
het probleem is van een vlotte 
doorstroom tussen magazijn en 
productie bij (kmo-)bedrijven. 
VIL wil de maakindustrie praktische 
ervaring laten opdoen en een tool 
aanreiken zodat de aanvoer vanuit 
het magazijn naar de productie 
flexibel en efficiënt verloopt.

Slimme robots tussen magazijn en 
productie
Om tegemoet te komen aan de toene-
mende klantenvraag naar meer speci-
fieke producten met kortere doorloop-
tijden, ontstaat er bij kmo-bedrijven in 
de maakindustrie een toenemende druk 
in de productieomgeving. Medewerkers 
gaan nog steeds zelf materiaal halen 
in het magazijn, waardoor productietijd 
verloren gaat en manuele fouten kunnen 
optreden.

Samen met Sirris wil VIL onderzoeken 
hoe slimme robots de flow tussen het 
magazijn en de productieomgeving kun-
nen digitaliseren en optimaliseren, de 
extra voorraad in productie kan beper-
ken en tegelijkertijd deze productie kan 
verhogen.

Projectdeelnemers
24Flow, ADB Safegate, Alphacim 
Consulting, Altachem, AVL Powders, 
CDM-Stravitec, CGK Group, Dana 
International, De Craecker Matrijzen, 
Easy Systems, Ervo-Projects, Esma, 
Flagstone, Gebroeders Doms, Gibas, 
Haelvoet, Jori, Melexis, Mondi Poperin-
ge, MSD Metalworking, Novy, Paneltim, 

Pilz, Premium Sound Solutions, Saey, 
Scania, Scott Automation,
Sedacta, Sick, TE Connectivity Belgium, 
Tekniplex, Van Hoecke Automation en 
WH Brady.

Projectpartner
Sirris

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

Dit project wordt gesteund door VLAIO.

REGIONALE PROJECTEN (VERVOLG)

mailto:domien.stubbe@vil.be
mailto:dirk.jocquet@vil.be
https://vil.be/project/flexin%c2%b2log/
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DATUMPRIKKERS
SLOTEVENT SELF-SERVICE IN LOGISTICS
13 OKTOBER 2022 - BLUEPOINT - BERCHEM
De ontvangst van mensen en goederen is een grotendeels 
manueel en tijdrovend proces. In het project ‘Self-service in 
Logistics‘ was de hoofdzaak van VIL om in het hele onvangst- 
proces door middel van automatisatie alles efficiënter te laten 
verlopen door o.a. extra technologische ondersteuning. Be-
nieuwd naar de resultaten van dit project? Schrijf u snel in!

SLOTEVENT SAFE WAREHOUSE
20 OKTOBER 2022 - RODEBOL EVENTS - GENT
Hoe kunnen bedrijven de veiligheid van hun medewerkers op 
logistieke sites verhogen? In ‘Safe Warehouse’ onderzocht 
VIL welke bestaande of nieuwe technologische oplossingen 
een antwoord kunnen bieden op de meest voorkomende vei-
ligheidsrisico’s. Tijdens het slotevent krijgt u een beter inzicht 
in de specifieke veiligheidsrisico’s en noden van de sector.

INNOVFEST INTERCLUSTEREVENT
24 OKTOBER 2022 - TECHNOPOLIS - MECHELEN
Dompel u onder in een wereld van verandering, gefaciliteerd 
door de zeven Vlaamse Speerpuntclusters (logistiek, chemie, 
voeding, materialen, energie, zorg en marine) en gerealiseerd 
door de Vlaamse bedrijfswereld. Het volledige ecosysteem 
passeert de revue. Verwacht u aan een dag netwerken met 
de innovatiefste Vlaamse bedrijven, een inspirerende keyno-
te, een interactief debat en een demohal vol showcases van 
innovatieve Vlaamse projecten.

LOGILAUNCH 2022 - MATCHMAKING
26 OKTOBER 2022 - LOG!VILLE - NIEL
Het VIL matchmakingevent LogiLAUNCH® voor startups en 
bedrijven is toe aan zijn zesde editie. Met LogiLAUNCH® on-
dersteunen VIL, Log!Ville en POM Limburg startups. Speed-
dating tussen 20 logistieke startups en 20 mature bedrijven 
leiden tot concrete businessopportuniteiten. 
Logistieke startups en VIL-leden met elkaar in contact bren-
gen, dat is waar het tijdens LogiLAUNCH® om draait.

SLOTEVENT DELIVERY BOOSTER
10 NOVEMBER 2022 - FACULTY CLUB - LEUVEN
In het project ‘Delivery Booster’ ontwikkelde VIL een app die 
bedrijven toelaat meer gedetailleerde locatiecodes vast te 
leggen die voldoen aan alle logistieke vereisten. Het gebruik 
van de applicatie leidt tot een efficiëntere planning en uitvoe-
ring, een verhoogde servicegraad door een betere en up-to-
date interactie tussen dienstverleners en hun klanten, en het 
vermijden van niet-thuis leveringen.

BAANBREKERS 2022 - MULTIMODAAL EVENT
22 NOVEMBER 2022 - TECHNOPOLIS - MECHELEN
De eerste fysieke editie van Baanbrekers was vorig jaar een 
succes, dat vraagt vanzelfsprekend om een vervolg. Tijdens 
‘Baanbrekers 2022’ zetten Multimodaal.Vlaanderen en VIL 
bedrijven en organisaties in de kijker die kleine of grote stap-
pen zetten naar multimodale transportoplossingen. U kan zich 
vanaf nu inschrijven voor dit unieke event. Reserveer alvast 
22 november in uw agenda.

MASTERCLASS DIGITALISERING
23 NOVEMBER 2022 - LOG!VILLE - NIEL
Vindt u dat de digitalisering in uw organisatie maar langzaam 
op gang komt? En dat de reeds genomen initiatieven niet 
het gewenste resultaat opleveren? Welke volgende stappen 
kunt u nemen om bestaande processen en taken verder te 
automatiseren? Deze masterclass spitst zich toe op concrete 
toepassingen aan de hand van bewezen technologieën die u 
kunt toepassen om verder te automatiseren met een geringe 
impact op de bestaande bedrijfsapplicaties.

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER
1 DECEMBER 2022 - LOG!VILLE - NIEL
Bedrijven die lid werden van VIL in 2022, worden uitgenodigd 
voor een informele get-together op 1 december, in Log!Ville. 
De nieuwe leden krijgen de kans om met elkaar én de VIL
accountmanagers kennis te maken tijdens een informeel hap-
je en drankje. Dé place to be om met elkaar kennis te maken!

AFVAL IN ‘STROOM’VERSNELLING
MULTIMODAAL EVENT
8 DECEMBER 2022 - CANAL VILVOORDE
15 % van het vervoer in Vlaanderen is afvalgerelateerd via de 
binnenvaart. Ontdek het potentieel van deze grote afval-
stromen voor de modal shift tijdens dit boeiende event in 
Vilvoorde. Inschrijvingen starten binnenkort. Reserveer alvast 
8 december in uw agenda!

https://vil.be
https://vil.be/event/slotevent-self-service-in-logistics/
https://vil.be/event/slotevent-safe-warehouse/
https://vil.be/event/innovfest-vlaanderen/
https://vil.be/event/logilaunch-2022-2/
https://vil.be/event/slotevent-delivery-booster/
https://vil.be/event/baanbrekers-2022/
https://vil.be/event/masterclass-digitalisering-eerste-editie/
https://vil.be/event/nieuwe-leden-get-together-6/
https://vil.be/event/afval-in-stroom-versnelling-multimodaal-event/
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BIOSTOOM BERINGEN
www.biostoomberingen.be
Biostoom Beringen is een dochter van Bionerga NV d, die 
instaat voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie 
Limburg en de stad Diest. Bionerga beheert drie verbran-
dingsinstallaties (Beringen, Oostende en Houthalen-Helchte-
ren) en vijf composteerinstallaties in Limburg (Bilzen, Houtha-
len, Maasmechelen, Pelt en Sint-Truiden). De aandeelhouders 
van Bionerga zijn Limburg.net en Nuhma.

DEME
www.deme-group.com
DEME is een wereldwijde actieve groep van bedrijven die zich 
specialiseert op het vlak van baggeren, landwinning, haven-
infrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie en 
windenergie. DEME werd in 1991 opgericht en de hoofdzetel 
bevindt zich in Zwijndrecht. DEME blijft innoveren, pionieren 
en inspireren via een meerjarig investeringsprogramma.

EUROPORTS GROUP
www.euroports.com
Euroports is een van ‘s werelds toonaangevende haven- 
exploitanten die maritieme supplychainoplossingen aanbiedt. 
Kies uit 34 zeehavens en 4 inlandterminals, strategisch 
gelegen aan belangrijke handelsroutes in Europa en China. 
Het personeelsbestand van ongeveer 3.000 werknemers 
biedt diensten met toegevoegde waarde met één doel: 
duurzame waarde leveren aan de klanten.

GALLOO
www.galloo.com
Galloo behoort tot de belangrijkste recyclagebedrijven van 
ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Met zijn filialen 
in België, Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen, is de groep sterk 
verankerd in deze regio. Galloo verwerkt afgedankte 
consumptiegoederen en fabrieksschroot. Alles wordt op een 
ecologische manier gerecycleerd, afvalmaterialen worden 
omgezet in secundaire grondstoffen.

GOOSSAERT LABEL SIGN SAFETY
www.goossaert.be
Goossaert zorgt voor de veiligheid, productiviteit en 
prestaties van een bedrijf. Ze bieden oplossingen op maat 
voor signalisatie en identificatie. Verkeersborden, safety-
borden, pijpmarkeringen, scafftag, lockout/tagout-systemen, 
antislipgordels, schock-absorbers, enz. Kortom, alles wat 
nodig is om zaken van een bedrijf te optimaliseren.

HAHN ROBOTICS BELGIUM
www.hahnrobotics.com/hahn-robotics-belgium 
Naast fabrieksbouw en robotintegratie richt HAHN Robotics 
Belgium zich op autonome mobiele robotica (AMR). 
De vestiging van HAHN Robotics in Kelmis is als 
fabrikanten-onafhankelijke integrator en dienstverlener voor 
driverless transport systems (AGV) en geautomatiseerde 
productielogistiek MOBILE ROBOTS verantwoordelijk voor 
de gehele Benelux.

LLOYD’S REGISTER MARITIEM BELGIË
www.lr.org
Lloyd’s Register is een wereldwijd professioneel dienst-
verlener gespecialiseerd in engineering en technologie voor 
de maritieme industrie. Ze zijn ‘s werelds eerste maritieme 
classificatiebureau, meer dan 260 jaar geleden opgericht om 
de veiligheid van schepen te verbeteren. Technische exper-
tise wordt aangeboden op meer dan 70 locaties en bedient 
klanten in 182 landen.

METAMAZE
www.metamaze.eu
Metamaze is een spin-off die werd geïncubeerd door de 
toonaangevende AI &ML-krachtpatser Faktion om een 
specifiek AI-data-extractieprobleem op te lossen voor een 
prestigieuze klant in de Belgische financiële sector. Het doel 
was om de slimst mogelijke Intelligent Document Processor 
te maken die tegelijkertijd gemakkelijk te implementeren en te 
integreren is voor eindgebruikers.

SMART TECHNICS
www.smarttechnics.colruytgroup.com
Smart Technics is een innovatieve start-up binnen de Colruyt 
Group met als motto: van inspiratie tot implementatie. Het 
team biedt een breed scala van diensten aan, van 
engineering en projectbeheer tot het ontwerp en de uitvoe-
ring van technologische oplossingen, zowel voor de 
winkelomgeving als voor logistieke centra en productie-
activiteiten.

TRANSICS INTERNATIONAL
www.transics.com
Transics ontwikkelt en commercialiseert software, hardware  
en diensten voor de transportsector. Deze oplossingen 
helpen vlootoperatoren om de (kosten)efficiëntie van hun 
processen op te drijven, elke rit productiever, veiliger en 
milieuvriendelijker te laten verlopen en hun dienstverlening te 
verbeteren. Transics heeft 1.530 klanten in 23 landen en meer 
dan 150.000 geconnecteerde voertuigen.

VAN ROEY AUTOMATISERING
www.vanroey.be
Vanuit de kantoren in Turnhout, Geel en Mechelen biedt 
Van Roey doordachte oplossingen in hybrid/cloudinfra-
structuur, Security, Storage, Networking & Internet, Clients & 
Printing, Mobile… en Applicaties om efficiënter te werken 
zoals Dynamics, Office365 en Sharepoint. Daarnaast biedt 
Van Roey ook een uitgebreid pakket aan Managed Services.

VERVOER EN OPSLAG VPD
www.vpd.eu
VPD zet voornamelijk in op Last Mile Delivery en Ware-
housing met als slogan “First in last mile delivery”. De uitda-
gingen in last mile delivery zijn onder andere de versnippering 
van de vele eindbestemmingen. Hier probeert VPD maximaal 
in te zetten door een groeiend netwerk van hubs gesitueerd 
aan diverse grenzen van stadskernen en van daaruit worden 
elektrische voertuigen ingezet.
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https://www.biostoomberingen.be/
https://www.deme-group.com/
https://www.euroports.com/
https://www.galloo.com/nl
https://www.goossaert.be/
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https://smarttechnics.colruytgroup.com/
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https://vil.be
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2In zijn recent mobilitieitsverslag zet de 

MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) 
radicaal in op de modal shift, waarvoor 
het ondertussen al meer dan vijf voor 
twaalf is. De roep naar minder weg- 
en meer spoorvervoer en binnenvaart, 
klinkt ondertussen al ettelijke decennia, 
maar een structurele doorbraak blijft 
uit. MORA is vastbesloten dit thema 
in het eerstvolgende regeerakkoord te 
betonneren en bevestigt hiermee voluit 
de bestaansreden van Multimodaal.
Vlaanderen 2.0.

Moeilijk stuurbaar, maar vervoers- 
switch noodzakelijk
De cijfers hebben het al lang bewezen: 
een modal shift is een cruciaal element 
in de vele uitdagingen van onze regio 
op het vlak van mobiliteit.
Met het oog op een sterk luik modal 
shift in het regeerakkoord van 2024, 
heeft de MORA alvast een algemene 
evaluatie gemaakt van de huidige stand 
van zaken. Welke vooruitgang werd in 
het goederenvervoer reeds geboekt op 
het vlak van basisbereikbaarheid, in 
combinatie met een grondige reality-
check? 

Het mobiliteitsverslag gaat daarbij 
dieper in op de vele factoren die de 
moduskeuze voor het goederenvervoer  
beïnvloeden. Om vervolgens te 
besluiten dat de vervoersmarkt niet zo 
makkelijk te sturen valt.

De redenen hiervoor zijn niet nieuw: 
onbekend maakt onbemind, de macht 
der gewoonte, de weg van de minste 
weerstand en money rules the world.
Op basis van de vele vaststellingen en 
inzichten reikt de MORA met dit verslag 
een aantal bouwstenen aan voor een 
efficiënter en duurzamer goederenver-
voerbeleid. Het vormt het fundament 
waarop verder wordt gebouwd aan een 
modal shiftbeleid: een proces waarin 
Multimodaal.Vlaanderen zijn verant-
woordelijkheid zal opnemen.

Strategie Multimodaal.Vlaanderen
De missie van Multimodaal.Vlaanderen  
voor de volgende vijf jaar blijft welis-
waar ongewijzigd (modal shift, waarbij 
bedrijven kiezen voor de juiste trans-
portmodus voor elke goederenstroom), 
de strategie om dit doel te bereiken, 
steekt een tandje bij.

Wat meer dan nodig is, gezien de 
voorspelde groei van 27 % van het 
vrachtvervoer tegen 2040.

Om een modal shift te bewerkstelligen 
naar water of spoor én de efficiëntie in 
het wegvervoer te verhogen, moet  
multimodaal het nieuwe normaal 
worden.

Dit wil Multimodaal.Vlaanderen bereiken 
door RAC2:
• bedrijven Responsabiliseren op het
 vlak van mobiliteit én klimaat
• bedrijven Adviseren door concrete
 businesscases uit te werken én het  
 beleid van de nodige kennis en  
 praktijkervaring te voorzien
• innovaties Concipiëren die een modal 
 shift vergemakkelijken
• goederenstromen en ondernemers
 Connecteren en hierbij coördinerend 
 optreden.

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

MULTIMODAAL.VLAANDEREN 2.0
MEER DAN OOIT RELEVANT

mailto:peter.lagey@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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SUCCES STORIES 

Vandecasteele Houtimport is al  
140 jaar een gevestigde waarde in 
Aalbeke. Ontstaan als houtatelier  
en wagenmakerij is dit familie-
bedrijf met vierde en vijfde 
generatie uitgegroeid tot een 
belangrijke leverancier van 
hardhout en zachthout. Het zacht-
hout komt vooral uit Scandinavië, 
het hardhout hoofdzakelijk uit 
Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.  
Jaarlijks importeert de onder-
neming zo’n 750 containers via 
de haven van Antwerpen naar het 
West-Vlaamse Aalbeke, tot voor 
kort volledig met de vrachtwagen.

Duurzaamheid zit in het DNA van de 
familie Vandecasteele en de interesse 
was dan ook groot toen Multimodaal.
Vlaanderen en POM West-Vlaanderen 
een competitief, duurzaam alternatief 
voor de containerflow Antwerpen-
Aalbeke voorstelden op basis van het 
Inland Container Yard (ICY)-concept.

Dit concept bestaat eruit dat de con- 
tainers vanuit de Antwerpse haven via 
de binnenvaart worden verscheept naar 
de nabijgelegen inlandcontainerterminal 
RTW in Wielsbeke. Van daaruit leggen 
de containers de laatste 23 kilometer af 
via de weg. De lege containers worden 
terug binnengebracht bij RTW in 
plaats van leeg terug over de weg naar 
Antwerpen te rijden.

Sprekende cijfers: 80 % minder 
wegkilometers
Vandecasteele importeert jaarlijks 
zo’n 750 containers via de haven van 
Antwerpen, goed voor 175.500 km 
wegtransport over de druk bereden 
Antwerpse ring en de E17 Gent-
Antwerpen.

Een samenwerking van:

Door te kiezen voor het ICY-concept, 
reduceert Vandecasteele Houtimport 
het wegtransport met ruim 80 %.  
En wie minder kilometers zegt, zegt 
ook minder CO2. Door te kiezen voor 
de combinatie water en weg wordt 
de CO2-uitstoot voor het totale traject 
gehalveerd.

Via afspraken met de deepsearederijen 
slaagt Vandecasteele er momenteel 
in om zo’n 50 % van deze invoer via 
de binnenvaart te laten verlopen. De 
ambitie is om dit binnen afzienbare tijd 
op te trekken tot 100 %.

MEER INFO?
CONTACTEER
Antoon Desmet (antoon.desmet@vil.be)

VANDECASTEELE VAART EEN NIEUWE KOERS

MULTIMODAAL
VLAANDEREN

mailto:antoon.desmet@vil.be
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PAARDENBOXEN HERMAN IN GALOP NAAR 
WATER
Paardenboxen Herman/HorsePlast is een gespeciali-
seerde stallenbouwer en groothandelaar in onderdelen 
voor paardenboxen. De houten onderdelen importeert 
het bedrijf uit Azië. De goederen worden geleverd in 
de haven van Antwerpen en tot voor kort gebeurde 
het containervervoer van Antwerpen naar het West-
Vlaamse Aalbeke via de weg. Maar dit laatste is 
ondertussen verleden tijd.

Paardenboxen Herman/HorsePlast mag dan wel een kleiner 
bedrijf zijn dan de grote jongens die reeds de stap hebben 
gezet naar multimodaal, dat belet niet dat deze onderneming 
zijn ecologische verantwoordelijkheid ten volle wil opnemen. 
Het afgelopen jaar werd dan ook ijverig gezocht naar moge-
lijkheden om mobiliteit en milieu te verbeteren. Zij deden een 
beroep op Multimodaal.Vlaanderen om hen te begeleiden bij 
een onderzoek naar milieuvriendelijke vervoersalternatieven.

De feiten
Klanten vragen meer en meer dat hun leveranciers hun 
producten zo duurzaam mogelijk afleveren. Paardenboxen 
Herman/HorsePlast kan die eis ten volle bijtreden, vandaar 
dat alternatieven gezocht werden om de ecologische voetaf-
druk tussen Antwerpen en Aalbeke te verkleinen.
Het traject Antwerpen-Aalbeke bedraagt 126 kilometer. 
Dit werd afgelegd via de weg. Multimodaal.Vlaanderen 
berekende dat een binnenvaartraject tussen Antwerpen en 
de intermodale terminal RTW Wielsbeke (via het ICY-concept: 
Inland Container Yard), dit wegvervoeraandeel zou terugdrin-
gen tot 30 kilometer zonder enige meerkost.

De langere duurtijd van het binnenvaarttraject Antwerpen- 
Aalbeke was hoegenaamd geen issue. Ten eerste is dit in 
verhouding tot het totale traject Azië-Aalbeke verwaarloos-
baar en ten tweede biedt RTW Wielsbeke meer flexibiliteit. 

Paardenboxen Herman/HorsePlast kan zijn container afhalen 
wanneer het binnen het productieproces past, wat een heel 
verschil is met een vrachtwagen die met een lading arriveert 
die onmiddellijk moet gelost worden.

Ondertussen werden de eerste tien containers met planken 
via de binnenvaart aangeleverd. Een goed begin, zeker 
wanneer men bedenkt dat ook deze marktniche had af te 
rekenen met Covid-perikelen. En zoals het er nu naar uitziet, 
is een stijging van 50 % van de volumes zeer realistisch.

Laaghangend fruit
Het bedrijf kan met deze modal shift onmiddellijk laaghan-
gend fruit plukken: het aantal gereden kilometers over de 
weg daalde met 77 %, waardoor de CO

2-uitstoot een daling 
optekende van 46 %.
Michel Persoons, lid van het management Paardenboxen 
Herman/HorsePlast: “Ik kwam in contact met Multimodaal.
Vlaanderen. Samen met de POM West-Vlaanderen lieten 
zij mij kennis maken met het ICY-concept. Uit de business 
case bleek meteen een significant voordeel qua mobiliteit en 
duurzaamheid, met daar bovenop ook een klein economisch 
voordeel. Het heeft wel wat moeite gekost om alle partijen te 
overtuigen. In augustus konden we onze eerste container via 
binnenvaart ontvangen. Enkel de laatste 30 km verloopt nog 
via het wegvervoer. Het is zeker onze bedoeling om vanaf nu 
al onze zeevrachten via dit model af te handelen.”

MEER INFO?
CONTACTEER
Antoon Desmet (antoon.desmet@vil.be)

Een samenwerking van:

MULTIMODAAL
VLAANDEREN

mailto:antoon.desmet@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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Persmoment ‘gips via binnenvaart‘
7 november 2022, Moen 
Multimodaal.Vlaanderen bracht de juiste actoren bij elkaar 
om een regionaal inzamelpunt op te zetten in Moen vanwaar 
ingezameld gips en gipskarton wordt verscheept via de 
binnenvaart naar Antwerpen.
Dit initiatief vermijdt een groot aantal vrachtwagenritten 
vanuit West-Vlaanderen naar Kallo. Dit pilootproject willen de 
partners graag uitbreiden over heel België.

Intermodal Marketplace
24 oktober 2022, Handelsbeurs Antwerpen
Verschillende belangrijke spelers uit het intermodale 
landschap stellen hun diensten voor tijdens de marktplaats. 
Multimodaal.Vlaanderen zal ook aanwezig zijn.
Bezoek ons in de Port of Antwerp-Bruges Coffeecorner.

WAAR IS MULTIMODAAL.VLAANDEREN AANWEZIG

Tijdens ‘Baanbrekers 2022’ zet VIL bedrijven en organisaties 
in de kijker die kleine of grote stappen zetten naar multi- 
modale transportoplossingen.

Op 22 november 2022 worden zowel stakeholders als 
verladers en logistieke dienstverleners samengebracht 
in Technopolis Mechelen. Tijdens dit event komen echte 
baanbrekers aan het woord die met hun innovatieve ideeën 
en hands-on mentaliteit het pad effenen voor efficiëntere en 
duurzamere logistiek.

Zo inspireert VIL bedrijven én elkaar om van multimodaal het 
nieuwe normaal te maken. 

Dank aan onze twee Partners,  De Vlaamse Waterweg en 
Infrabel, voor hun steun aan  dit meer dan ooit maatschappelijk
relevante event. Zonder hen is dit initiatief niet mogelijk. 

Naast onze partners kan u onze multimodale  Believers 
ontdekken in de extra bijlage bij deze nieuwsbrief. 

U KAN ZICH VANAF NU INSCHRIJVEN VIA
 WWW.BAANBREKERS2022.BE

DATUMPRIKKERS

15% van het vervoer in Vlaanderen is afvalgerelateerd. Hoog 
tijd om deze gigantische stromen via de binnenvaart of het 
spoor te vervoeren, aangezien hier just in time niet speelt.

Ontdek het potentieel van afvalstromen voor de modal shift 
tijdens dit boeiende event in Vilvoorde.
Met de steun van Interafval en Denuo. 

Baanbrekers 2022 - 22 november, Technopolis Mechelen

Afval in ‘stroom’versnelling - 8 december, Canal Vilvoorde

https://multimodaal.vlaanderen/event/baanbrekers-2022/
https://vil.be/event/baanbrekers-2022/
https://vil.be/event/afval-in-stroom-versnelling-multimodaal-event/


EUTRACO

PARTNERS & BELIEVERS
BAANBREKERS 2022

Het is onze visie om de klant te inspireren met end-2-end, innovatieve en duurzame logistieke oplossingen.

EUTRACO staat als logistiek dienstverlener voor een totaal-ontzorging van haar klanten actief in voeding, 
verpakking, FMCG, retail, DIY, bouw & constructie, alsook lichte chemie.

Met de geest van een familiaal bedrijf, een degelijke Belgische verankering én de professionele werking van een grotere 
corporate, leveren wij een onderscheidende beleving voor onze klanten.

Het EUTRACO netwerk staat voor u klaar:
• 300.000 m² Logistieke & Warehouse Operaties

waarvan > 100.000 m² carbon- en energieneutraal
• Een transportvloot van +400 eenheden
• Zee- en luchtvrachtexpeditie
• Eigen douane-agentschap

Onze 600 medewerkers streven elke dag naar
#EveryMileASmile.
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De Vlaamse Waterweg en Infrabel zijn de twee officiële partners van Baanbrekers 2022.
Beide organisaties zullen de bedrijfsawards live uitreiken op het podium tijdens het event op 22 november in Technopolis.

https://www.vlaamsewaterweg.be/
https://infrabel.be/nl
https://www.eutraco.eu/
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MEDIAMIXER

A STORYTELLING AGENCY

MediaMixer is een all-round onafhankelijk storytelling agency. 
Met onze in-house studio brengen we content in beweging 
voor diverse communicatie - van digital tot live - op maat van 
jouw merk.

Visie - Wat we in de wereld zien gebeuren
A world in motion
De wereld verandert. Dat is niks nieuws. Maar de enorme 
snelheid waarmee dit de laatste jaren gebeurt, dwingt 
merken en organisaties meer dan ooit om ook zelf te blijven 
evolueren. Er zijn steeds meer, steeds sneller bewegende 
onderdelen om rekening mee te houden én om over te com-
municeren. Daarom hebben bedrijven en brands ook meer  
dan ooit een onafhankelijke partner nodig die behendig en 
duurzaam in de juiste richting meedenkt. Een partner die hun 
verhaal helpt uitpuren en meteen doorzet naar strategische 
content die innovatief wordt gemaakt én ingezet om een 
doelbewuste impact te maken bij bewust uitgekozen doel-
groepen.

Missie - Welke rol wij in deze wereld willen spelen
Storytelling in motion
MediaMixer wil verhalen creëren en vertellen waardoor 
merken en organisaties de juiste aansluiting vinden bij het 
juiste publiek.

Wat moet er precies verteld worden? Hoe gaan we het 
vertellen? Aan wie? En vooral: waarom?

Het is onze missie om samen met onze klanten – die eigenlijk 
duurzame partners zijn – hier de juiste antwoorden op te 
blijven vinden. Let vooral ook op het woordje ‘blijven’. Want 
verhalen moeten in beweging blijven, net zoals de organisa-
ties en merken dat moeten doen in een steeds veranderende 
wereld.

Wat we vertellen, hoe, aan wie en waarom: dat willen we als 
onafhankelijk partner agency steeds weer in vraag blijven 
stellen en scherpstellen: voor nu, maar op de langere termijn 
ook voor de toekomst.

Strategie: Hoe we dat precies gaan doen.
Content in motion
Verhalen vertel je met content. En met ‘content’ bedoelen 
we heel precies: een combinatie van inhoud en vorm die 
een relevante impact creëert. Al die bewegende onderdelen 
moeten in elkaar klikken: wat je vertelt (de inhoud) en hoe je 
het vertelt (de vorm) moet op de juiste kanalen op het juiste 
moment bij de juiste doelgroep (relevant) worden uitgezet om 
een weloverwogen effect te creëren (impact).

Hiervoor hebben wij alles in huis. Letterlijk zelfs, want 
MediaMixer is een van de weinige onafhankelijke Belgische 
agencies die niet alleen ervaren strategen, creatives en 
accountmanagers rond de tafel heeft, maar ook een in-house 
studio waarmee we al onze strategieën, ideeën en beloftes 
kunnen waarmaken. Net omdat we alle onderdelen zelf in 
huis hebben, kunnen we niet alleen zorgen voor de juiste klik, 
maar ook voor een flexibiliteit die vertragingen, verwatering 
en ingesleten templates vermijdt. Onze strategie is niet alleen 
een goed doordachte, maar ook een soepele aanpak die blijft 
meedenken om zo content te creëren en uit te zetten die echt 
een verschil maakt.

Diversified Team
Ons strategisch & creatief team wordt niet alleen versterkt 
door account- & projectmanagers, maar ook door een 
content- & communicatie-team met een in-house studio. 
Omdat zowel de content als de kanalen waarin de content 
wordt uitgezet in-house op maat worden gemaakt en/of 
georganiseerd, kunnen we het hoe, wat en waarom van het 
verhaal naadloos op elkaar laten aansluiten en bijsturen 
zonder dat er iets ‘lost in translation’ geraakt. 

MOTION LIVE DIGITAL MEDIA

Interne productie 
van video tot  
animatie 
en 3D.

Creatie en 
organisatie van 
live ervaringen, 
incl. beurzen, 
congressen, 
hybride events, 
incentives, etc.

Bedenken 
en bouwen 
van digitale 
oplossingen, incl. 
websites, apps, 
loyalty-platformen, 
etc.

Uitzetten en 
zichtbaar maken 
van campagnes, 
incl. social media 
advertising, sports 
marketing, search 
marketing, PR, 
etc.

https://www.mediamixer.be/nl
https://www.mediamixer.be/nl
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NORTH SEA PORT

EEN MULTIMODALE DRAAISCHIJF

“North Sea Port is dankzij zijn unieke ligging aan de Wester-
schelde een strategische uitvalsbasis voor talrijke logistieke 
bedrijven en dienstverleners. Onze haven strekt zich zo’n 
60 km uit van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot in 
Gent en faciliteert zowel deepsea, shortsea als binnenvaart. 
Dankzij onze rechtstreekse verbinding met de belangrijkste 
Europese transportnetwerken kunnen bedrijven snel en 
efficiënt diverse goederen via binnenvaart, spoorwegen, 
snelwegen en pijpleidingen naar alle uithoeken van Europa 
en daarbuiten vervoeren,” zegt Daan Schalck, CEO van North 
Sea Port.

“Als thuishaven van meer dan 550 bedrijven uit diverse 
markten hebben we een grote verantwoordelijkheid,” vervolgt 
Daan Schalck. “Als regisseur van ons havengebied zorgen 
we ervoor dat de bedrijven de juiste support krijgen en gaan 
we actief op zoek naar nieuwe handelspartners. Het is de 
kennis, ervaring en samenwerking van onze partners die van 
North Sea Port een geoliede multimodale machine maken. 
‘Together. Smarter.’ is niet zomaar ons mantra.”

Op het kruispunt van Europese binnenwateren
“In ons havengebied zijn er 18 terminals die regelmatige lijn-
diensten via zee- en binnenvaart en spoorweg onderhouden,” 
aldus de heer Schalck. “Binnen de wereld van de binnenvaart 
is North Sea Port zeker geen onbekende. We liggen namelijk 
op het kruispunt van de Europese binnenwateren. Vanuit 
ons havengebied kan je heel eenvoudig de binnenhavens in 
België, Nederland, Duitsland en Frankrijk bereiken. Meer dan 
50 % van het vervoer tussen onze haven en het Europese 
achterland gaat via de binnenvaart, wat enorm is in vergelij-
king met andere havens.” 

Parijs aan de Noordzee
“Onze haven is een cruciale schakel voor de doorvoer van 

goederen naar Frankrijk. De Seine-Scheldeverbinding die 
binnen een aantal jaar zal worden gerealiseerd, zal het belang 
van onze haven als binnenvaarthub voor de Franse markt 
enkel doen toenemen. Op dit moment kunnen er tussen 
Gent en Parijs schepen varen van 400 tot 600 ton. Vanaf 
2030 zullen er schepen kunnen varen tot 4500 ton. In de 
nabije toekomst zal North Sea Port een echte buitenhaven 
worden voor Parijs en haar 10 miljoen inwoners.”

Bouwen aan de haven van morgen
“Onze ecologische voetafdruk verkleinen en tegelijkertijd ons 
concurrentievoordeel waarborgen, zal één van de grootste 
uitdagingen worden in het ontwikkelen van duurzamere en 
efficiëntere logistieke ketens,” gaat Daan Schalck voort. 
“Met ons strategisch plan ‘Connect 2025’ hebben we de 
blauwdruk gemaakt voor een toekomstbestendige haven 
waar het milieu, de economie en het algemeen welzijn perfect 
samengaan.

Bij North Sea Port willen we het aandeel van wegtransport 
in onze modal split terugbrengen naar 25 %. Dit gaan we 
realiseren door goederenstromen te bundelen, samenwerking 
en synergieën te stimuleren en de logistieke ketens beter op 
elkaar af te stemmen. Naast de Seine-Scheldeverbinding 
zal de nieuwe spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen 
hier een belangrijke rol in spelen. Met dit project gaan we tot 
8.500 vrachtwagens per maand van de weg halen, wat de 
CO2-uitstoot per kilometer met 80 % zal verminderen.

Tot slot zijn we onze North Sea Portal aan het ontwikkelen. Dit 
portcommunitysysteem zal het mogelijk maken om digitale 
informatie uit te wisselen, de efficiëntie van de transport-
ketens te verhogen en synergieën te creëren. Dit North Sea 
Portal zal communiceren met de systemen van de havens van 
Antwerpen/Zeebrugge en Rotterdam. Ons ultieme doel is om 
een volledig geconnecteerde transportketen te realiseren,” 
rondt Daan Schalck af.

https://multimodaal.vlaanderen/
https://www.northseaport.com/
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VIJF PROJECTEN DIE TRANSPORT VIA BINNENVAART BUNDELEN NAAR ZEEHAVENS

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse 
zeehavens en de druk op het wegennet verlichten, dat is 
de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, 
een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea 
Port en Lantis. In het kader van dat programma keurde de 
Vlaamse Regering, onder impuls van Vlaams minister Lydia 
Peeters, recent vijf projecten goed. Deze projecten moeten 
het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens 
verbeteren via nieuwe corridorshuttles. 

Binnenvaart stimuleren
Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid 
(Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en 
North Sea Port een tijdelijke ondersteuning aan de binnen- 
vaartsector geven. Concreet werden inland terminals, 
barge-operatoren en andere intermodale partijen begin dit 
jaar via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van 
samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub 
shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of 
Antwerp-Bruges. De bedoeling is om de afhandeling van de 
containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaar-
der te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. 

Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is 
daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker 
binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van 
wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de 
Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze 
maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om 
de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Geselecteerde consortia nieuwe corridorshuttles
Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk 
werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridor-shuttles 
geselecteerd. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners 
maximaal € 2 671 959,95 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnen-
vaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en 
inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In 
elke samenwerking worden containers gebundeld op één 
‘corridorschip’, een combinatie van een duwboot en een 
duwbak, op de verschillende vaarroutes van en naar Port of 
Antwerp-Bruges.

CORRIDOR PROJECT DEELNEMENDE 
INLAND- 
TERMINALS

Albertkanaal Angel (Antwerpen-

Genk-Luik)

- Haven Genk

- Trilogiport -  

  Hermalle-sous- 

  Argenteau

- Liège Container  

  Terminal - Renory

Gentse Kanaalzone North Sea Port shuttle 

(PSA)

- 3MCT

- Stukwerkers

Gentse Kanaalzone North Sea Port shuttle 

(DP World)

- DFDS

- Stukwerkers

Brussel-Zeekanaal Corridor Brussel-

Zeekanaal: 

Brussel-Willebroeksel-

Willebroek

- TCT Willebroek

- TTB Brussel

- Van Moer  

  Vilvoorde

Maascorridor /  

Zuid-Nederland

Shuttle Maascorridor: 

Nijmegen-Albasserdam

- BCTN  

  Albasserdam

- BCTN Nijmegen

Annick De Ridder, Havenschepen van de Stad Antwerpen 
en Voorzitter van de raad van bestuur van 
Port of Antwerp-Bruges:

“Dit initiatief past volledig binnen ons doel om de 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van de containerbinnenvaart 
in onze haven te verbeteren. Door samen te werken op 
belangrijke vaarroutes, bundelen we volumes en krijgen 
we een vlottere afhandeling aan de containerterminals. 
Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de binnenvaart voor 
containervervoer.”

MEER INFO
Meer informatie over het Impulsprogramma vindt u op
www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift

PORT OF ANTWERP-BRUGES

http://www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift
https://www.portofantwerpbruges.com/



