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Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats …

We hebben effectief ongelofelijke haast omdat de laatste weken van 
het jaar nog heel wat zaken gepland staan. Onze eventkalender voor-
ziet nog de voetbal Get-Together voor de nieuwe leden en het modal 
shift seminarie rond afvalstromen. Daarnaast starten twee nieuwe 
projecten: ‘Business Intelligence-tools voor de logistiek’ (BILOG), 
waarbij we vooral kmo-bedrijven willen helpen met dataverwerking, 
en ‘Gamification in Logistics’ om logistieke medewerkers uit diverse 
kansengroepen beter en sneller te integreren op de werkvloer.

Heeft u zelf een innovatief idee dat hetzij collectief hetzij individueel 
opgepikt en gesubsidieerd kan worden?  
Eén adres: projectidee@vil.be.

Voor een blik achteruit en een blik vooruit is het nog te vroeg. Maar u 
mag onze State of the Union 2022 verwachten op maandag  
30 januari 2023 in Grand Café Horta te Antwerpen. Dan heffen wij 
samen met logistiek Vlaanderen het glas!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

mailto:projectidee@vil.be
https://vil.be/
https://vil.be/
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REGIONALE PROJECTEN

SELF SERVICE IN 
LOGISTICS
STATUS AFGEROND

In het project ‘Selfservice 
in Logistics’ testte VIL de 
automatisering van het 
receptieproces en ontwikkelde 
een gedetailleerde ROI-tool die 
aantoont dat automatisering 
van deze verouderde processen 
financieel aantrekkelijk is.

Vrachtwagenchauffeurs, pakjesbezor-
gers, bezoekers, ... Dagelijks meldt een 
groot aantal externen zich aan in een 
bedrijf. Vaak verloopt dit persoonlijk 
en niet steeds op de meest efficiënte 
manier. Taalbarrières, foute of onvolle-
dige informatie, onvoldoende integratie 
van WMS-toepassingen zorgen voor 
vertragingen en leiden tot overbodige 
kosten.

VIL onderzocht, samen met partners 
UA en AP Hogeschool, op welke manier 
betaalbare technologieën een oplossing 
kunnen bieden voor het verbeteren van 

het receptieproces waardoor medewer-
kers tijd winnen en zich kunnen focus-
sen op hun kernactiviteiten.

Bedrijven getuigen
Uit een doorgedreven marktanalyse 
bleek dat de grootste potentiële winst 
zit in de combinatie van een tijdslot 
boekingssysteem en een yard 
managementsysteem. 

“Het Selfservice in Logistics-
project brengt ons nieuwe 

manieren om te digitaliseren 
en daarmee de doorstroming 

van chauffeurs én 
zichtbaarheid van assets op 

onze site te verhogen”

Dankzij interactieve kiosken kunnen 
chauffeurs 24/7 in hun eigen taal gehol-
pen worden, met minder wachtrijen tot 
gevolg. In combinatie met een tijds- 
reserveringssysteem kunnen bedrijven 
de wachtrijen tot een minimum beper-
ken.

“Het Selfservice in Logistics-project 
brengt ons nieuwe manieren om te digi-
taliseren en daarmee de doorstroming 
van chauffeurs én zichtbaarheid van as-
sets op onze site te verhogen. De kans 
die wij gekregen hebben om samen met 
VIL en Peripass een PoC uit te werken 
geeft belangrijke inzichten voor de 
toekomst, zowel voor ons als voor de 
andere deelnemende bedrijven”, aldus 
Mathieu Dhaenens, Logistics Engineer, 
UNILIN.

“Dankzij dit VIL-project weten we dat dit 
de manier is om een efficiëntere manier 
van werken te verkrijgen. Door de 
eerste stap in het proces te digitaliseren 
komen er veel mogelijkheden vrij om 
processen te versnellen en te auto-
matiseren”, aldus Denis Vandenhoudt, 
Group Manager Logistics 
Administration and Inbound Control and 
SPC2 bij Scania Parts Logistics.

Enorme tijdsbesparing
De businesscases bij UNILIN en Scania 
Parts Logistics leidden tot spectaculaire 
resultaten. De kiosken voor automa-
tische ontvangst resulteerden in een 
tijdsbesparing die overeenkomt met 
1 à 2 voltijdse medewerkers. Ook de 
chauffeur verliest minder tijd doordat 
de kiosken taalbarrières, wachttijden en 
drukte wegnemen.

Investering snel terugverdiend
Uit de resultaten blijkt ook dat de 
investering in zo’n interactieve kiosk al 
na 5 à 6 maanden wordt terugverdiend. 
De logistieke sector heeft dus geen 
excuses meer om de selfservice niet in 
te voeren. 

Projectdeelnemers: Ciblex Belgium, 
Decathlon, Generix Group, iOnLogistics, 
Nike, Renewi, Scania Parts Logistics, 
sprint.transport en UNILIN.
Projectpartners: UA, AP Hogeschool 
Antwerpen.

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

Dit project werd gesteund door VLAIO.

mailto:filip.vanhulle@vil.be
https://vil.be/project/self-service-in-logistics/
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SAFE 
WAREHOUSE
STATUS AFGEROND

Nieuwe technologieën, zoals o.a. 
wearables, personendetectie en  
botspreventie kunnen de risico’s  
op ernstige ongevallen in een 
logistieke omgeving aanzienlijk 
helpen verminderen.  
VIL ontwikkelde in het project 
Safe Warehouse een app die de  
voor- en nadelen van deze 
technologieën met elkaar 
vergelijkt en bedrijven helpt de 
juiste oplossingen te kiezen, 
afgestemd op de specifieke noden 
van het bedrijf en de werknemers.

De meest voorkomende risico’s in 
magazijnen zijn beknellingen, struikelen, 
vallende ladingen en ongevallen met 
interne transportmiddelen. Het aantal 
ernstige arbeidsongevallen komt in 
meer dan 70 % van de gevallen voor bij 
medewerkers die minder dan vijf jaar in 
dienst zijn. 

De helft van deze ongevallen gebeuren  
zelfs tijdens het eerste werkjaar. De 
resultaten van het VIL-project Safe 
Warehouse tonen echter aan dat het 
gebruik van nieuwe technologieën hier 
verandering in kan brengen.

Meer veiligheid met de VIL Safe 
Warehouse app
De online Safe Warehouse app, die VIL 
binnen dit project ontwikkelde, vergelijkt 
op een overzichtelijke manier de voor- 
en nadelen van technologische oplos-
singen die de veiligheid in het magazijn 
kunnen verhogen.

Deze oplossingen omvatten negen 
categorieën: automatisatie, bewustwor-
ding, botspreventie, flow management, 
handlingondersteuning, dynamische 
signalisatie, wearables, personen-
detectie en snelheidsreductie.

“De geteste systemen 
helpen actief bij het 

vermijden van ongevallen 
en geven daarmee een 

verhoogd veiligheidsgevoel”

VIL voerde praktijktesten uit bij Delhai-
ze, Mainfreight en Molenbergnatie. 

Bij Delhaize werd dynamische signalisa-
tie uitgetest onder de vorm van voet-
padprojecties en ledborden. De maga-
zijniers van Mainfreight die in Oostende 
alleen werken, gingen aan de slag met 
slimme wearables die via verschillen-
de sensoren de locatie, het gedrag en 
gevaarlijke situaties kunnen detecteren 
zodat derden gewaarschuwd worden bij 
een ongeval/incident. 

Molenbergnatie ging na of AI-algoritmen 
personendetectie in de magazijnen van 
de Antwerpse haven kunnen helpen 
verbeteren. 

Veiligheid en veiligheidsgevoel 
nemen toe
“Het project en de testen met 
AI-camerasystemen hebben ons laten  
zien dat er in de markt al heel wat 
potentieel zit wat betreft dit type 
systemen. Een potentieel dat ook onze 
medewerkers hebben opgemerkt. De 
geteste systemen helpen actief bij het 
vermijden van ongevallen en geven 
daarmee een verhoogd veiligheids- 
gevoel. De opportuniteiten en kansen 
die tijdens dit project gecreëerd werden, 
hebben ons ervan overtuigd om de 
ingeslagen weg verder te zetten en bij-
komend te investeren in technologie ter 
preventie van arbeidsongevallen”, 
aldus Dominick Huybrechts, 
HSE manager Safety, Health and En-
vironment bij Molenbergnatie.

De resultaten tonen aan dat zowel de 
veiligheid als het veiligheidsgevoel sterk 
toenemen door de inzet van deze tech-
nologische oplossingen. 

Projectdeelnemers: Atlas Copco, Barry 
Callebaut, Delhaize, Eutraco, Gheys, 
H.Essers, Logflow, Lopos, Mainfreight, 
Molenbergnatie, Visual Safety en  
Motrac.
Projectpartner: imec.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Gunther Storme 
(gunther.storme@vil.be)

Dit project werd gesteund door VLAIO.

mailto:gunther.storme@vil.be
https://vil.be/
https://vil.be/project/safe-warehouse/
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DELIVERY 
BOOSTER
STATUS AFGEROND

Het postadressysteem is niet 
aangepast aan de huidige logistieke 
vereisten voor het leveren van 
goederen. VIL introduceert daarom 
de Delivery Booster app waarin 
gedetailleerde afleverlocaties 
en specifieke afleververeisten 
aangemaakt kunnen worden m.b.v. 
geolocatietechnologie.

Bij leveringen op grote bedrijfssites 
verliezen chauffeurs veel tijd of leveren 
ze pakjes niet op de juiste bestemming 
binnen de organisatie. De nood aan 
gedetailleerde locatiegegevens, die op 
een uniforme manier aan de logistieke 
partners worden meegegeven, is groot.

De eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
app maakt het mogelijk om extra 

FLORLOG
STATUS IN UITVOERING

Met Florlog ontwikkelt VIL een 
innovatief, gedigitaliseerd logis-
tiek samenwerkingsmodel dat de 
Vlaamse sierteeltsector wendbaar 
maakt voor de toekomst.

Het herbekijken van de logistieke 
inefficiënte logistieke flow kan de 
Vlaamse sierteeltsector aanzienlijke 
besparingen opleveren.

Optimaal samenwerkingsmodel 
en vernieuwende e-commercetool
VIL zal een samenwerkingsmodel 
bouwen dat de optimale logistieke flow 
uitwerkt en de baten hiervan voor de 
hele sierteeltsector in kaart brengt.

Gekoppeld hieraan wordt een tool ont-
wikkeld waar iedere specifieke speler 
zijn logistieke flow en bijhorende kosten 
kan inbrengen, zodat de baten van dit 
nieuwe model voor zijn bedrijf onmid-
dellijk zichtbaar worden.

“Het is belangrijk dat we als telers meer 
samenwerken, ook op logistiek vlak. Dat 
is niet enkel goed voor onze portemon-
nee, maar ook voor het milieu”, aldus 
Filip Goossens, zaakvoerder sierteelt-
bedrijf André Goossens en voorzitter 
AVBS, beroepsvereniging voor de 
Vlaamse sierteelt en groenvoorziening.

Projectpartner: Proefcentrum voor 
Sierteelt 

MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

Dit project wordt gesteund door VLAIO.

leverlocaties vast te leggen voor leverin-
gen aan consumenten en bedrijven. 
Aan die app is bovendien een bezorg-
paspoort gekoppeld, dat ook rekening 
houdt met de logistieke afleververeis-
ten. De IT-integratie van de app met 
bestaande bedrijfssystemen verloopt 
relatief eenvoudig. 

Unieke locatiecodes
Voor leveringen op complexe sites is de 
grote uitdaging om de unieke locatie-
code die de app genereert (en die 
gekoppeld is aan de precieze aflever-
locatie), doorheen de hele leverings-
keten correct door te geven tot aan de 
chauffeurs. Het is nu aan de logistieke 
sector om de app met zijn voordelen 
uit te proberen en te integreren in de 
logistieke processen.

“Delivery Booster is een gebruiksvrien-
delijke app die ons toelaat om door het 
creëren van meer gedetailleerde aflever-
locaties het aantal verloren of verkeerd 
geleverde pakketten sterk te verminde-
ren of te elimineren”, aldus Luc Leblon, 
Staf- en beleidsexpert bij UZ Gent.

Projectdeelnemers: Bycykel, Cargo 
Velo, DHL Parcel Belgium, Foodsprint, 
GEO Solutions, GIS Belgium, GLS Bel-
gium Distribution, OOvelo, 
PostNL Pakketen België, Renewi, 
Tengu.io, Universiteit Gent, Urbike, UZ 
Gent, Vanheede Environmental Group, 
Zetes en Ziekenhuis Oost-Limburg. 

MEER WETEN?

CONTACTEER
Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)

Dit project werd gesteund door VLAIO.

mailto:dirk.devylder@vil.be
mailto:stefan.bottu@vil.be
https://vil.be/project/delivery-booster/
https://vil.be/project/florlog/
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INTERNATIONALE PROJECTEN

RENEW
STATUS IN UITVOERING

In september is het Horizon-project ReNEW officieel 
van start gegaan. ReNEW wil een sleutelrol spelen in de 
transitie van de binnenvaart, naar een slimme, groene, 
duurzame en klimaatbestendige sector. 

Het consortium bestaat uit partijen uit maar liefst twaalf 
verschillende landen. Door vier verschillende living labs, 
waaronder één in Gent, zal er een spectrum van innovatieve 
oplossingen worden getest. Zo zal er in Gent een multimodale 
cityhub gebouwd worden, ondersteund door een digital twin. 

VIL zal de schaalmogelijkheden van de uitgewerkte innovaties 
aftoetsen en Europese beleidsaanbevelingen opstellen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

ENTRANCE
STATUS IN UITVOERING

In het Horizon 2020-project Entrance wordt er volop 
gebouwd aan een platform om ‘best practices’ rond 
duurzaam transport over héél Europa te bundelen en 
gemakkelijk terug te laten vinden door gebruikers 
van het platform. 

Eén concreet voorbeeld is de lijst van geëlektrificeerde 
bedrijfsvoertuigen die in detail de technische kenmerken en 
mogelijke toepassingen samenbrengt. Daarnaast is het ook 
de bedoeling om de krachten te bundelen en - waar mogelijk 
- groepsaankopen te faciliteren.

Heeft u zelf ideeën, producten, concepten, … om te delen 
op het platform of bent u gewoon benieuwd naar de reeds 
verzamelde voorbeelden? Registreer u dan op dit platform via 
de website: www.entrance-platform.eu

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

LOGISTICS CONTRACT GENERATION AND 
MANAGEMENT AUTOMATION
STATUS AFGEROND

BEDRIJFSPROJECTEN

Met de subsidiebegeleiding van VIL heeft WITH, een 
bedrijf gespecialiseerd in contractautomatisering 
en Artifiële Intelligentie, succesvol een O&O-project 
afgerond, in samenwerking met Logit One en Consello 
Consulting. Het project Logistics Contract Generation 
and Management Automation spitste zich toe op 
de ontwikkeling van een volledig contract life cycle 
management syteem voor contracten in de logistiek. 

De vorm van contracten die door het systeem behandeld 
kunnen worden, gaan van bestaande papieren documenten 
tot volledig gedigitaliseerde en gestructureerde documenten.

“Mede door de inhoudelijke ondersteuning en goede 
coaching van VIL slaagden we er enerzijds in om 
ons innovatief idee ‘artificiële intelligentie voor 

contractbeheer in de logistieke sector’ inhoudelijk 
vorm te geven, anderzijds om dit idee financieel te 
laten ondersteunen met een mooie VLAIO-subsidie. 

We zijn er van overtuigd dat dit project voor ons 
bedrijf een accelerator betekent in de logistieke sector 

en zijn VIL daarom ook uiterste dankbaar voor hun 
professionele ondersteuning.”

Dominique Kindt, CEO en Founder van WITH

Heeft u zelf ook een innovatief projectidee? Laat het ons weten via projectidee@vil.be.
MEER WETEN?

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

mailto:michiel.bertels@vil.be
http://www.entrance-platform.eu
mailto:kris.neyens@vil.be
mailto:projectidee@vil.be
mailto:eddy.hagen@vil.be
https://vil.be/
https://vil.be/project/renew-resilience-centric-smart-green-networked-eu-inland-waterways/
https://vil.be/project/entrance/
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LOGILAUNCH
20 logistieke startups stelden op 26 oktober hun ver-
nieuwende technologieën en concepten voor aan 20 
mature bedrijven tijdens de zevende editie van 
LogiLAUNCH. Met LogiLAUNCH zorgt VIL voor match-
making tussen startups en bedrijven.

Aan creatieve ondernemers met innovatieve ideeën geen 
gebrek in Vlaanderen. Ook in de logistieke sector lanceren 
startups nieuwe technologieën en concepten. Als speerpunt-
cluster logistiek geeft VIL deze startups tweemaal per jaar de 
kans om hun ideeën te pitchen aan logistieke dienstverleners, 
verladers en retailers die lid zijn van VIL.

IJzersterke formule
De startups pitchen gedurende exact één minuut hun con-
cept in groep en vervolgens speeddaten ze gedurende vijf 
minuten één op één met de bedrijven.
Het resultaat: business development voor de startups en 
interessante toepassingsmogelijkheden voor de bedrijven.

INNOVFEST
Meer dan 300 bedrijven tekenden 
present in Technopolis voor 
de eerste editie van InnovFest 
Vlaanderen. Tijdens dit grootschalige 
event toonden de zeven Vlaamse 
speerpuntclusters hun strategisch 
belang voor het bedrijfsleven. 
De bezoekers konden zich 
onderdompelen in een wereld van 
verandering, gefaciliteerd door de 
speerpuntclusters en gerealiseerd 
door de Vlaamse bedrijfswereld.

WAS U ERBIJ?

“Dankzij de laagdrempelige aanpak van 
LogiLAUNCH kwamen we in contact met meer-
dere grotere logistieke bedrijven die openstaan 
voor innovatieve ideeën. Met concrete projec-
ten als gevolg. VIL heeft ons sterk geholpen 

om te staan waar we nu staan.”
Bart Gadeyne, oprichter van de startup Optioryx

Partners: Log!Ville, Start it @KBC en POM Limburg

https://vil.be/2022/innovfest-2022/
https://vil.be/2022/was-u-erbij-logilaunch-2022-in-logville/
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DATUMPRIKKERS
VIL NIEUWJAARSRECEPTIE 
30 JANUARI 2023 - ANTWERPEN
VIL nodigt zijn leden uit op het netwerkevent van het jaar: de 
VIL nieuwjaarsreceptie in Grand Café Horta.

SLOTEVENT COOL & FRESH DELIVERY 
14 FEBRUARI 2023 - GENT
In dit project hebben VIL en Flanders’ FOOD onderzocht 
hoe e-commercebedrijven de logistiek van verse gekoelde 
voedingsproducten best kunnen aanpakken met oog voor 
voedselveiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. De resul-
taten worden voorgesteld tijdens het slotevent in de Commu-
nicatieloft in Gent.

BEDRIJFSBEZOEK EURO-SILO
Op dinsdag 27 september 2022 kreeg een beperkte groep VIL-leden een boeiende rondleiding bij Euro-Silo, een 
pionier in de Gentse graanoverslag en -opslag. Bedankt aan Euro-Silo voor de fijne ontvangst en de leerrijke 
namiddag.

BAANBREKERS
Een 200-tal bedrijven en stakeholders tekenden op 22 november present voor Baanbrekers 2022. Dank aan de 
partners/believers/sympathisanten en proficiat aan de winnaars! 

https://vil.be/
https://vil.be/2022/was-u-erbij-bedrijfsbezoek-euro-silo/
https://vil.be/2022/was-u-erbij-baanbrekers-2022/
https://vil.be/event/slotevent-cool-fresh-delivery/
https://vil.be/event/vil-nieuwjaarsreceptie/
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BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
www.bintg.com/nl
Beaulieu International Group (B.I.G.) is een wereldwijde 
specialist in grondstoffen (polymeren en technische platen), 
technische oplossingen (garens, vezels en technisch textiel) 
en vloeroplossingen voor de residentiële en commerciële 
markten (vinylrollen, vinylplanken en tegels, laminaat, parket, 
kamerbreed tapijt, naaldvilt, kunstgras en matten) en meubel-
stoffen.

EWS-GROUP
www.ews-group.be
EWS Group levert diverse gespecialiseerde diensten op het 
gebied van integrale ongediertebestrijding, begassing en bio-
behandeling van goederen in opslag. Het hoofdkantoor van 
EWS Group is gevestigd in Werkendam, Nederland. Naast 
het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere 
Europese vestigingen in onder andere België, Frankrijk, Oos-
tenrijk, Spanje en Duitsland.

EXOVIBE
exovibe.com
Veel bedrijven doen hun best om de ergonomie op de werk-
vloer te verbeteren, maar vooral tijdsgebrek houdt hen tegen. 
Daarom ontwikkelde ExoVibe software om één centrale 
plaats aan te bieden om het ergonomisch verbeteringsproces 
voor elke taak met hoge prioriteit op te starten, op te volgen 
en economisch te evalueren.

HERBOSCH-KIERE
herbosch-kiere.be
Herbosch-Kiere bouwt al meer dan een eeuw aan de infra-
structuur van vandaag en morgen. In, op en vlakbij water. 
Ze onderhouden waterwegen, zijn betrokken bij offshore 
energieprojecten, bergen schepen, voorzien funderingen en 
saneren vervuilde gronden. Herbosch-Kiere is toegetreden tot 
de groep Eiffage, één van de grootste aannemersgroepen in 
Europa.

KRAANBEDRIJF D. BUERMANS
www.d-buermans.be
Kraanbedrijf D. Buermans is gespecialiseerd in het laden en 
lossen van binnenvaart- en zeevaartschepen in België en 
Nederland. Het kraanbedrijf stelt één topprioriteit: veiligheid. 
Iedere medewerker volgt gespecialiseerde opleidingen. 
Bovendien is iedere kraanmachinist, schrankladerchauffeur 
en vrachtwagenchauffeur in het bezit van een VCA-certificaat.

LODILAT NV (OCASA GROUP)
ocasa.com
OCASA is een wereldwijde organisatie die logistieke diensten 
levert voor klinische onderzoeken over de hele wereld op een 
betrouwbare en efficiënte manier. De aanpak bestaat erin om 
de Cold Supply Chain onder controle te houden, zodat de 
klant zich volledig kan bezighouden met het onderzoek.

QARGO TECH
www.qargo.io 
Qargo is een vernieuwend cloud-based Transport Manage-
ment System. De oplossing zorgt ervoor dat de administratie-
ve processen binnen een transportfirma (gaande van order-
ingave tot planning en facturatie) efficiënter, sneller en fout-
loos verlopen. Op die manier kunnen kosten, tijd en CO2-uit-
stoot bespaard worden.

SYNTRUM
syntrum.be
SYNTRUM is de overkoepelende holding van het 
SYNTRA-netwerk, dat uit vijf opleidingscentra bestaat en 
vierentwintig SYNTRA-campussen heeft in Vlaanderen en 
Brussel. Door in te zetten op een kwaliteitsvol opleidingsaan-
bod wil SYNTRUM het ondernemerschap stimuleren bij zowel 
zelfstandige ondernemers, als bij ondernemende medewer-
kers binnen een bedrijfsomgeving.

TELENET
www.telenet.be
Telenet Group N.V. is de grootste aanbieder van kabelbreed-
banddiensten in België. Haar activiteiten omvatten de leve-
ring van analoge en digitale kabeltelevisie, vaste en mobiele 
telefoondiensten, voornamelijk aan residentiële klanten in 
Vlaanderen en Brussel. Daarnaast biedt Telenet diensten aan 
zakelijke klanten in heel België en in Luxemburg onder zijn 
merk Telenet Solutions.

TIP TRAILER SERVICES
tip-group.com
TIP Trailer Services biedt oplossingen op het gebied van 
huur, lease en onderhoud van trailers. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om trailers te leasen: huurkoop en een sale 
en leasebackconstructie. Onderhoud en reparaties worden in 
eigen werkplaatsen uitgevoerd. Met de mobiele werkplaats 
kunnen er op elke locatie onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden uitgevoerd worden.

TRIPLE HELIX MOLECULES AS A SERVICE
triplehelixgroup.com
Triple Helix Molecules as a Sevice of kortweg THX MaaS 
is de eerste venture studio die 100% toegewijd is aan het 
creëren van oplossingsbedrijven voor de circulaire economie. 
Om emissies en afvalvervuiling terug te dringen, tracht THX 
immers voor en samen met hele ecosystemen afval om te 
zetten in grondstoffen of producten die zo in de economie 
blijven.

VINTRA
vintra.be
Vintra is een Belgisch transportbedrijf gevestigd te Heist-op-
den-Berg en specialiseert zich in het vervoeren van contai-
ners over heel Europa. Centraal in het transportverhaal staat 
innovatie, daarom wordt er maximaal ingezet op de nieuwste 
ontwikkelingen op IT-gebied. Hiervoor is er een een nauwe 
samenwerking met Trans-IT.
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NIEUWE LEDEN

http://www.bintg.com/nl
http://www.ews-group.be
http://www.d-buermans.be
http://www.telenet.be
https://vil.be/
https://exovibe.com/
https://herbosch-kiere.be/
https://www.ocasa.com/en/
https://www.qargo.io/company-nl
https://syntrum.be/
https://www.tip-group.com/nl-be
https://triplehelixgroup.com/
https://www.vintra.be/
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Logistiek Vlaanderen bracht 
opnieuw massaal zijn stem uit voor 
de genomineerde baanbrekende 
multimodale projecten tijdens 
Baanbrekers 2022. De winnaars: 
Naval Inland Navigation als 
Baanbreker Binnenvaart, ECS 
als Baanbreker Spoor en tot slot 
werd Nick Celis bekroond tot 
Multimodale Ambassadeur 2022.

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. 

Live Voting
Een externe jury, samengesteld uit  
overheid, kennisinstellingen en 
bedrijven, selecteerde de vier genomi-
neerden, die hun multimodaal project 
aan het publiek voorstelden. 

Op basis daarvan besliste het publiek 
via live voting wie de begeerde trofee 
mee naar huis mocht nemen. 

De award voor de Baanbreker Spoor 
werd uitgereikt door Heidi Hendrix, 
Head of Customer and Product 
Management bij Infrabel.  
Chris Danckaerts, gedelegeerd 
bestuurder bij De Vlaamse Waterweg 
overhandigde de award voor de 
Baanbreker Binnenvaart.

Multimodale Ambassadeur
In de aanloop naar het event werd via 
online voting de persoonlijke eretitel 
‘Multimodale Ambassadeur 2022’ reeds 
toegewezen. Deze ging naar Nick Celis, 
zaakvoerder bij Hambos Logistics van 
de groep André Celis. 

“Ik ben enorm trots op deze 
erkenning. Al jaren ben ik 
een grote voorvechter van 

de binnenvaart, die een 
duurzaam CO2-alternatief 

vormt voor het wegvervoer. 
De bouwsector heeft een 
belangrijke ecologische 

voetafdruk. Wij reduceren die 
fors met ons watertransport. 
opelijk inspireert deze award 
de overheid om ecologisch 

verantwoord ondernemen te 
belonen door middel van de 
juiste beleidsmaatregelen.”

Nick Celis, 
Multimodale Ambassadeur 2022 

BAANBREKERS 2022

https://multimodaal.vlaanderen/
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Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reikte de 
Ambassadeurs-award persoonlijk uit. 

“Volgens het Federaal Planbureau zal het goederenvervoer tegen 2030 met 
maar liefst 26 % stijgen. Goed voor onze economische groei en welvaart, 
maar ook een evolutie die onze wegen steeds zwaarder dreigt te belasten. 
We moeten met z’n allen op zoek naar alternatieven. En die alternatieven 
zijn er: we moeten het goederentransport vergroenen, maar ook verschuiven 
naar meer transport via binnenvaart en het spoor. Enerzijds moeten we 
volop inzetten op de mental shift bij onze bedrijven en de logistieke sector, 
anderzijds moeten wij als overheid de alternatieven zoals de binnenvaart 
promoten als een betrouwbare en duurzame partner en hier ook in investe-
ren. Ondernemingen en ondernemers die niet met woorden maar met daden 
het verschil maken, verdienen gelauwerd te worden.” 

WEST-VLAANDEREN: MAXIMAAL 
SYNCHROMODAAL
Samen met POM West-Vlaanderen blikt 
Multimodaal.Vlaanderen terug op een geslaagd event: 
‘West-Vlaanderen: maximaal synchromodaal’ op 
4 oktober. Verschillende realisaties en toekomst-
ambities voor een duurzame en efficiënte logistiek van, 
naar en in West-Vlaanderen passeerden de revue. Met 
zicht op de Brugse binnenstad vormde het concertge-
bouw de ideale setting voor boeiende toelichtingen en 
een gezellig napraten.
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SUCCES STORIES 

Brouwerij Martens test 
exportzendingen via de Haven van 
Genk uit volgens het ICY (Inland 
Container Yard) concept. De eerste 
testresultaten zijn veelbelovend: 
153.000 minder gereden kilometers 
en 62 ton minder CO2. 

Het Limburgse familiebedrijf brouwt 
een ruim aanbod aan bieren voor de 
Europese continentale markt en voor 
importeurs wereldwijd. Het bedrijf zet in 
op innovatie én duurzaamheid doorheen 
de volledige keten. Duurzamer transport 
maakt uiteraard deel uit van deze visie.

Via Haven Genk naar de haven van 
Antwerpen
Een studie van Multimodaal.Vlaanderen 
inspireerde het bedrijf om de exportzen-
dingen via de Haven van Genk te laten 
verlopen. Voordien gebeurde dit via 
de weg, over de drukke E313 naar de 
haven van Antwerpen. 

De eerste testen verliepen alvast 
vlot, waardoor het bedrijf besliste om 
bijkomende volumes via binnenvaart 
naar Antwerpen te vervoeren.

1000 containers via de binnenvaart
Het potentieel op het vlak van mobili-
teitsimpact en CO2-reductie is aanzien-
lijk.

In een eerste fase kunnen mogelijk tot 
1000 containers per jaar via binnenvaart 
naar Antwerpen vervoerd worden, wat 
resulteert in 153.000 vermeden kilo-
meters op de snelwegen en Antwerpse 
ring. Ook de reductie van 33 % CO2 in 
vergelijking met wegtransport draagt bij 
tot de verduurzaming van de logistiek.

Lagere kosten en efficiëntere 
planning
Naast een kostenbesparing, toonde de 
analyse tevens de voordelen van lokale 
transporten aan. 

Doordat de lege exportcontainers 
in Genk worden opgehaald, worden 
deze steeds tijdig gepositioneerd voor 
belading in Bocholt. Hierdoor verlopen 
de magazijnplanning en -operaties 
efficiënter. 

“Door de modal shift dragen 
we niet enkel bij aan mobiliteit 

en klimaat, maar ook onze 
interne logistieke processen 

kunnen hierdoor verder 
worden geoptimaliseerd.”
Chris Winters, Hoofd Logistiek bij 

Brouwerij Martens

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

BROUWERIJ MARTENS MAAKT MODAL SHIFT 
VOOR EXPORT

mailto:filip.dupre@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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Het gebruik van de binnenvaart voor 
het vervoeren van containers via de 
inland terminal in Willebroek naar de 
haven van Antwerpen is een groot 
succes voor smeermiddelenbedrijf 
Wolf Oil Corporation. Dat blijkt 
uit de testen die het bedrijf 
uitvoerde volgend op de studie 
van Multimodaal.Vlaanderen. Het 
resultaat: een kostenbesparing en 
33 % minder CO2-uitstoot.

Het Hemiksemse bedrijf Wolf Oil 
Corporation is gespecialiseerd in 
het blenden, afvullen en leveren 
van aangepaste en technologische 
smeermiddelen en exporteert naar meer 
dan 95 landen. Voor de 1300 containers 
die het bedrijf jaarlijks via de haven 
van Antwerpen exporteert, werkte 
Multimodaal.Vlaanderen een duurzame 
route uit via de binnenvaart.

Via inland terminal in Willebroek 
naar haven van Antwerpen
Er werd gekozen om de containers 
via het ICY-concept en binnenvaart te 
vervoeren vanaf de nabij gelegen inland 
terminal TCT in Willebroek. 

Uit de eerste testen bleek dit een 
volwaardig en duurzaam alternatief te 
zijn voor wegtransport.

Het transport verloopt als volgt: de 
exportcontainers worden leeg vanuit 
TCT in Willebroek opgehaald om 
vervolgens met een voortransport op 
de bedrijfssite aangeboden te worden 
voor belading. Na belading worden 
de containers met de vrachtwagen 
terug naar de inland terminal gebracht. 
Vervolgens bereiken de containers via 
de binnenvaart de maritieme kaaien in 
de Haven van Antwerpen.

Hierdoor worden wegtransporten van 
en naar Antwerpen vermeden en lokaal 
uitgevoerd.

44 ton CO2 minder en 
kostenbesparing
Het resultaat van de analyse werd 
positief onthaald bij Wolf Oil. 
Frederic Van delm, Supply Chain 
Manager bij Wolf Oil Corporation staat 
achter dit veelbelovend perspectief: 

“Deze modal shift kan 
Wolf Oil potentieel tot 2600 

vrachtwagenritten uitsparen, 
waardoor het bedrijf niet 

langer afhankelijk zou zijn 
van de verkeerssituaties 

op de ring van Antwerpen. 
Bovendien bedraagt de 

totale CO2-besparing voor de 
1300 containers 33 %, ofwel 

44 ton in vergelijking met 
wegtransport.”

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

BINNENVAARTTRANSPORTEN VAN WOLF OIL 
VERLOPEN GESMEERD

mailto:filip.dupre@vil.be
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