
AHLERS 
BELGIUM 
KIEST VOOR 
BINNENVAART
Multimodaal.Vlaanderen heeft 

zich geëngageerd om bedrijven te 

informeren en te sensibiliseren om 

de nieuwe binnenvaartconnectie 

vanaf het Kluizendok in North Sea 

Port (Gent) te gebruiken naar de 

haven van Antwerpen als alternatief 

voor de drukke E34 en E17.

Netwerk via Multimodaal.

Vlaanderen

Deze nieuwe verbinding is onder 
andere mogelijk geworden door de 
bereidheid van een aantal rederijen om 

lege containers op de Interface Terminal 
(Stukwerkers) aan het Kluizendok te 
plaatsen.

Dankzij een vraag van Ahlers aan 
Multimodaal.Vlaanderen in verband met 
de mogelijkheden van de verbinding 
Gent - Antwerpen, hebben ondertussen 
andere bedrijven zich aangesloten bij 
dit initiatief. 

Vermijden van drukke verbinding 

Gent-Antwerpen

Enkele weken geleden startte Ahlers 
met het vervoeren van containers 
tussen Gent en Antwerpen met de 
lichter. Niet alleen voor hun eigen 
chemisch magazijn in Evergem, maar 
ondertussen ook voor enkele klanten 
in het Gentse havengebied, kunnen 
ze zo de drukke wegverbinding met 
Antwerpen vermijden.

Verminderen van congestie en 

CO
2
-uitstoot

Afhankelijk van het vroegere weg-
traject worden zo’n 78.000 km/
jaar (inclusief het afhalen van leeg 
equipment in Antwerpen) op de 
E34 of E17 vermeden. Een significante 
bijdrage tot het verminderen van de 
congestie en de CO2-uitstoot!

Multimodaal.Vlaanderen plant nog 
initiatieven om deze verbinding kenbaar 
te maken bij andere bedrijven in de 
regio.

INTERESSE IN DEZE VERBINDING?
CONTACTEER
Wily De Decker (willy.dedecker@vil.be)
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SUCCESSEN

TRANSUNIVERSE 
GAAT RESOLUUT 
INTERMODAAL
Transuniverse Forwarding wil naar de toekomst toe 

fors inzetten op intermodaal vervoer, en deed hiervoor 

beroep op het advies van Multimodaal.Vlaanderen. 

In eerste instantie gaat de groepagespecialist uit 

Wondelgem een dienst tussen België en Milaan 

opzetten. Hiervoor investeert het bedrijf in een dertigtal 

zogenaamde ‘palletwide’ containers. Op termijn wil 

het spoorverbindingen opzetten naar verschillende 

Europese landen.

“Onder andere door het stijgende chauffeurstekort in Europa 
dreigt een capaciteitstekort te ontstaan in het wegvervoer. 
Daarnaast wensen steeds meer klanten hun CO2-voetafdruk 
te verminderen. Daarom heeft het directiecomité van Trans-
universe Forwarding de strategische beslissing genomen om 
volop in te zetten op intermodaal vervoer”, zegt Frank Adins, 
voorzitter van Transuniverse.

“Omdat wij niet over een nacht ijs wilden gaan, hebben we 
advies ingewonnen bij het team van Multimodaal.Vlaanderen, 
een tak van het VIL die bedrijven helpt de stap naar intermo-
dalisme te zetten. Zij gaven ons raad over de beste verbin-
dingen om te starten, het kiezen van de juiste partner ter 
bestemming, de geschikte ladingdragers, de randvoorwaar-
den, en dergelijke meer. Onze strategische beslissing kreeg zo 
een pragmatische invulling”, voegt Frank Adins toe.

Eerst op Italië

Om de intermodale plannen uit te bouwen heeft Transuni-
verse Luc Genot aangesteld. De eerste verbinding die Genot 
zal opzetten is een dienst voor volle vrachten op Milaan in 
Italië, waar Transuniverse een preferentiële partner heeft. Een 
van de adviezen van Multimodaal.Vlaanderen was om in zee 
te gaan met een partij die je volledig kan vertrouwen.
“We starten met volle vrachten omdat ze minder tijdsgevoelig 
zijn dan groepagezendingen en wij eerst ervaring willen 
opdoen. Wij gebruiken het spoor al – bijvoorbeeld met een 
dienst voor gecombineerd vervoer op Hongarije – maar 
de praktische organisatie ervan ligt bij onze partners. In de 
nieuwe opzet organiseren we de transporten zelf, met eigen 
materieel”, aldus Frank Adins.

Aanvullende dienst

Wel benadrukt hij dat de intermodale dienst op Italië het 
wegvervoer op Italië aanvult en niet vervangt. “Wij zullen 
opleggers blijven inzetten. Het is een extra dienst die we de 
klanten aanbieden. Zij zullen kunnen kiezen in functie van de 
prijzen, de ‘lead times’ en de CO2-voetafdruk”.

Na de dienst op Italië plant Transuniverse Forwarding verbin-
dingen op andere landen. “Wij denken vooral aan Zuid-Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Spanje”.

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

Sinds de opstart in september 2017 

heeft het team van Multimodaal.

Vlaanderen meer dan 200 bedrijven 

bezocht en voor ruim 50 concrete 

goederenstromen werden of worden 

alternatieve vervoersoplossingen 

uitgezocht. In meer dan de helft 

van de gevallen ontbreekt het aan 

kritische massa, of is een retourflow 

nodig om een kostenefficiënt 

alternatief te kunnen bieden. 

Multimodaal.Vlaanderen zet daarom 
meer en meer in op haar unieke positie 
als neutrale “matchmaker” om vanuit 

concrete goederenstromen partijen met 
elkaar te verbinden.

De experten van het adviespunt gaan 
proactief en selectief te werk door 
gericht op zoek te gaan naar com-
plementaire goederenstromen die de 
“missing link” vormen in een specifieke 
case.

Met deze nieuwe rubriek wil Multimo-
daal.Vlaanderen goederenstromen 
identificeren die bijdragen tot de reali-
satie van specifieke business cases, die 
werden geselecteerd op basis van twee 

belangrijke criteria: op een kostenef-
ficiënte manier de congestie op onze 
Vlaamse wegen helpen verminderen.

Heeft uw bedrijf één of meerdere 
goederenstromen in of uit die in aan-
merking komen voor één van de cases 
hieronder of heeft u zelf een concrete 
flow waarvoor u retourlading zoekt? 
Neem dan zeker contact met ons op.

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

Van Naar Modus Ladingtype Transittijd Capaciteit Contact

Regio Dender-
monde

Regio Puurs Binnenvaart Bulk 1 dag 1.000 ton om de 
2 dagen

aleksey.semenov@vil.be

Van Naar Modus Ladingtype Transittijd Capaciteit Contact

Regio ten 
zuiden van 
Antwerpen

Regio 
Wiesbaden/
Mainz

Binnenvaart 20 ft. containers 2 à 3 dagen 5 containers 
per dag

gilles.devriendt@vil.be

Kaartgegevens ©2018 Google

https://multimodaal.vlaanderen/
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DATUMPRIKKER

INFOSESSIE MOBILITY 2022 
“SPOORVERVOER: HEDEN EN 
TOEKOMST.”
21 JUNI 2018
VIL, BERCHEM

Multimodaal.Vlaanderen werd door VIL 
opgericht in opdracht van de Vlaamse 
regering met als missie het op gang 
brengen van een mental shift bij de 
bedrijven. Het adviespunt sensibiliseert, 
informeert en begeleidt bedrijven bij 
het identificeren van meer efficiënte en 
duurzamere vervoersoplossingen, hetzij 
via de modal shift, hetzij op de weg.

Onder de noemer “Mobility 2022” zal 
Multimodaal.Vlaanderen minstens

tweemaal per jaar infosessies of 
workshops organiseren rond specifieke 
relevante thema’s. De eerste editie 
zal plaatsvinden bij VIL op donderdag 
21 juni om 16u.

Spoorvervoer nu en morgen

Het thema is bewust gekozen vanuit de 
vaststelling dat goederenvervoer per 
spoor bij veel bedrijven onbekend, en 
dus onbemind, is. Tijdens deze sessie 
blikken we terug op het ontstaan van 
spoorvervoer, de verdiensten die het 
heeft gehad in de ontwikkeling van 
onze welvaartstaten en de uitdagingen 
en opportuniteiten die er liggen naar de 
toekomst.

Om de interactiviteit van de workshop 
te waarborgen, bedraagt het maximaal 
aantal deelnemers 15. Bij meer 
interesse zal een tweede sessie worden 
ingepland.

Deelname aan deze eerste editie van 
Mobility 2022 is gratis maar inschrijven 
is verplicht via onze website multimo-
daal.vlaanderen.

MEER INFO?

www.multimodaal.vlaanderen/event/
infosessiespoorvervoer

De voorbije tijd is er in de logistieke 

vakpers al veel inkt over gevloeid: 

de forse verhoging van de Duitse 

tol (MAUT) komt eraan. Vanaf 1 

januari 2019 stijgen de tarieven om 

in Duitsland met de vrachtwagen 

te mogen rijden met 20 tot 60 %. 

Multimodaal.Vlaanderen heeft 

op basis van een aantal concrete 

cases berekend welke impact deze 

verhoging heeft op de kostprijs van 

het (baan)transport. De hamvraag 

daarbij was of multimodale 

alternatieven, die vaak duurder 

uitvallen, daardoor significant 

aantrekkelijker worden.

In een eerste case is een trafiek 
tussen West-Vlaanderen en district 
Siegen-Witgenstein in Duitsland onder-
zocht, waarbij men op het totaal traject 

van 400 kilometers ongeveer de helft 
aflegt op het Duitse grondgebied. Een 
enkele rit via de weg zal vanaf volgend 
jaar tussen 8 en 10 EUR meer kosten 
aan MAUT (voor een 5-assige vracht-
wagen met Euro 5 of Euro 6 motor) wat 
een verhoging betekent van 2 à 3% van 
de totale transportprijs.

In een andere toepassing wordt een 
flow tussen de regio Willebroek en 
Polen bekeken, waarbij de vrachtwagen 
Duitsland volledig doorkruist van west 
naar oost. Voor het 750 km lange traject 
door Duitsland zal de transporteur 
vanaf 2019 al gauw 30 tot 39 EUR meer 
MAUT betalen wat het totale transport 
3 tot 4,5% duurder maakt.

Deze verhoging van 2 tot 4,5 % van 
de reële transportkost over de weg 

verkleint, in combinatie met stijgende 
transportprijzen, de meerkost van 
het multimodale alternatief wat voor 
sommige business cases het verschil 
kan maken.

MEER INFO?
CONTACTEER
Aleksey Semenov
(aleksey.semenov@vil.be)

MAUT VERHOGING DUITSLAND 01/01/2019

https://multimodaal.vlaanderen/event/infosessiespoorvervoer/

