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Renewi streeft ernaar het meest 
toonaangevende waste-to-product-
bedrijf te zijn. Bijdragen aan een 
duurzame samenleving voor hun 
belangrijkste stakeholders doen 
ze door het verkrijgen van waarde 
uit afval: 65,8% van het afval dat 
Renewi jaarlijks inzamelt wordt 
gerecycled.

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

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

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

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

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

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

SUCCESS STORIES

RENEWI KIEST VOOR BINNENVAART VOOR 
AANVOER AFVALHOUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOLLE GAS VOORUIT MET WATER EN SPOOR

TRANSPORT & LOGISTICS 2021

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

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

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

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

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

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



