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Depla Recycling, een recyclage-
bedrijf uit Meulebeke, is gespeciali-
seerd in de verwerking van schroot. 
De ingezamelde materialen 
worden op de site in Meulebeke 
uitgesorteerd om vervolgens bij 
eindklanten in binnen- en buitenland 
gerecycleerd te worden.

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

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

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

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

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

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

terminals. De totale CO
2-besparing 

bedraagt 28% op het volledige traject.

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

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

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

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

SUCCESS STORIES

DEPLA RECYCLING EXPORTEERT VIA 
BINNENVAART

https://multimodaal.vlaanderen/
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TCI CARRIERS VERMIJDT HOGE KOSTEN 
DANKZIJ DE BINNENVAART
Eerder kon u in deze nieuwsbrief al lezen dat TCI 
Carriers voor één van zijn klanten het multimodaal 
alternatief via de binnenvaart omarmd had. Wegens 
het succes van dat eerste modal shift project ging 
TCI binnen de eigen klantenportefeuille op zoek naar 
bijkomende opportuniteiten.

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO?
CONTACTEER
Tom Vervliet (tom.vervliet@vil.be)
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TECTUM GROUP TREKT DE MULTIMODALE 
KAART
Tectum Group is een familiebedrijf 
met expertise in de constructie 
van daken, gevels en balustrades. 
Met de dochterbedrijven CPE en 
Mawipex worden ook materialen 
verdeeld voor dakdekkers. Dat 
gebeurt via een twintigtal filialen 
in de Benelux. Het hoofdkantoor 
is gelegen in Genk en biedt 
gespecialiseerde dienstverlening 
aan via de verschillende 
dochterbedrijven. Binnen de groep 
worden innovatieve oplossingen en 
duurzaamheid nagestreefd.

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO?
CONTACTEER
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be)
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SAMENWERKING INTERAFVAL VERDERGEZET
De analyse die Multimodaal.Vlaanderen 
in 2021 voor Interafval maakte van 
diverse afvaltransporten leidde tot 
inzichten om samen de impact op 
mobiliteit en milieu te verkleinen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BINNENVAART BLIJFT GROEIEN
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Tijdens het live Corona safe-event op 
16 november in Technopolis Mechelen 
heeft logistiek Vlaanderen zijn stem 
uitgebracht voor de genomineerde 
baanbrekende multimodale projecten.

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

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

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

OPROEP: BAANBREKERS 2022 
GEZOCHT

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

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

SPECIAL BAANBREKERS
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