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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
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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
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Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.MULTIMODAAL.VLAANDEREN

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
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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, Infrabel en De Vlaamse 
Waterweg, voor hun steun aan dit meer dan ooit maatschap-
pelijk 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


