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Zeker in Vlaams-Brabant zijn we daarvan overtuigd. Er zijn dan ook heel wat troe-
ven in onze provincie aanwezig om hierop in te spelen. 
We denken dan aan de Leuvense kennisregio, met de K.U.Leuven en de Associatie, 
UZ Leuven en het gerenommeerde onderzoekscentrum imec. Deze regio is de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een unieke concentratie van kennisinstellingen en 
bedrijven. Eveneens van grote waarde is de aanwezigheid van de luchthaven en de 
logistieke sector in het arrondissement Halle-Vilvoorde alsook de Vrije Universiteit 
Brussel, met de associatiepartner Erasmushogeschool Brussel en het Universitair 
Ziekenhuis als Vlaamse kennispool in de Brusselse regio.
Een grote meerwaarde voor de regionale ontwikkeling van onze provincie ligt in 
de synergie en interacties tussen deze verschillende troeven. 

De provincie zet hier dan ook voluit op in, en wil zijn regisseurs- en voortrekkers-
rol blijven spelen in het stimuleren van innovatie. De ambitie is hierbij de provincie 
Vlaams-Brabant verder uit te bouwen als dé toptechnologische kennisregio bij 
uitstek, met een focus op slimme logistiek, gezondheidszorg (inclusief gezonde 
voeding) en high-tech systemen, cleantech, nanotechnologie & -elektronica.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij blijft de valorisatie en vermarkting van de 
ontwikkelde kennis. Dit blijkt in vele gevallen een knelpunt. 
Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe maken we innovatie tastbaar? Hoe komen we 
tot nieuwe beloftevolle innovatietrajecten, tot concrete toepassingen en produc-
ten met belangrijk economisch potentieel?

Het opvolgen en aansturen van het innovatielandschap is hierbij de eerste stap. 
Wat zijn de speerpuntsectoren en technologieën van vandaag en morgen, reke-

ning houdend met maatschappelijke en technologische evoluties, en welke rol 
kan Vlaams-Brabant hierin spelen? Hoe sterk zijn we hierin (of kunnen we hierin 
worden) op Europees- en wereldvlak? Welk onderzoek gebeurt er hierrond in de 
kennisinstellingen, welke bedrijven zijn hierin actief, hoe kunnen Vlaams-Brabantse 
actoren hier optimaal op inpikken? 

Vanuit deze selectie en analyse kunnen we dan innovatie stimuleren door de juiste 
partijen samen te brengen en concrete innovatietrajecten op te starten. Hierbij 
vertrekken we steeds vanuit het principe van de ‘triple helix’: kennisinstellingen-
bedrijven-overheid die hun krachten bundelen om Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
verder uit te bouwen als toonaangevende kennisregio .
Voor de provincie Vlaams-Brabant, neemt Flanders Smart Hub deze rol actief 
op, hierbij ondersteund vanuit een breed partnerschap. Als provincie erkennen 
we het belang van deze aanpak en engageren we ons dan ook verder in dit 
 innovatieplatform.

De eerste sector die we het voorbije jaar in kaart hebben gebracht, is de ‘logis-
tech-sector’. Deze brochure vormt het resultaat van dit studiewerk.
Wij hopen dat deze een aanzet biedt om de innovatie in deze sector nieuwe 
impulsen te geven en uiteindelijk ook te komen tot een optimale valorisatie van 
de kennis die hierrond aanwezig is in onze provincie. 

Innovatie is de motor 
van economische ontwikkeling…

Marc Florquin

gedeputeerde economie  
provincie Vlaams-Brabant

Marc Florquin
gedeputeerde economie  
provincie Vlaams-Brabant
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In het eerste hoofdstuk maken we een foto van de logistieke sector in Vlaams-
Brabant vandaag. 
We hebben steeds het meest recente cijfermateriaal gebruikt dat ten tijde van 
het samenstellen van de publicatie ter beschikking was.
In een tweede hoofdstuk focussen we op de kenniscomponent van de regio en 
in een derde hoofdstuk leest u meer over het innovatie ondersteunende karakter 

van de provincie. In een laatste hoofdstuk tenslotte, komen al deze componen-
ten samen en laten we bedrijven, kennisinstellingen en organisaties aan het 
woord over hoe zij op een innovatieve manier de logistiek slim maken.

Onze dank gaat dan ook uit naar ieder die aan deze brochure meegewerkt 
heeft! 

Samen sterk

Over deze brochure:

Logistiek en mobiliteit zijn uitermate belangrijk voor Vlaanderen. Om Vlaan-
deren als logistieke topregio te kunnen bestendigen en versterken is het 
belangrijk dat we in logistiek en mobiliteit blijven investeren. Hierbij spelen 
opleiding en innovatie een cruciale rol. Innovatie in de logistiek zal zich zeker 
niet beperken tot technologische innovatie. Ook procesinnovatie en innova-
tie op het gebied van arbeidsorganisatie zullen een belangrijke rol spelen. 

Binnen “logistiek en mobiliteit” zijn momenteel veel organisaties actief. Een 
betere en intensere samenwerking tussen de verschillende actoren acht ik 
 uiterst belangrijk. Als voogdijminister van de competentiepolen heb ik dan 
ook het initiatief genomen om deze samenwerking beter te stroomlijnen. Sa-
menwerking is noodzakelijk om overlappingen te vermijden en erover te wa-
ken dat de overheidsmiddelen op een efficiënte manier worden aangewend. 

Een initiatief als Flanders Smart Hub kan een prominente rol spelen in het 
stimuleren van innovatie alsook in het stimuleren van samenwerking tussen 
verschillende organisaties. 

Ingrid Lieten,  
Viceminister-president 

van de Vlaamse 
Regering en Vlaams 

minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, 

Media en 
Armoedebestrijding 
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Samen sterk

De logistieke sector is een belangrijke economische bedrijfstak voor zowel België, 
Vlaanderen als voor de provincie Vlaams-Brabant. Volgens een studie van de Nati-
onale Bank van België (cijfers 2008) is de logistieke sector zelfs goed voor 8 % van 
de totale welvaart (BBP ) en voor 8 % van de totale werkgelegenheid in België. 

Het is dan ook logisch dat Vlaanderen, binnen het vernieuwingsproject “ViA 2020” 
“Vlaanderen in Actie” (dat van Vlaanderen een Europese topregio wil maken te-
gen 2020) zich verder wil ontwikkelen tot ”Slimme draaischijf van Europa”. Dit 
houdt in dat “Vlaanderen beoogt om door productiviteit en kostenefficiëntie de 
meest aantrekkelijke logistieke regio van Europa te zijn. Door de optimale bereik-
baarheid en door de vaardigheden, kennis en innovatiegedrevenheid van onze 
mensen, creëren wij op duurzame wijze hoge toegevoegde waarde en welstand 
voor economie en maatschappij.”1 

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren heeft de Vlaamse regering Flanders 
Logistics in het leven geroepen. Flanders Logistics is een initiatief dat de verschillende 
deeldomeinen van de logistieke sector verder helpt ontwikkelen: 

Flanders Port Area (FPA) (Havens); • 
Flanders Inland Shipping Network (FISN) (Binnenvaart); • 
Flanders Airtransport Network (FAN) (Luchthavens); • 
Taskforce Flanders Land Logistics (TFLL) (Land- en proceslogistiek).• 

Vlaams-Brabant speelt een belangrijke rol in deze initiatieven en stelt haar troeven 
ter beschikking om de Vlaamse ambitie te helpen realiseren. Binnen de Universiteit 
van Antwerpen is met het Steunpunt Goederenstromen een kennispool opge-
richt ter ondersteuning van dit initiatief. 

Vlaams-Brabant als Logistieke Hub

Grote economische waarde in Vlaanderen

Direct
Indirect
Overig

Totaal

Toegevoegde 
waarde  

(% van BNP)

3,1
1,9
2,9

7,9

Toegevoegde 
waarde  

(MIO Euro)

9296
5885
8559

23741

Werkgelegenheid

130.000
70.000
100.000

300,000

% van totale  
werkgelegenheid  

in België

3,4
1,9
2,7

8,0

Direct: vervoerders, logistieke dienstver-
leners, goederenbehandelaars, expedi-
teurs, terminaloperatoren,…
Indirect: o.a. ICT providers ten behoeve 
van de directe logistieke activiteit
Overig: industriële verladers

1 Vlaanderen in actie - Doorbraken 2020” - januari 2009 - Vlaamse Overheid, pag. 73
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De Vlaams-Brabantse logistieke sector is sterk gericht op activiteiten met een 
hoge toegevoegde waarde, en met veel vervoersondersteunende activiteiten. 

In 2005 had de logistieke sector een aandeel van 9.23% in de Vlaams-Brabantse 
werkgelegenheid. Als we dit cijfer vergelijken met een aandeel van 6.64% op ge-
heel Vlaams niveau, kunnen we dus besluiten dat de sector sterk vertegenwoor-
digd is in Vlaams-Brabant2.

Daarenboven genereert de Vlaams-Brabantse logistieke sector door de aanwezig-
heid van Brussels Airport 16% van de Vlaamse toegevoegde waarde in logistiek. 

Dit blijkt ondermeer uit het aantal voltijdse jobs die Brussels Airport realiseert: 
de directe tewerkstelling kwam in 2008 neer op 19.9053 voltijdse equivalenten. 
Via indirecte tewerkstelling genereert de luchthaven nog eens minstens 19.7324 
voltijdse equivalenten. Daarnaast stimuleren activiteiten op de luchthaven ook de 
bedrijvigheid en dus de werkgelegenheid bij toeleveranciers en organisaties die 
gebruik maken van de luchthaven.

Distributielogistiek

De provincie Vlaams-Brabant ligt niet alleen in het hart van de “Blauwe Banaan”- 
het gebied dat alle Europese regio’s omarmt, van waaruit tegen gunstige trans-
portkosten met haalbare levertijden (24/48u) het grootste deel van Europa beleverd 
kan worden – maar ook  centraal tussen de belangrijkste consumentenmarkten 
van Europa, met name de Randstad in Nederland, het Ruhrgebied in Duitsland, 
de Vlaamse Ruit, Ile de France in Frankrijk en de London Metropolitan Area in het 
Verenigd Koninkrijk. 

En in Vlaams-Brabant…

De wereld binnen handbereik

2 Logistieke Poort Vlaams-Brabant, 2007
3 Statistisch jaarverslag Brussels Airport Company, 2008
4 Economic Importance of Air Transport and Airport Activities in Belgium, NBB, 2009
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Vanuit Vlaams-Brabant kunnen deze consumentenmarkten, waar een groot deel 
van de Europese koopkracht zich bevindt, in één dag worden bediend. Uit on-
derzoek bleek dat de consumenten die binnen een straal van drie uur rijden 
van Vlaams-Brabant - wat de markt is die met laden en lossen heen en terug 
bereikbaar is binnen één werkdag - beschikken over een koopkracht van €675 
miljoen. Dit maakt van de provincie Vlaams-Brabant een uitstekende locatie voor 
 distributielogistiek. 

Industriële logistiek

Naast deze distributieactiviteiten leent Vlaams-Brabant zich ook perfect tot 
 industriële logistiek. 
Er zijn 3 speerpuntsectoren die een prominente rol innemen in de provincie:

de sterke aanwezigheid van ontwikkelaars, producten en verdelers van hoog-• 
waardige informatica- en telecommunicatieproducten. Als vaste gebruikers van 
de luchthaven voor het transport van hun goederen, geven zij de luchthaven en 
de provincie Vlaams-Brabant op logistiek vlak een prominente rol;
de ligging van de provincie Vlaams-Brabant op de bovenprovinciale as rond • 
farmaceutische producten. De provincie bevindt zich immers net tussen de 
Waals(Brabants)e “Pharma Valley” en de hoge concentratie van farmaceutische 
bedrijven in Klein-Brabant (regio Rijksweg Puurs-Bornem);
de “Agro- en Food Logistiek” vindt in de provincie Vlaams-Brabant zijn • 
perfecte voedingsbodem. Het meest oostelijk deel van de provincie ken-
merkt zich door een grote aanwezigheid van bedrijven, die zich toeleggen op 
voedingsproducten. 

Waardelogistiek

Bovendien zorgt de aanwezigheid van Brussels Airport, gecombineerd met goede 
verbindingen met de verschillende zeehavens (zoals de haven van Antwerpen via 
de E19 en de A12), ervoor dat de hele wereld binnen handbereik ligt. Dit is in het 
bijzonder een troef voor producten met een hoge waarde. Naast de reeds eerder 
vermelde farmaceutische producten, gaat het over diamanten uit Antwerpen, het 
transport van luxegoederen, paarden en andere levende dieren.

Vlaams-Brabant, de uitgelezen vestigingsplek 
voor “sea-air” clusteractiviteiten.
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Infrastructuur

De provincie Vlaams-Brabant is goed ontsloten via weg, spoor, binnenvaart en lucht. 

Wegennet

De provincie Vlaams-Brabant ligt op een kruispunt van autosnelwegen:
RO• : de “ring rond Brussel” is het centrale knooppunt in het Belgische 
wegennet. Deze ring zorgt voor de aansluiting met de andere snelwegen.
E40• : is een belangrijke schakel in het trans-Europese wegennet en biedt 
aansluitingen naar Noord-Frankrijk (kanaaltunnel) in westelijke richting 
en in oostelijke richting naar Duitsland (Ruhrgebied), Polen en verder 
door naar Oekraïne en Rusland.
E19• : deze snelweg verbindt de provincie in de noordelijke richting met 
Antwerpen en de Randstad en sluit ter hoogte van Vilvoorde aan op de 
R0. In zuidelijke richting geeft de E19 verbinding met l’Ile de France.

A12• : loopt parallel aan de E19 en verbindt net als de E19 Brussel met 
Antwerpen en Nederland.
E411• : verbindt Brussel met Frankrijk. Het traject loopt over Waver en 
Namen tot in Aarlen en verder door naar Oost-Frankrijk.
E429• : verbindt Halle met Doornik en geeft aansluiting op Lille en Duin-
kerke.
E314• : verbindt Leuven met Limburg (Genk) en het Nederlandse en 
Duitse autosnelwegennetwerk. De E314 kruist de E313, die Antwerpen 
met Luik verbindt. 

Deze autosnelwegen verbinden de provincie met trans-Europese Noord-Zuid en 
Oost-West assen; daarnaast kent de provincie een dicht net van gewestwegen.  
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Waterwegennet

Het goederenvervoer per waterweg in Vlaams-Brabant gebeurt voornamelijk 
op de drie kanalen die door de provincie lopen. Op de verbinding Antwerpen-
Brussel-Charleroi onderscheidt men het Zeekanaal Brussel-Schelde (schepen 
met laadvermogen tot 4.500 ton) en het kanaal Brussel-Charleroi (schepen met 
laad-vermogen tot 1.350 ton). Daarnaast is er ook nog het kanaal Leuven-Dijle 
(schepen met laadvermogen tot 600 ton).

Spoorwegennet

Net als het wegennetwerk beschikt de provincie Vlaams-Brabant over een dicht 
spoorwegennet dat voornamelijk gericht is op Brussel. Dit “spoor-netwerk” zorgt 
voor een gepaste aansluiting met de belangrijkste consumentenconcentraties. 

Multimodale terminals

Onze provincie beschikt over twee bimodale, watergebonden terminals. 

Cargovil Container Terminal•  (CCT) is gesitueerd langs het zeekanaal 
Brussel-Schelde in Vilvoorde-Grimbergen. 
Batop containerterminal • te Herent is gelegen langs het kanaal Leuven-Dijle 
en heeft afvaarten van en naar Antwerpen.

Voor het gebruik van een spoorterminal, kunnen bedrijven uit Vlaams-Brabant ge-
bruik maken van de nabijgelegen containerterminal (Dry port) te Muizen, gelegen 
net over de grens in de provincie Antwerpen.
De terminal voorziet dagelijks spoordiensten voor vrachten van en naar Zuid- en 
Centraal-Europa en naar de havens van Oostende en Zeebrugge. 

Trimodale terminal
Daarnaast kunnen Vlaams-Brabantse bedrijven ook de Haven van Brussel, die tri-
modaal ontsloten is, inzetten voor hun goederenstromen. Uit het Locatie Analyse 
Model voor Belgische Intermodale Terminals (LAMBIT), dat werd ontwikkeld aan 
de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep MOSI-T), blijkt duidelijk dat het marktge-
bied van de Brussels Container Terminal (BCT), gevestigd in de haven van Brussel, 

zich uitstrekt tot in een belangrijk deel van Vlaams-Brabant.5 

De Haven van Brussel is toegankelijk via de waterweg en de zee voor vaartuigen 
tot 4 500 ton. Vanuit de haven van Antwerpen is het via het Zeekanaal Brussel-
Schelde met slechts twee sluizen, amper vijf uur varen. Via het kanaal Charleroi-
Brussel is de haven verbonden met het Waalse Gewest.  De haven is rechtstreeks 
aangesloten op het autowegennet en via de voorhaven ook op het Noord-Euro-
pese spoorwegennet – een van de dichtste ter wereld. 
De Brucargo terminal van Brussels Airport ligt langs de autosnelweg naar Antwer-
pen, op amper enkele minuten van de voorhaven en het TIR centrum.

In een studie van de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep MOSI-T) werd berekend 
dat op Belgisch niveau de uitgespaarde externe kost van binnenvaart via de haven 
van Brussel (inclusief voor- en/of natransport) ten opzichte van het wegvervoer 
dat nodig zou zijn indien de haven van Brussel niet zou bestaan uitkomt op 7,4 
miljoen € indien geen rekening wordt gehouden met congestie (op basis van de 
ladingen en lossingen over het jaar 2007) en 19,1 miljoen € met congestie. Er 
zouden jaarlijks een 400.000 truckritten nodig zijn van en naar Brussel om deze 
binnenvaartstromen te vervangen, stromen die allemaal via Vlaams-Brabant zou-
den moeten passeren. Daarnaast zijn er bijkomend nog eens 280.000 truckritten 
die vermeden worden door transitstromen op de kanaalas Antwerpen-Brussel-
Charleroi.6

5 Macharis, C. and E. Pekin, 2009, “Assessing policy measures for the stimulation of intermodal 
transport: a GIS-based policy analysis”, Transport Geography, Vol 17(6) pp 500-508; PEKIN E. 
“Intermodal Transport Policy: A GIS-based Intermodal Transport Policy Evaluation Model”, PhD 
Thesis. Brussels. VUB, 2010.

6  Van Lier, T. & C. Macharis. 2009. “Calculating the impact of the external costs of an inland 
port.” In: Macharis, C. & L. Turcksin (eds.) Proceedings of the BIVEC-GIBET Transport Research 
Day 2009 Part 1. 27 mei 2009, Brussel. 4

Deze prominente aanwezigheid van 
verschillende transportinfrastructuren: 

autosnelwegen, waterwegen en het spoor 
in combinatie van de nabijheid van diverse 

overslagterminals maken van Vlaams-
Brabant een uitzonderlijk geschikte locatie 

voor intermodaal duurzaam ecologisch en 
maatschappelijk verantwoord transport.
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Luchthaven

Brussels Airport is, als de tweede grootste economische pool van Vlaanderen, de 
“gateway” m.a.w. dé economische poort en het centrum van de logistieke activi-
teiten in de provincie Vlaams-Brabant. Zo was Brucargo, het vrachtgedeelte van 
Brussels Airport in 2008 goed voor 666.000 ton gevlogen cargo en in diezelfde 
periode werd er nog eens 300.000 ton aangebracht en/of uitgeleverd door het 
wegvervoer. 

Brussels Airport neemt in de Europese rangschikking van favoriete luchthavens 
voor non-home based full freighters en luchthavens inzake scheduled full freighters 
een prominente plaats in. 

Uitstekende weeromstandigheden alsook een gecoördineerde samenwerking 
tussen de betrokken partners zorgen voor een efficiënt inbound en outbound 
cargoproces. 
Het mag daarom niet verbazen dat Brussels Airport zowel in 2006 als in 2007 
uitgeroepen is tot “most punctual Airport” bij the Association of European Airlines 
(AEA). 

Enkele kenmerken:

18•  Vrachtluchtvaar tmaatschappijen 
80•  Passagiersluchtvaar tmaatschappijen
74•  Vliegbewegingen per uur 
Landingsbanen / Lengte : • 

07L/25R:  á 3.638m
07R/25L:  á 3.211m
01/19:  á 2.984m

Meer dan • 150 vrachttussenpersonen en menig internationale  
baanvrachtvervoerders aanwezig op de luchthaven

Brussels Airport beschikt met Brucargo ook over een state-of-the art bedrijventer-
rein op het grondgebied van de luchthaven.

Enkele cijfers :

Terreinoppervlakte van • 130 ha
120.000 m²•  Vrachtbehandelingsruimte laad- en losruimte  
verbonden aan de star t- en landingsbanen
9 B747 Parkeerplaatsen • 
Verschillende perishables centres• 

Via het “Brucargo Secured Gateway”-project van het Vlaams Instituut voor Logis-
tiek (VIL) zal Brucargo gepositioneerd worden als de meest beveiligde en meest 
efficiënte luchtvrachtzone van Europa. Niet alleen verhoogt het controleren van 
in- en uitgaande voertuigen het veiligheidsniveau, het zorgt er ook voor dat het 
bijzondere douanestatuut dat Brucargo nu al heeft, beter kan uitgespeeld worden 
en eventueel uitgebreid. Het toegenomen veiligheidsniveau speelt in het voordeel 
van de bedrijven die de status van een marktconforme deelnemer willen beko-
men met het zogenaamde Authorised Economic Operator-certificaat (AEO). 

Het AEO-statuut, uitgereikt door een EU-lidstaat, identificeert een gecertificeerd 
bedrijf als betrouwbare partij wat betreft douanetransacties en levert aldus voor-
delen op in de hele EU. Het bedrijf krijgt een Europees erkend label dat alle goe-
derenstromen die via het bedrijf passeren voldoen aan alle douanevereisten. 
Het maximale effect van het AEO-statuut, een snelle doorstroming van goederen 
en afhandeling van formaliteiten, wordt echter bereikt wanneer er een ketenom-
geving wordt gecreëerd die toelaat goederen aan buitengrenzen en doorheen de 
keten te laten passeren zonder of met een minimum aan controles. Wanneer men 
zo’n AEO-keten kan creëren, waarbij men ook de goederentransporten kan vol-
gen, spreekt men over een beveiligde logistieke keten of Secured Trade Lane (STL). 
Enkel bedrijven met een AEO-certificaat kunnen deelnemen aan deze snelle en 
veilige handelsstromen. Door deelname aan bovenstaande projecten,  kan Bru-
cargo als zone meer en meer beschouwd worden als een ‘Secured Gateway’ en 
daarmee de positie als koploper in Europa innemen.

De belangenorganisatie SCALE vertegenwoordigt de vrachtgemeenschap Brus-
sels Airport. Alle stakeholders uit de luchtvrachtketen hebben zich samen met 
Voka (Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde) verenigd in deze luchtvrachtkoe-
pel. Op die manier willen de diverse partijen die bij air cargo betrokken zijn, hun 
taken in de totale supply chain beter op elkaar afstemmen. 

Brussels Airport neemt ook deel aan internationale programma’s die tot doel heb-
ben te evolueren naar een papierloze informatiestroom, zoals E-freight en Paper-
less Customs. Momenteel is men ook de nodige voorbereidingen aan het treffen 
om het nieuwste en meest milieuvriendelijke vrachtvliegtuig, namelijk de  Boeing 
747-8F te kunnen ontvangen als één van de eerste luchthavens in Europa.

Als vestigingsplaats onderscheidt de luchthavenregio zich van andere luchthavens 
via de unieke combinatie met Brussel als hoofdstad van de Europese Unie, een 
trekpleister voor internationale organisaties en multinationaal opererende hoofd-
kwartieren. Mede dankzij haar ligging in de onmiddellijke omgeving van de op-/
afritten van de E19 autosnelweg, de Brusselse ring en het zeekanaal biedt Brus-
sels Airport verscheidene troeven aan de logistieke sector. Een topligging vanuit 
strategisch oogpunt, niet alleen in België maar eveneens voor heel Europa voor 
transport- en logistieke bedrijven.
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Kenniscreatie, talent, technologische innovatie en onderne-
merschap zijn de basisingrediënten voor een dynamische 
regionale ontwikkeling.

Vlaams-Brabant is de voorbije jaren uitgegroeid tot één 
van de toonaangevende en richtinggevende kennisregio’s 
in Europa.

Binnen de provincie leveren zowel de K.U.Leuven, imec  als 
de Vrije Universiteit Brussel, met de talrijke daaraan gerela-
teerde high-tech ondernemingen een belangrijke bijdrage 
in de creatie, valorisatie en de verspreiding van de gepro-
duceerde kennis.

Vlaams-Brabant, 

Een goed rapport
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IMEC

Onderzoek op wereldniveau
meer dan 70 mio euro onderzoeks-• 
budget
 Samenwerking met alle Vlaamse • 
SOC’s (VIB, IBBT, imec,…) en interna-
tionale onderzoeksinstellingen
 VUB in Europese top 4 in ‘University-• 
industry Cooperation intensity - all 
fields of science’

Toonaangevende onderzoeksinstellingen
 VUB – 1802 onderzoekers, 2700 • 
personeelsleden
 UZ Brussel – 3000 personeelsleden • 
 100 actieve octrooifamilies in beheer• 
18 actieve spin-offs in 2009• 
16.254 studenten (VUB + Erasmus-• 
hogeschool Brussel)

Onderzoeksinfrastructuur
VUB - 26,5 ha totale infrastructuur• 
IICB (Innovatie- en incubatiecentrum • 
Brussel) – 13,2 a  totale infrastructuur
 ICAB (Incubatiecentrum Arsenaal • 
Brussel) – 20 a totale  infrastructuur
 Wetenschapspark Neder-over-Heem-• 
beek – 17 ha25 a
 Researchpark Zellik – 20 ha• 

www.vub.ac.be

Vrije Universiteit Brussel (°1834)

Imec is het grootste Europese onafhankelijke onderzoekscentrum voor nanotechnologie en -elektronica• 
 1700 onderzoekers• 
 3,5 ha totale infrastructuur• 
 23 actieve spin-offs in 2009• 
 Omzet (2008): 270 mio euro• 

www.imec.be 
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de slimme regio

Onderzoek op wereldniveau
 Ruim 330 mio euro voor onderzoek • 
 Samenwerking met alle Vlaamse SOC’s • 
(VIB, IBBT, imec,…) en internationale 
onderzoeksinstellingen
 K.U.Leuven en UZ Leuven behoren tot • 
de top-25 Europese Onderzoekscentra

Toonaangevende onderzoeksinstellingen
K.U.Leuven – 4250 onderzoekers, 990 • 
professoren
 UZ Leuven – 1200 onderzoekers• 
386 actieve octrooifamilies in beheer• 
 78 actieve spin-offs in 2009• 
35.000 studenten (K.U.Leuven, Groep-T, • 
KH Leuven)

Onderzoeksinfrastructuur
K.U.Leuven – 50 ha totale infrastructuur• 
 Wetenschapsparken: Haasrode (136 ha), • 
Arenberg (13 ha), Termunck (14 ha)
 Incubatie- en bedrijvencentra: Innovatie- • 
en incubatiecentrum I&I Leuven  
(0,3 ha), Bio-incubator, Campus Remy en 
Ubicenter

www.kuleuven.be

K.U.Leuven (°1425)

De rol als kennisregio kent uiteraard een sterke internationale 
dimensie. Een belangrijk element hierbij is de strategische en 
structurele samenwerking tussen Leuven, Eindhoven en Aken, 
de zogenaamde ELAt- ( Eindhoven-Leuven-Aken triangle) sa-
menwerking, waarbij de drie regio’s synergieën in onderzoek 
en innovatie bewerkstelligen. Dat gaat van partnerships in on-
derzoek, allianties in onderwijs en training, samenwerking met 
andere universiteiten en hogescholen tot projecten en con-
tractonderzoek met de industrie en overheden.

©
 K

.U
.L

eu
ve

n

Imec is het grootste Europese onafhankelijke onderzoekscentrum voor nanotechnologie en -elektronica• 
 1700 onderzoekers• 
 3,5 ha totale infrastructuur• 
 23 actieve spin-offs in 2009• 
 Omzet (2008): 270 mio euro• 

www.imec.be 
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De provincie Vlaams-Brabant heeft een provinciaal subsidiereglement ter onder-
steuning van projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van Vlaams-Brabant als 
kennisregio. Er worden subsidies verleend aan samenwerkingsverbanden van ken-
nisinstellingen, bedrijven, sociale partners of openbare overheden.

Daarnaast financiert de provincie, met het co-financieringsreglement voor streek-
ontwikkelingsprojecten, Europese projecten die aansluiten bij het provinciaal eco-
nomisch beleid, waarin innovatie een prioriteit is. Voor de actoren die hierop een 
beroep doen is deze extra co-financiering in veel gevallen doorslaggevend om te 
kunnen inspelen op de mogelijkheden die deze Europese projecten bieden voor 
de regio. 

Maar Vlaams-Brabantse bedrijven kunnen niet alleen bij de provincie terecht voor 
kapitaal voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Ook de Vlaamse overheid heeft er de laatste jaren een absolute prioriteit van 
gemaakt om de middelen voor wetenschap, technologie en innovatie te laten 
toenemen. De positie van het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse overheid in 
de verschillende technologie- en innovatie-indicatoren is beter dan het Europees 
gemiddelde. Zo werd in 2007 2.03 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) 
geïnvesteerd in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O), dit ligt hoger dan het Euro-
pees gemiddelde (EU27: 1.76%). 

De Vlaamse Overheid ondersteunt via het Agentschap voor Innovatie door We-
tenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) tal van innovatieactiviteiten zowel 
voor bedrijven als onderzoeksinstellingen. 
Financiering van onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten, processen 
en diensten met valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen staan centraal. In 2008 
bedroeg die ondersteuning 297 miljoen euro. De O&O uitgaven van de publieke 
sector (non-BERD ) bedroegen in 2007 1.197 miljard euro (0,63% van het BBP). 
Hiernaast bestaan er ook nog de overheidskredieten voor O&O die in 2009 goed 
waren voor 1.494 miljoen euro. 

Naast het kmo-programma biedt het IWT  ook bijkomende subsidies voor de 
bescherming van Intellectuele Eigendom en kan je er terecht voor Baekeland-
mandaten, een doctoraatsmandaat op maat van het bedrijfsleven.
Vanaf januari 2009 kan u voor technologisch advies door een erkend kenniscen-
trum ook een beroep doen op de kmo-portefeuille van het Agentschap Econo-
mie. 

Federaal gezien zijn vooral de fiscale steunmaatregelen ter stimulering van O&O 
interessant. Zo bestaat er een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoekers en is er de mogelijkheid tot het verkrijgen van O&O-belastingskre-
diet, investeringsaftrek en notionele intrestaftrek. In dit kader past eveneens het 
systeem van de innovatiepremie voor creatieve werknemers die een nieuw idee 
uitgevoerd binnen de onderneming, aanbrengen.

Op Europees vlak zijn er ook tal van financieringsinstrumenten en samenwer-
kingsmogelijkheden, onder meer Eureka en het zevende kaderprogramma (FP7) 
voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. Hier staat samen-
werking met EU landen centraal. Een overzicht kan u vinden bij het Vlaams Con-
tactpunt Europese Programma’s (www.europrogs.be). 

Vlaams-Brabant,  
de provincie die innovatie stimuleert

7 De GERD (Gross Expenditure on R&D) wordt opgesplitst in een BERD-component: Business 
Expenditure on R&D, i.e. de O&O uitgaven van ondernemingen, inclusief de collectieve 
onderzoekscentra, en een nonBERD-component: de optelsom van de GOVERD (GOVernment 
Expenditure on R&D: de overheidsuitgaven voor O&O), HERD (Higher Eduction Expenditure 
on R&D: de uitgaven van het hoger onderwijs voor O&O) en PNP (O&O uitgaven van semi-
publieke en private non-profit organisaties).
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Risicokapitaal: 
Subsidies alleen zijn vaak niet genoeg. Startende of snelgroeiende ondernemingen 
kunnen niet altijd bij de banken terecht omdat het risico nog te groot is. Vlaams-
Brabant wordt gekenmerkt door een sterke concentratie van risicokapitaalver-
schaffers, Business Angels en gespecialiseerde universitaire zaaikapitaalfondsen. 
De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt financieringsoplossingen aan 
voor projecten en bedrijven die belangrijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen. 
Via deze project- en bedrijfsinvesteringen creëert PMV meerwaarde voor het geld 
dat Vlaanderen investeert in zijn toekomst.

Naast Flanders Smart Hub richten verschillende netwerkorganisaties in Vlaams-
Brabant zich op innovatiestimulering:

Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) is een horizontale netwerkor-
ganisatie die door middel van evenementen, workshops en trainingen een brug 
wil bouwen tussen technologische ondernemers, kennisinstellingen, investeerders 
en andere innovatieactoren in zowel de Leuvense als de Vlaamse regio.  

www.leuveninc.com

CROSSTALKS, het universiteits- en bedrijfsnetwerk van de Vrije Universiteit Brus-
sel, wil innovatie en samenwerking stimuleren door het organiseren van work-
shops en evenementen waarin alle stakeholders betrokken worden. 

http://crosstalks.vub.ac.be/

DSP Valley is een netwerk/cluster organisatie in het domein van hard- en soft-
ware ontwerp voor digitale signaalverwerking, met focus op verschillende ap-
plicatiedomeinen.  

www.dspvalley.com

Het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant staat ten dienste van KMO’s met vragen 
of plannen rond innovatie. Zij nemen een innovatieaudit af,  zoeken kennis en 
partners en begeleiden innovatiedossiers. 

http://vlaams-brabant.innovatiecentrum.be

Het VIN (Vlaams innovatienetwerk) groepeert de expertise van verschillende 
Vlaamse organisaties. Innovatievragen worden behandeld in de ‘one-stop-shop’ .

www.innovatienetwerk.be
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Duurzaamheid, milieu-impact, betrouwbaarheid, veiligheid, kwaliteit en functionali-
teit zijn maar enkele voorbeelden van facetten binnen de logistiek waarrond nu en 
in de toekomst de kwalitatieve eisen en noden zullen stijgen. Om hieraan te kun-
nen voldoen is het noodzakelijk om binnen de logistiek en transportindustrie in te 
spelen op en gebruik te maken van nieuwe kennis & technologieën,  innovatieve 
producten, diensten en concepten. 

Vlaams-Brabant beschikt over het nodige logistiek weefsel en infrastructuur en 
kenmerkt zich door innovatieve bedrijven en een grote aanwezigheid van ken-
nisinstellingen die werken rond een waaier van onderwerpen. Hierdoor heeft de 
logistieke cluster een enorm economisch potentieel met legio groeikansen.

Vlaams-Brabant ondersteunt de belangrijke trends m.b.t. transport-logistiek-dien-
sten en supply chain management zoals die tevens in de VRWI studie uit 20068   
‘Technologie en innovatie in Vlaanderen, prioriteiten’ naar voren kwamen. Hierbij 
wordt prioritair aandacht gegeven aan de volgende trends:

• Intermodaal transport
• Intelligent supply chain management
• Intelligente vervoerssystemen

Alle bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die we in deze brochure aan bod 
laten komen zijn – elk binnen de eigen trend - gericht op ketenoptimalisatie en 
integrale ketenregie, op het benutten en het vermarkten van logistieke kennis & 
innovatie én imagoverbetering van de logistiek in het kader van de arbeidsmarkt, 
maar ook als logistieke regio.

Iedereen in deze regio ambieert dus om van Vlaams-Brabant één van de leidende, 
slimste en meest betrouwbare logistieke multimodale knooppunten te maken. 
 

Vlaams-Brabant als Smart Hub:
de perfecte voedingsbodem voor slimme logistiek

8 Technologie en innovatie in Vlaanderen, prioriteiten – proces van prioriteitsstelling en resultaten. 
Technologieverkenningsstudie uitgevoerd door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid in samen-
werking met de onderzoeksdivisie van Incentim, K.U.Leuven, samengesteld door Elke Smits, Elie 
Ratinckx, Vincent Thoen o.l.v. prof. Koenraad Debackere, Elisabeth Monard, Danielle Raspoet, 2006.
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Bij multimodaal vervoer worden verschillende transportmodi in combinatie met elkaar 
gebruikt. Een bijzondere vorm van multimodaal vervoer is intermodaal transport. In-
termodaal transport staat voor een transportsysteem dat verschillende transportmodi 
combineert en integreert teneinde gebruikersgerichte deur-tot-deur diensten aan te 
bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ge-unitiseerde vracht (containers, wis-
sellaadbakken enz.) zodat de overslag van de ene transportmodus op de andere ef-
ficiënt kan verlopen. 9 

De verhoogde aandacht die aan het intermodaal transport door het beleid wordt 
geschonken, vloeit deels voort uit de hoge externe kosten van het wegvervoer ten op-
zichte van de andere transportmodi. De trafiek van goederen blijft immers structureel 
toenemen en een verdere toename van wegtransport, met zijn negatieve gevolgen 
op vlak van congestie, betrouwbaarheid van leveringen, ongevallen en emissies is niet 
altijd wenselijk. Spoor- en waterweg vormen een duurzamer alternatief. Om deze mul-
timodaliteit en de interoperabiliteit tussen de verschillende vervoermodi mogelijk te 
maken is er behoefte aan rationele en krachtige beheers- en informatiesystemen en 
innovatieve overslagterminals die toelaten het vervoer door de lucht, over zee en bin-
nenwateren, per spoor en over de weg op geïntegreerde wijze te ontwikkelen. Via het 
wegwerken van knelpunten die de interconnectiviteit en de interoperabiliteit van infra-
structuur, voertuigen, toegangsmodi, betalingswijzen en informatie bemoeilijken zal de 
transporttijd ingekort kunnen worden. De ontwikkeling van vervoer door de lucht, over 
zee en binnenwateren, per spoor en over de weg op een geïntegreerde manier zal de 
transportsnelheid en transportfrequentie opdrijven, de betrouwbaarheid voor gebruikers 
verhogen en meer flexibiliteit realiseren. 

Intermodaal transport:

9 Bron: Macharis, C. and A. Verbeke, 2004, Intermodaal binnenvaartvervoer. Economische en strategi-
sche aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen, Garant, Leuven.

Logistieke Keten beheer
(Supply Chain Management)
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de Cargobox

Het Smarter Trade Lane concept van IBM is het eerste full ‘Service Oriented 
Architecture’ model in het logistieke landschap. Het kan zowel voor zee- als voor 
luchtvrachtcontainers gebruikt worden. Voor luchtvracht wordt samengewerkt 
met Cargobox (NL). De Cargobox containers zijn vooreerst ontworpen om op-
timaal ingezet te worden voor luchttransport. Het unieke vergrendelingsmecha-
nisme, ingebouwd in de lockbar, maakt door-to-door transport onder AEO-regu-
lering, mogelijk. Vermits deze Cargobox containers ook optimaal in een klassieke 
container kunnen geplaatst worden, kunnen zij fungeren als component van een 
fijnmazig transportnet via spoor-, water- en autoweg en maken ze het samenbren-
gen van goederenstromen mogelijk. Daardoor levert dit concept niet enkel een 
bijdrage tot de verhoging van de veiligheid, maar ook van de efficiëntie in de hele 
logistieke keten.

IBM:
• Smarter Mobility & Logistics Solutions
• Actief in hardware, software, diensten, financiering,  

onderzoek en technologieontwikkeling
• http://www.ibm.com/ibm/be/nl
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Transportoplossingen:

De groep IFB, met belangrijke activiteiten in Vlaams-Brabant, levert geïntegreerde 
transportoplossingen per spoor, binnenschip en vrachtwagen (en daaraan gelinkte 
diensten) en beschikt over een enorme terminalcapaciteit. 
Eén van hun kerndiensten is ‘Narcon’ (National Rail Container Network). Dit net-
werk biedt een dagelijkse spoorverbinding tussen de zeehavens van Antwerpen 
en Zeebrugge en het hinterland (België, Frankrijk, Nederland),
IFB exploiteert de grootste intermodale terminals in België, waarvan vier in de 
haven van Antwerpen. RailForce is een divisie van IFB en biedt specifieke logistieke 
oplossingen voor de chemische en automotive sectoren. De binnenvaartactivi-
teiten van IFB worden georganiseerd door dochtermaatschappij H&S Container 
Line, met hoofdzetel in Duisburg.

IFB:
• Multimodale oplossingen gebaseerd  

op spoorvervoer van containers
• Lid van NMBS Logistics
• http://www.interferryboats.be

W&Z:
• Duurzaam en dynamisch beheer van  

de bevaarbare waterwegen
• Stimuleren van gebruik  

van de waterwegen en gronden
• http://www.wenz.be/

Vlaamse Waterwegbeheerder:

Als Vlaamse waterwegbeheerder is Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 
actieve partner in innovatieve initiatieven zoals:

Waterslag en Inlanav: grensoverschrijdende initiatieven om kleine waterwe-• 
gen aantrekkelijker te maken voor goederentransport door onderzoek naar 
aangepaste schepen en ladingen;
Kraanschip: schip met kraan aan boord, zinvol alternatief voor bedrijven • 
die zelf niet over een kade en/of kraan beschikken;
Stimuleren van palletvervoer via de binnenvaart;• 
Agroship: grensoverschrijdend initiatief om aan te tonen dat het binnenvaart-• 
vervoer van agroproducten economisch en logistiek voordelen biedt;
Stimuleren van estuaire vaart: aangepaste binnenschepen die op een deel • 
van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen kunnen varen waardoor de 
bereikbaarheid van de kusthavens verbetert.
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Modal Shift : 
innovatieve samenwerking binnen de provincie Vlaams-Brabant

Groep Colruyt heeft samen met de Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep 
MOSI-T) een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die intermodaal trans-
port hun te bieden heeft. Het eerste deel van de studie voor Colruyt bestond uit 
een haalbaarheidsonderzoek voor het verschuiven van transport van containers 
via de weg naar de binnenvaart of naar het spoorvervoer. Momenteel komen de 
containers toe in de Haven van Antwerpen, waar ze worden afgehaald door Col-
ruyt, en getransporteerd via de weg naar de verschillende distributiecentra (DC). 
Colruyt beschikt over distributiecentra in Halle, Lot, Ghislenghien, en Pommeroeul. 
De containers zouden echter vanuit de Haven van Antwerpen naar een inlandse 
terminal getransporteerd kunnen worden via de binnenvaart of het spoor. Enkel 
de laatste kilometers van de intermodale terminal naar het DC worden dan met 
vrachtwagens over de weg afgelegd waardoor de milieu-impact aanzienlijk vermin-
derd. De keuze voor de overslag viel op de binnenvaartterminal van de Haven van 
Brussel voor de DC’s in Halle en Lot, en op de spoorterminal van Charleroi voor 
de DC’s in Ghislenghien en Pommeroeul. 

Een belangrijk punt voor een bedrijf om over te schakelen op intermodaal trans-
port is natuurlijk de kostenreductie naast de CO

2-reductie. Hieronder is de kos-
tenfunctie afgebeeld in functie van de afstand; dit is een stijgende relatie. In de 
haven is de kost van wegtransport lager, aangezien bij intermodaal transport extra 
kosten komen voor de overslag van de laadeenheid op het binnenschip. Intermo-
daal transport heeft echter een lagere eenheidskost door schaalvoordelen (dit wil 
zeggen dat men meer kan vervoeren op één schip dan op één vrachtwagen) dan 
wegtransport; voor het hoofdtransport ligt de kostenfunctie dus onder die van 
wegtransport. Naar het einde van het transport stijgt de kost van intermodaal 
transport opnieuw door extra behandelingskosten in de inlandse terminal. Deze 
overslag is onvermijdelijk. Ten slotte dient ook nog het wegtransport beschouwd 
te worden voor het natransport. Het voor- en natransport is ook een onvermij-
delijke kost aangezien de meeste verladers en ontvangers niet over een eigen 
spooraansluiting beschikken of niet direct aan het water gevestigd zijn.

De haalbaarheidsstudie wees uit dat intermodaal transport een interessante optie 
is voor Colruyt en financieel haalbaar is. Colruyt maakt sinds de zomer van 2009 
gebruik van intermodaal vervoer. Ze doen dit voor de containers die vanuit de Ha-
ven van Antwerpen naar Ghislenghien getransporteerd worden. Deze containers 
bevatten hoofdzakelijk wijn en conserven.

Aansluitend op de haalbaarheidsstudie werd nagegaan of het distributiecentrum 
in Ghislenghien en de distributiecentra in Halle in het marktgebied liggen van de 
terminal van Charleroi en Brussel. Dit kan aan de hand van het Location Analysis 
Model for Belgian Intermodal Terminals (LAMBIT)-model (Macharis et al. 2008). 
Het marktgebied van een terminal is het gebied waarbinnen de gemeentes liggen 
die het voordeligst vanuit deze terminal bediend kunnen worden. We kunnen 
zien op onderstaande figuur dat de DC’s van Halle in het marktgebied liggen van 
de binnenvaartterminal van Brussel. De binnenvaart is dus de meest interessante 
transportmodus voor trafieken van Antwerpen naar Halle. Wegtransport komt 
pas daarna in aanmerking als interessantste alternatief. Het DC van Ghislenghien 
ligt niet in het marktgebied van de terminal van Charleroi en ook niet in dat van 
een andere terminal. Het ligt wel dicht tegen dat van de terminal van Avelgem. Na 
unimodaal wegtransport is binnenvaart het meest interessante alternatief. Op on-
derstaande figuur worden de verschillende terminals en hun marktgebied weer-
gegeven door de gekleurde gebieden rond de terminals. De twee DC’s worden 
voorgesteld door de sterretjes. 

Figuur 3: Analyse LAMBIT-model met subsidies binnenvaart
Bron: VUB MOSI-T

De Groep Colruyt
Exploiteert ruim 350 winkels in België en Frankrijk. • 
 Commercialiseert diverse winkelformules: Colruyt, Okay, DreamLand, Col-• 
lishop en Dreambaby, + een aantal groothandels
 Beschikt over  12 distributiecentra in België• 
 Draagt ‘duurzaam ondernemen’ hoog in het vaandel• 
 www.colruyt.be • 
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Externe kosten 

Het tweede deel van de studie bestond uit de externe kosten berekening. Aan 
de hand van de berekeningen van de externe kosten kunnen we nagaan wat het 
verschil is tussen de externe kosten bij unimodaal wegtransport en bij intermodaal 
transport. Men dient eerst een aantal veronderstellingen te maken wat betreft de 
euroklasse van de vrachtwagens, het gewicht van de vracht, het soort binnenschip, 
enz. Dit geeft ons de externe kosten per transportmodus. Vervolgens kunnen we 
de totale externe kosten bepalen voor intermodaal transport en unimodaal weg-
transport. Er bestaan verschillende categorieën externe kosten: luchtvervuiling, 
congestie, klimaatverandering, ongevallen, lawaai en op- en neerwaartse processen. 
Intermodaal transport is, wanneer wordt gekeken naar de externe kosten, bijna 
altijd voordeliger dan unimodaal wegtransport. (Macharis & Van Mierlo, 2006).

Uit de studie uitgevoerd bij de winkelketen Colruyt bleek dat 1000 vrachtwagen-
ritten vermeden worden op jaarbasis, wat goed is voor een besparing van zo’n 
30 ton CO

2.

Lucht

Air Cargo Managers Association of Belgium (ACMAB)
Belangenbehartiging voor vrachtluchtvaartmaatschappijen

Belgian Aerospace Industries Association (GEBECOMA)
www.gebecoma.org/
Belangenbehartiging voor de luchtvaartindustrie in Vlaanderen

Belgian Air Freight Institute (BAFI)
www.bafi.be
Belangenbehartiging t.v.v. de logistieke dienstverleners in de luchtvrachtsector 
zowel op nationaal, Europees en internationaal vlak, ontwikkelen, bevorderen 
en promoten van de luchtvracht

Belgian Courrier Association (BCA)
www.b-c-a.be
Belangenbehartiging voor expresse- en koerierssector in België

Brussels Airport 
www.brusselsairport.be 
Nationale luchthaven

Contactgroep Cargo Afhandelaars Brucargo (CCAB)
Overlegorgaan tussen verschillende vrachtafhandelaars op Brucargo

Stakeholders Committee for Airport Logistics and Economy (SCALE)
www.scalebelgium.org
Overkoepelende organisatie van bedrijven op Brucargo (ACMAB, BAFI, BCA, 
The Brussels Airport Company, CCAB, OTM en Voka Halle-Vilvoorde)

Spoor - Transport per spoor

Vrije Universiteit Brussel - MOBI: Mobility and automotive technology
research group - Vakgroep – MOSI-Transport en Logistiek:

Actief in het veld van logistiek en transportmanagement• 
Het departement staat onder leiding van prof. dr. Cathy Macharis• 
http://www.vub.ac.be/MOSI-T• 

Buhlmann Nv
www.buhlmann.be
  
CFL Cargo
www.cfl.lu

Crossrail Benelux
www.crossrailtrainingcenter.com 

ERS Railways
www.ersrail.com 

NMBS – IFB
www.interferryboats.be

SNCF Fret
www.sncf.be 

Veolia Cargo
www.veolia-cargo.com

Aanbieders van verschillende transportmodi*

* Deze opsomming is niet exhaustief

19



Water

Belgische Federatie van Transportorganisatoren in 
Binnenvaart 
www.bftb-fbotf.be

Cargo Community System vzw
ICT-platform voor gegevensuitwisseling over transport 
en lading tussen overheden onderling en/of met 
private spelers. 

Flanders Port Area
www.flandersportarea.be
Federatie van havengebonden en logistieke onder-
nemingen, belangenbehartiging en havenpromotie, 
dienstenpakket en praktijkgerichte opleidingen.

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren 
v.z.w. 
www.itb-info.be/nl/instituut.htm
Studiedienst, belangenbehartiging & promotie ten 
dienste van de Belgische binnenvaart

Koninklijke Belgische Redersvereniging
www.brv.be
Belangenbehartiging van alle in België gevestigde 
reders en scheepsmanagers actief in het internationaal 
maritiem transport over zee.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV)
www.binnenvaart.be
Promotie van en marktprospectie voor binnenvaart in 
Vlaanderen

Waterwegen en Zeekanaal nv
www.wenz.be
Vlaamse Waterwegbeheerder: exploitatie, onderhoud 
en beheer, commercialisering en promotie

Algemeen

Belgian Transport Operators (BELTOP)
www.bel-top.be (online vanaf augustus 2010)
Vereniging voor expediteurs, gespecialiseerd in 
spoorvervoer, baanvervoer, zeevracht en douanemo-
daliteiten.

Belgisch Instituut voor Transport Organisatoren 
(BITO)
www.bito-ibot.be
Organisatie die spelers die transport organiseren 
(voor derden) groepeert.

Confederatie der Expediteurs van België (CEB)
www.conexbe.be
Nationale overkoepelende organisatie van expediteurs 
en douane-agenten in België. 

European Intermodal Association
www.eia-ngo.com
Europese associatie die de samenwerking tussen de 
verschillende transportmodi wil verbeteren.

Febetra
www.febetra.be
Belgische belangenorganisatie van wegtransporteurs 
en logistieke spelers, advies en dienstverlening, ken-
nisvergaring en –diffusie

ITLB vzw (Instituut wegTransport en Logistiek België) 
(voormalige Instituut voor Wegtransport - IWT) 
www.itlb.be
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met 
vertegenwoordiging van beroepsorganisaties van 
wegvervoerders (SAV, FEBETRA, UPTR)

OTM (Organisatie van Multimodale Verladers -  
Belgian Shippers Council)
www.otmbe.org
Organisatie van professionals in de logistiek van de 
verladende industrie

PICS Belgium: de Belgische Vereniging voor Productie 
en Voorraadbeheer.
www.picsbelgium.be 
Ontmoetingsplaats voor professionelen actief in de 
logistiek

SAV
www.sav.be
Vlaamse belangenorganisatie van wegtransporteurs 
en logistieke spelers, ook advies en dienstverlening & 
studie.

UPTR
www.uptr.be
Belgische belangenorganisatie van wegtransporteurs 
en logistieke spelers.

Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB)
www.bevib.be 
Belangenbehartiging en platform voor ontwikkeling, 
vorming en permanente opleiding van iedereen actief 
in de “Supply Chain”.

Vlaams Logistiek Verbond (VLV)
www.vlaamslogistiekverbond.be 
Ledenorganisatie van ondernemingen die in Vlaan-
deren voor rekening van derden logistieke diensten 
aanbieden.

Voka – Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant
www.voka.be/halle-vilvoorde
www.voka.be/leuven
Vlaamse Werkgeversorganisatie
Om ondernemingen te adviseren inzake goederen-
transport over water, stellen Voka, de waterwegbe-
heerders Waterwegen en Zeekanaal nv en de nv 
Scheepvaart transportdeskundigen ter beschikking van 
bedrijven. Deze ingenieurs zijn zelfstandige consul-
tants met veel praktijkervaring, die zich onafhankelijk 
opstellen. Voor de ondernemingen is de ondersteuning 
gratis.

*Deze opsomming is niet exhaustief

Aanbieders van verschillende transportmodi*
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In productie en distributie streeft men naar het maximaal benutten van de capaciteit en 
naar de kwaliteit van processen en naar het terugdringen van voorraden. Samenwerking 
tussen klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners is gericht op het behalen van 
lagere kosten en voorraden maar ook op een maximale stiptheid en betrouwbaarheid 
van de leveringen. Zo’n succesvolle logistieke keten organiseren vergt doordachte plan-
ning, besturing, ondersteunende ICT en samenhangende beslissingen over alle deelpro-
cessen van de keten. We moeten evolueren naar een geïntegreerd bedrijfsbeheer waar 
over organisatiegrenzen heen wordt samengewerkt. Geavanceerde logistieke informa-
tiesystemen kunnen de goederen- en gegevensstromen synchroniseren en kunnen de 
bedrijfsprocessen automatiseren, integreren en optimaliseren. De input van ICT-innovaties 
en het permanent zoeken naar én toepassen van procesinnovaties zijn vitaal voor het 
optimaliseren van het volledige beheer van de toeleveringsketen van de onderneming. 

CASES

Radio Frequentie Identificatie RFID  

Radio Frequentie Identificatie (RFID) is een automatische identificatie technologie, die 
bedrijven in staat stelt via radiogolven een breed scala van gegevens draadloos te be-
trekken vanuit “getagde” eenheden om zodoende de activiteiten met betrekking tot de 
logistieke keten beter te beheersen en te verbeteren.
Verzamelkratten uitgerust met RFID-tags, kunnen bij ontvangst aan het magazijn wor-
den ingelezen.
Duidelijke voordelen van dit systeem zijn:

Een betere zichtbaarheid en opsporing van zowel het product als de • 
verzamelkratten;
Versnelling in het picking proces door onmiddellijke en gelijktijdige inle-• 
zing van de gegevens van alle verzamelkratten;
Betere organisatie van het voorraadbeheer ;• 
Stroomlijnen, versnellen en verhogen van de efficiëntie van de logistieke • 
keten gebeurt simultaan.

Advanced Resources Planning - ARP

Op het vlak van intelligent plannen, zowel van de gehele of gedeeltelijke supply chain 
als van de individuele schakels van de logistieke keten, is een belangrijke stap voor-
waarts gezet door de principes van flow systemen (een basisdiscipline uit de fysica) 
toe te passen op de logistieke problematiek. Flow systemen zijn systemen waarin 
elementen (flow) een zekere tijd doorbrengen in een systeem dat een samenstel-
ling is van hulpmiddelen (resources) zoals wagens in het verkeerssysteem, patiënten 
in een ziekenhuis, passagiers in een luchthaven, data in een communicatienetwerk, 
orders/klanten in een bedrijf, producten in een productiesysteem of supply chain. 

Intelligent supply chain management:

Atlas Copco te Wilrijk is reeds jaren actief betrokken bij het ontwikkelen, pro-
totypen en testen van een ARP-systeem. Het systeem berekent voor een plan-
ningshorizon van een jaar op maandelijkse basis bezettingsgraden, doorlooptijden, 
voorraden, servicegraden en dergelijke ten behoeve van de planning. Hierbij kun-
nen telkens de management beslissingen (voorraad opbouw of afbouw; overuren 
of leegloop; uitbesteden of binnennemen; shiftaanpassingen of weekendwerk; or-
deraanname, orderuitstel, orderafwenteling of orderweigering, introductie nieuwe 
producten en/of hulpmiddelen –mensen en machines-etc.) geëvalueerd worden 
op hun effectiviteit in functie van de relevante prestatie-indicatoren. Hierin ligt de 
vernieuwende kracht van een ARP systeem.

Het ARP- systeem zoals in dit voorbeeld wordt uitgelegd,  
werd ontwikkeld door NYO ALATUS (spin-off K.U.Leuven)
• Ontwikkelt geavanceerde planning- en schedulingsystemen  

voor industriële en servicegerichte toepassingen
• Biedt ook systemen aan om de performantie van processen  

op te volgen en te evalueren binnen de filosofie van Lean en Six Sigma
• www.nyoalatus.com

Logistieke Keten beheer
(Supply Chain Management)
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Advanced Planning Systemen (APS)

Ortec, Europees marktleider in APS (advanced planning systemen), is reeds meer 
dan 25 jaar actief in de markt van routeplanning software. Afhankelijk van de speci-
fieke nood, die sterk verschilt van sector tot sector, wordt geadviseerd een eerder 
statische tool voor dagelijkse planning dan wel een meer dynamische tool voor 
real-time opvolging en uitvoering in te zetten. Bij Ortec vertaalt zich dit in het 
gebruik van Ortec Shortrec of Ortec transport & distributie. 

Een voorbeeld van een klant die gebruik maakt van Ortec Shortrec is Toyota. Het 
Toyota Parts Centre Europe (TPCE) in Diest optimaliseert haar netwerk voor de 
toelevering van haar dealers met behulp van de specifieke EDC-module, geïnte-
greerd in Ortec Shortrec. Met ondersteuning van deze softwaretool kan eenvou-
dig een selectie gemaakt worden van de meest ideale cross-docking locaties uit 
een ruime set van mogelijke locaties, rekening houdend met kosten en servicele-
vels. Vervolgens wordt elk van de dealers aan één van de cross-docks toegewezen. 
In een derde stap worden meteen de optimale ritten berekend vertrekkend vanuit 
elk van de cross-docks naar de verdelers. Zo bekomt men uiteindelijk het volledige 
plaatje, vanaf het TPCE, via de cross-dock tot bij de verdeler. 

Het inzetten van routeplanning software helpt niet enkel bij het kostenefficiënt 
opzetten van een transportnetwerk, maar zorgt bovendien voor een reductie van 
de CO

2-uitstoot van het onderzochte netwerk.

Horizontale samenwerking 

Naast het alligneren van processen en voorraden binnen de geïntegreerde supply 
chain van één opdrachtgever dient de logistieke dienstverlener van de toekomst  
in staat te zijn om logistieke ketens van verschillende opdrachtgevers te onder-
steunen, te integreren en continu te optimaliseren in één overkoepelende operati-
onele en beheersomgeving. Het delen van middelen zoals infrastructuur, uitrusting, 
personeel én producten vormen enorme opportuniteiten voor het creëren van 
schaalvoordelen, en dus het verhogen van efficiëntie & effectiviteit. Zulke vormen 
van horizontale samenwerking kunnen resulteren in verregaande kostenreducties 
op vlak van opslag, transport en voorraadbeheer. Dit gebeurt steeds met het volle 
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ORTEC:
Gespecialiseerd in ‘advanced planning’,  • 
software oplossingen en consultancy
Wereldwijd meer dan 1250 klanten,  • 
700 werknemers en kantoren in Amerika,  
Europa en Azië
www.ortec.com• 
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respect voor de autonomie bij de respectievelijke opdrachtgevers. Transparantie 
en het uitwerken van correcte verdeelmechanismen zijn andere cruciale aspecten 
binnen horizontale samenwerking. Een aantal logistieke spelers zijn (qua infrastruc-
tuur, processen en technologie) klaar voor deze innovatieve aanpak, momenteel 
zijn er slechts een beperkt aantal beslissingsnemers die de stap durven zetten. Het 
samenwerkingsmodel wordt enthousiast ontvangen, vooral omdat verhoging van 
efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid duidelijk aangetoond kunnen worden. 

De logistieke dienstverlener dient de markt te overtuigen in te stappen in deze 
duurzame logistieke oplossing. Hessenatie Logistics werkte reeds enkele succes-
volle cases uit, en is er alvast van overtuigd dat het concept ‘horizontal collabora-
tion’ binnen het Supply Chain management snel standaard zal worden. 

Easics & ICsense: een innovatief partnerschap van wereldklasse

Twee Leuvense bedrijven, Easics en ICsense (beide spin-offs van de K.U.Leuven), 
hebben elkaar gevonden in een uniek partnerschap voor het ontwikkelen van IC’s 
(Integrated Circuit), beter bekend als de chip. 

Zowel Easics als ICsense ontwikkelen IC’s op maat, ook wel ASIC’s genoemd. Hun 
klanten zijn typische systeemhuizen die deze IC’s in hun producten inbouwen. Het 
verschil tussen beide bedrijven is dat Easics gespecialiseerd is in digitaal ontwerp 
en ICsense in analoog ontwerp.

Dankzij de toenemende integratie evolueren ASIC’s steeds meer naar volledige 
systemen op een chip. Sommige blokken worden best digitaal uitgevoerd, andere 
dan weer analoog. Zulke ASIC’s worden mixed-signal ASIC’s genoemd. Bedrijven 
die het ontwerp van mixed-signal ASIC’s beheersen hebben dus een belangrijk 
competitief voordeel in de toekomst. Een moeilijkheid is echter dat analoge en 
digitale schakelingen dan wel beiden op silicium worden uitgevoerd, maar dat het 
totaal verschillende ontwerpdisciplines zijn.

Om deze uitdaging aan te kunnen, hebben Easics en ICsense gekozen voor een 
structurele samenwerking. Voor mixed-signal ASIC projecten bieden de bedrij-
ven hun complementaire competenties tezamen aan in een partnerschap. Beide 
bedrijven zijn van oordeel dat dit efficiënter is dan zelf nieuwe competenties uit 
te bouwen. Zo blijft er ruimte vrij om de eigen competenties te versterken, wat 
gezien de snelle technologische evolutie geen overbodige luxe is.

De samenwerking is organisch gegroeid vanuit een aantal succesvolle projecten. 
Een mooi voorbeeld waar we dieper op zullen ingaan, is de ontwikkeling van een 
geavanceerd RFID tag IC in opdracht van het Amerikaanse bedrijf Tego.

In hun oorspronkelijke vorm zijn RFID tags elektronische vervangers van een bar-
code. De tag stockeert een identificatienummer dat men kan uitlezen met een 
reader. Het verschil met een barcode is dat men met radiofrequenties werkt, 
waardoor men door obstakels zoals verpakkingen heen kan kijken en op langere 
afstanden kan lezen. Bovendien werkt een RFID tag veel nauwkeuriger.

Door de technologische evolutie kan er ondertussen veel meer geheugen in een 
RFID tag worden geïntegreerd. Zo bestaan er ondertussen paspoorten met een 
RFID tag die naast identificatiegegevens ook een foto van de eigenaar bevatten. 
Maar een belangrijker gevolg is dat er een hele reeks nieuwe toepassingen moge-
lijk worden. Tego’s slogan is dan ook “Beyond Identification”.

Om de nieuwe mogelijkheden te illustreren kan men een analogie maken met 
de gegevens over een voertuig. Een klassieke RFID tag kan een nummerplaat 
bewaren voor identificatie. Een RFID tag van de nieuwe generatie kan echter het 

Hessenatie Logistics: 
Biedt een brede waaier aan diensten aan van de  • 
afhandeling, opslag en distributie van goederen,  
tot het management van vraag en aanbod
Bezit 130.000m² opslagcapaciteit en dit voor  • 
gestapelde, gekoelde, geconditioneerde, steriele,  
gevaarlijke en milieu- of temperatuurgevoelige goederen
www.heslog.be • 
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hele onderhoudsboekje bewaren. Men kan dus op elk moment de status en de 
onderhoudshistoriek controleren.

Een belangrijke toepassing is te vinden in de vliegtuigindustrie. Een vliegtuig bevat 
duizenden onderdelen die nauwkeurig opgevolgd moeten worden, bijvoorbeeld 
om bij een defect de juiste acties te ondernemen. Op dit moment is dit een zwaar 
administratief probleem dat erg veel tijd en geld opslorpt. Door ieder onderdeel 
van een “onderhoudsboekje” te voorzien kan men de nodige informatie recht-
streeks van het onderdeel verkrijgen.

Recent maakte Tego bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten met Airbus 
om de onderdelen van de A350 vliegtuigen te taggen met RFID tags gebaseerd 
op hun technologie. Deze tags zorgen voor een verbetering van de vliegtuigcon-
figuratie,  en van de line maintenance, van de herstelplaats & magazijnlogistiek, de  
payload tracking en de monitoring van onderdelen met beperkte levensduur  De 
chip hiervoor werd ontworpen door het Easics-ICsense partnerschap. 

Het ontwerp van de chip was bijzonder uitdagend. Om de reader te kunnen ant-
woorden, heeft de chip uiteraard energie nodig. Maar voor toepassingen zoals het 
taggen van duizenden onderdelen is het natuurlijk ondenkbaar om elke tag van 
een batterij te voorzien. Daarom haalt de chip zijn energie letterlijk uit de lucht, 
namelijk uit de  radiogolven die de reader uitstuurt. Om deze energie bruikbaar te 
maken voor gebruik binnen de chip, is erg geavanceerde elektronica nodig.

Uiteraard moet met de geoogste energie zeer zuinig worden omgesprongen. 
Daarom wordt elke functionele module op een strikt geregeld energiedieet gezet. 
Benodigde spanningen en stromen worden zo laag mogelijk gehouden en enkel 
opgewekt wanneer nodig. De chip is volledig modulair, zodat niet-actieve blokken 
volledig uitgeschakeld kunnen worden. Deze geavanceerde laag-vermogen tech-
nieken vereisten een nauwe samenwerking tussen de analoge en digitale ontwerp-
teams.

Intussen wordt er al volop nagedacht over nieuwe evoluties. Zo zou men de 
RFID tag functionaliteit kunnen integreren in andere chips, waardoor apart taggen 
overbodig wordt. Een ander idee is om de tags rechtstreeks met elkaar te laten 
communiceren, zonder tussenkomst van een reader. Zo zouden zij de bouwstenen 
kunnen zijn van een “Internet van dingen”.

Wat de toekomst voor RFID tags ook brengt, het is duidelijk dat het mixed-signal 
ASIC ontwerp een cruciale rol zal spelen. Easics en ICsense zijn er in elk geval 
klaar voor.

Easics:
Opgericht in 1991 als een spin-off van de K.U.Leuven en imec• 
Ontwerpt digitale en mixed-signal chips voor machinebouw, medische • 
toepassingen, draadloze en bedrade telecommunicatie, multimedia en 
digitale signaalverwerking.
www.easics.be• 

ICsense:
Opgericht in 2004 als een spin-off van de K.U.Leuven• 
Ontwerpt analoge en mixed-signal chips voor sensoren, MEMS en • 
power management voor automobiel-, medische- en industriële 
toepassingen.
www.icsense.com • 
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Bedrijven actief binnen de trend van intelligent supply chain *

ANSEM
RFID (spin-off K.U.Leuven & imec)
www.ansem.com 

CCS Software Solutions
ERP/CRM
www.ccs.be

Cegelec
Systeemintegrator
www.cegelec.be

Computer Compta Systems  
ERP/Mobiele datacommunicatie/Tracking 
www.ccs.be

Dastronic 
WMS 
www.dastronic.be 

DEXX
Solutions in customs    
www.dexx.be 

Easics
Micro-elektronica (spin-off K.U.Leuven)
www.easics.com

Econcore
Hoogtechnologische Onderdelen voor automotive 
en hoogtechnologische materialen voor 
verpakkingen (spin-off K.U.Leuven)   
www.econcore.com 

Essensium 
RFID, Real-time location (spin-off imec)
www.essensium.com

Exact software Belgium
Optimalisatie logistieke keten
www.exactsoftware.be

Flexlink systems
Production logistics solutions
www.flexlink.com

IBS Technology and Services
Supply Management Software voor distributie- en 
productiebedrijven
www.ibs.net/benl

Intrion
Technologie voor warehouses/stroomlijnen 
logistieke flows
www.intrion.com

Luciad    
Geavanceerde softwareoplossingen voor de 
verspreiding, verwerking en visualisering van geo-
informatie (spin-off K.U.Leuven)   
www.luciad.com 

NXP
RFID      
www.nxp.com 

Nyo Alatus
ARP (spin-off K.U.Leuven)  
www.nyoalatus.com 

Phi-Data
RFID, barcode, WMS, stockbeheer   
www.phidata.be 

Prodata Systems
ICT-infrastructuur en toepassingen om 
operationele effectiviteit te verbeten
www.prodata-systems.com 

Project Engineering and Contracting
Embedded electronics en software voor onder 
andere logistiek
www.pec.be

Septentrio
Navigatie en positionering
www.septentrio.com

Sick nv
Automatisering & optimalisering distributiecentra
www.sick.be

Spacechecker
Track & Trace
www.spacechecker.com 

Tech Data
ICT en Logistiek management
www.techdata.be

Vision ++
Binpicking 
www.visionplusplus.com

Zenitel
Communicatie-apparatuur
www.zenitel.com

* Deze opsomming is niet exhaustief
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Mobiliteit van goederen en van personen is één van de belangrijkste maatschappelijke 
thema’s. Om de knelpunten hieromtrent het hoofd te bieden is er niet alleen nood 
aan intelligente voertuigen (wagen, trein, boot en vliegtuig) maar is er ook nood aan 
flexibele, variabele, innovatieve transportnetwerken. 
Nieuwe telematicatoepassingen, voortkomend uit soft/hardware en ICT-innovaties, zul-
len een impact hebben op de intelligentie van voertuigen. Door de directe koppeling 
met het intelligentieniveau van voertuigen zal ook de intelligentie van de vervoers-
systemen en -netwerken verhoogd moeten worden door het implementeren van de 
nieuwste ICT-technologieën. Dit resulteert in een intelligentere, flexibelere verkeersinfra-
structuur én een efficiënter beheer van de verkeersstromen. Zo zal de vervoerssnelheid 
toenemen. Gaandeweg verwacht men een verregaande integratie met informatie- en 
communicatienetwerken die de overheid zal toelaten regulerend op te treden.

Intelligente vervoerssystemen:

CASES

Flexibel Verkeersbeheer:

FLEXSYS (Flexibel Verkeersbeheer) heeft aangetoond dat een oplossing mogelijk 
is voor een van de grote paradigma’s uit het verkeerswezen: terwijl de verkeers-
situatie steeds wijzigt, blijft de verkeersinfrastructuur grotendeels een statisch ge-
geven. Flexibele verkeersbeheerssystemen kunnen in belangrijke mate bijdragen 
tot het verbeteren van veiligheid, mobiliteit en rijcomfort.

Met het FLEXSYS project (2008) werd verduidelijkt hoe de verkeersbeheers-
systemen aangepast kunnen worden aan de steeds wijzigende omstandigheden 
op onze wegen: wegenwerken, omleidingen, evacuaties. Dat vergt belangrijke in-
novatieve ingrepen in de verschillende schakels waaruit verkeersbeheerssystemen 
kunnen bestaan: detectie, netwerk & communicatie, gegevensverwerking en sig-
nalisatie. In een proof of concept demonstrator is een autonoom functionerend 
FLEXSYS-systeem gedemonstreerd, van verkeerscamera tot variabel verkeers-
bord, inzetbaar bij wegenwerken, omleidingen, evacuaties. 

Hier werd een nieuwe markt aangeboord voor intelligent verkeersbeheer. Ook 
voor lokale overheden, politiediensten, shoppingcentra en bedrijven verantwoor-
delijk voor signalisatie van wegenwerken wordt het nu mogelijk om verkeerssitu-
aties op te volgen en te sturen. 

Logistieke Keten beheer
(Supply Chain Management)

Beïnvloedende 
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GIM:
Expertise in Geografische Informatie Systemen en  • 
geo-ICT, aardobservatiediensten en het beheer  
van geografische informatie
www.gim.be• 

Geografische Informatie Systemen:

In nood telt elke seconde, tijdig ter plaatse zijn is dus de eerste voorwaarde voor 
een goede noodverhelping. Brandweer Oost-Brabant maakte van de brandweer-
hervorming gebruik om een doorgedreven bereikbaarheidsstudie van het grond-
gebied uit te voeren. GIM stond hen bij om dit ruimtelijk probleem op te lossen. 
Met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) en routeringsoftware 
werden bereikbaarheidszones afgebakend voor alle kazernes, in functie van de 
variabele responstijd. Vervolgens werd de impact van verschillende optimalisatie-
maatregelen, zoals het professionaliseren van een vrijwilligerskazerne of het bij-
plaatsen van een kazerne, berekend. De routeringsoftware laat toe om de bere-
kende rijtijdzones te combineren met achterliggende demografische data om zo 
de impact van de verschillende scenario’s op het aantal inwoners dat niet tijdig 
bereikt kan worden, te bepalen. Op deze manier kunnen verschillende scenario’s 
vergeleken worden om tot een optimale risicodekking te komen. 

FLEXSYS:
Project van het IBBT (Interdisciplinair Instituut voor  • 
Breedband Technologie) 
Resultaat van samenwerking tussen partners:  • 
Icoms Communications,  FLOW , Touring,  Traficon,   
Transport & Mobility Leuven, Tritel,  Heijmans , Vialis,  
Verkeerscentrum Vlaanderen , ITS Belgium en 
onderzoeksgroepen: K.U.Leuven DistriNet,  K.U.Leuven ICRI,  VUB • 
ETRO , K.U.Leuven CIB (Centrum voor Industrieel Beleid).
www.ibbt.be • 
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Transportmanagement:

Ninatrans zet de CarCube boordcomputer van Punch Telematix in voor de opti-
malisatie van haar transportmanagement.
In deze toepassing zijn realtime informatie en efficiënte loonadministratie de sleu-
telwoorden.
Alle vrachtwagens werden uitgerust met een CarCube-boordcomputer met geïn-
tegreerde datacommunicatie, navigatie, gps en startonderbreking. De boordcom-
puters zijn geïntegreerd met de zelfontwikkelde backofficesystemen.  De via de 
CarCube geregistreerde uren en activiteiten zijn vlot verwerkbaar in de loonad-
ministratie, wat heel wat tijd bespaart. Dankzij de geautomatiseerde datacommu-
nicatie bespaart Ninatrans ook fors op communicatiekosten. Via de track & trace-
functie kunnen de chauffeurs ook beter opgevolgd worden. Ze kunnen bovendien 
hun klanten snelle en efficiënte feedback geven. Voor tijdkritische transporten is 
dat een plus. En klanten kunnen hun transport zelfs in realtime volgen en rap-
porten opvragen.

Ninatrans:
Belgisch familiebedrijf met hoofdzetel in Bierbeek• 
Meer dan 40 jaar vaste waarde in de transportsector• 
Gespecialiseerd in luchtvrachttransport• 
www.ninatrans.be• 

Punch Telematix:
Ontwikkelt en vermarkt oplossingen voor  • 
transportbeheer zoals de boordcomputer CarCube,  
draadloze communicatiediensten en webgebaseerde 
backoffice-toepassingen. 
Reputatie als telematicareferentie in West-Europa. • 
R&D-afdeling in Leuven • 
http://www.punchtelematix.com/en/• 

S

O

MT

I

28



NXP werkt - in een publiek-privaat samenwerkingsverband - aan vernieuwende 
oplossingen voor wegentol-, e-call- en mobiliteitsdiensten

NXP Semiconductors, met hoofdkantoor in Eindhoven, ontwikkelt standaardpro-
ductoplossingen en gespecialiseerde chips. De vernieuwingen worden gebruikt in 
een uitgebreid gamma toepassingen in de domeinen: automobiel, identificatie, 
draadloze infrastructuur, verlichting, industrie, mobiliteit, consumenten-elek-
tronica en gegevensverwerking. In Leuven is een onderzoekscentrum gevestigd 
met 180 onderzoekers die zich toeleggen op geavanceerd onderzoek in de do-
meinen: signaalverwerkingstechnologie, RFID, beveiliging,mobiliteit en medi-
sche apparatuur (hoorapparaten, biosensoren).  

Het bedrijf is een actief lid van DSP Valley en ITS Belgium en werkt samen met tal 
van universiteiten, onderzoekinstituten en KMO’s in Vlaanderen. Het is gesitueerd 
op het industrieterrein van Haasrode en heeft een vestiging bij imec.

Gebruik makend van de jarenlange relatie van NXP Vlaanderen met imec en de 
K.U.Leuven en op basis van meerdere besprekingen met instituten zoals ITS-
Belgium, IBBT, Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen, werd beslist een 
IBBT-project op te starten om de toepassingen binnen het domein van Intelligente 
Vervoerssystemen (ITS)  verder te onderzoeken en uit te werken.
Door middel van dit project hebben universiteiten en onderzoekinstituten het pad 
geëffend voor de oprichting van een telematicaplatform in Vlaanderen, ondermeer 
door het demonstreren van een aantal concrete ITS-diensten, zoals bijvoorbeeld 
verkeersinformatie, e-call (emergency-call), intelligente snelheidsaanpassing (ISA), 
kilometerheffing en diensten gebaseerd op voertuig-naar-voertuig en voertuig-
naar-infrastructuur communicatie (de zogenaamde coöperatieve systemen). 
De verschillende toepassingen zijn op Europese normen gebaseerd om interope-
rabiliteit  - tussen verschillende marktdeelnemers en over de geografische grenzen 
heen -  te verzekeren. 

Om dit project en de resultaten ervan te bestendigen, werd een publiek-privaat 
samenwerkingsverband opgestart met ondermeer volgende partners: Alcatel-
Lucent, Mobistar, Proximus, Siemens, Teleatlas en Touring , het Vlaams Verkeerscen-
trum en VRT Medialab. 
De oprichting van dit consortium vormde de start van het IBBT ITS-Testbed-
project, dat werd gefinancierd door het IWT.  

Het project werkt eveneens samen met andere regionale en nationale initiatie-
ven in het kader van een Europees FP7 projectvoorstel. Behalve een instrument 
om de introductie van volgende generatie ITS-diensten (voor het realiseren van 
duurzame mobiliteit en ambitieuze veiligheid en milieudoelstellingen) te versnellen, 
zal dit project ook als faciliteerder de industrie voorbereiden op de Europese en 
globale ITS-markt.

Dit project gaf zijn eindrapport uit in april 2010 en organiseerde bij deze gelegen-
heid een geslaagde workshop die de resultaten aantoonde.
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De volgende generatie wegentolheffing

De in de nabije toekomst vereiste tolheffingfuncties zijn ook gericht op het publiek 
en zullen vereisten opleggen aan infrastructuur en tolheffing voor elke gereden 
kilometer afhankelijk van tijd en plaats, autocategorie, emissiewaarden en andere 
parameters. 
Er wordt van uitgegaan dat elk voertuig een GNSS (Global Satellite Navigation 
System) en een mobiele telefoonnetwerkverbinding aan boord zal hebben om 
informatie door te geven aan een centraal tolheffingsysteem.

De belangrijkste taak is dus de ontwikkeling van een “geïntegreerde on-board unit” 
die intelligente tolheffing mogelijk maakt en aan de nodige vereisten qua veiligheid 
en gebruiksgemak voldoet.

De ATOP, een Automotive Telematics On-Board Unit (OBU) Platform is een 
1-chipoplossing (met de grootte van een muntstuk van 1 Euro) ontwikkeld door 
NXP, die specifiek bestemd is voor nieuwe telematica-toepassingen zoals “open-
bare wegentolheffing” en “e-Call”, maar die evengoed opportuniteiten biedt bij 
andere diensten (bijv. parkeerbegeleiding, opsporen van gestolen voertuigen, car-
2car-communicatie).  Deze micro-elektronicacomponent bevat een aantal revolu-
tionaire technologische oplossingen die gericht zijn op het vergemakkelijken van 
de lancering en vermindering van het risico van groot-volumeoperaties.

De belangrijkste uitdagingen hierbij waren:

Een rendabele “thin-client”-architectuur tot stand brengen en tegelijk • 
communicatieoverbelasting vermijden;
Een rendabele “thin-client”-architectuur tot stand brengen en de privacy • 
in stand houden;
Een zelfinstallatie mogelijk maken en tegelijk de systeemintegriteit in • 
stand houden;
Een gecer tificeerd en veilige wegentolheffingtoepassing uitvoeren en te-• 
gelijk diensten met toegevoegde waarde voor de eindgebruiker mogelijk 
maken in dezelfde OBU-architectuur ;
Systeem-integriteit in stand houden terwijl het GPS-systeem geen • 
authenticatie-mogelijkheden heeft.

Pilootproject in Leuven

Een eerste pilootpraktijkonderzoek van de ATOP-technologie werd uitgevoerd 
op 25 juni 2009 in Eindhoven, in een samenwerking met NXP, IBM en met de 
plaatselijke openbare instanties.  Een ATOP-box werd geïnstalleerd in 50 auto’s van 
werknemers woonachtig in de streek rond Eindhoven.  Het pilootonderzoek liep 
gedurende zes maanden en omvatte drie fasen van telkens twee maanden (nul-
meting, op beloning gebaseerde meting, eindmeting niet gebaseerd op beloning). 
De resultaten bewijzen dat wegentolheffingtechnieken kunnen worden gebruikt 
voor het verbeteren van de plaatselijke mobiliteit, op basis van overeengekomen 
prijsstellingschema’s, flexibele kaartupdates en prijsinformatie in de auto.  In totaal 
werden meer dan 200.000 km geregistreerd. Ongeveer 70 % van de bestuurders 
verbeterden hun gedrag onder invloed van het beloningssysteem. Deze gebrui-
kers vertoonden een verbetering van meer dan 16 % in de gemiddelde kosten 
per km. Toen de beloning werd weggenomen in het eindstadium, verhoogden 
twee op drie van hen de gemiddelde kostprijs per km nog verder. De feedback 
van de gebruikers gaf aan dat het display van cruciaal belang is om het gedrag 
te beïnvloeden en om wisselwerkingen tot stand te brengen tussen kosten en 
gedragsaanpassing.

Op 21 april 2010 werd een showcase georganiseerd in België in samenwerking 
met o.a. IBM, NXP, Transport & Mobility Leuven (TML), Touring en Mobistar.  Tij-
dens dit event reden een aantal auto’s, een bus en een vrachtwagen van Brussel 
naar Leuven via verschillende wegen en daarbij werden drie nieuwe aspecten 
van de technologie gedemonstreerd: flexibele wegentolheffing, e-call en Car2Car-
communicatie. Dit event vond plaats in aanwezigheid van verschillende  vertegen-
woordigers van de Vlaamse, Brusselse, Belgische en Europese overheden. Op basis 
van dit event werd beslist een meer uitgebreide praktijktest in Vlaanderen op te 
zetten. De stad Leuven heeft zich kandidaat gesteld voor dit project.

NXP:
Leiderspositie in de markt voor halfgeleiders• 
Wereldwijd meer dan 37.500 werknemers en bezitten 25.000  • 
originele octrooien
www.nxp.com • 
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Aviovision 
Paperless cockpit 
www.aviovision.com

Barco 
Visualisatieoplossingen voor o.a. transport en 
verkeer 
www.barco.com

CCS Software Solutions 
Track & Trace/Lid van ITS Belgium 
www.ccs.be

eC-ITS 
Consultancy inzake ITS/Traffic management/
Telematica 
www.ec-its.com

Econcore 
Lichtgewicht materialen en innovatieve 
verpakkingen (spin-off K.U.Leuven) 
www.econcore.com

Essensium 
Real time location(spin-off imec)  
www.essensium.com

GEO ID 
Geografische informatie - GIS 
www.geoid.be

GIM 
Geografische informatie - GIS 
www.gim.be

LMS 
International Test-, modelleer- en 
voorspellingsoplossingen voor automotive 
industrie (spin-off K.U.Leuven)
www.lmsintl.com

Logdon 
Vehicle tot vehicle communication 
www.lodgon.com

Luciad 
Geavanceerde softwareoplossingen voor de 
verspreiding, verwerking en visualisering van geo-
informatie (spin-off K.U.Leuven)
www.luciad.com

Nimera
Telematica consultancy 
www.nimera.net

NXP 
Semiconductors & real-time location 
www.nxp.com

Phi-Data 
RFID, barcode 
www.phidata.be

Prodata Systems 
IT oplossingen voor de openbare vervoer sector 
www.prodata-systems.com

Proton World International 
Ontwerpen en programmeren van computer 
programma’s met toepassingen voor hybride 
voertuigen
www.st.com

PUNCH 
telematix fleetmanagment 
www.punchtelematix.com

Septentrio 
Navigatie en positionering (spin-off imec) 
www.septentrio.com

Spacechecker 
Track & Trace
www.spacechecker.com 

Technologieproviders actief binnen de trend van intelligente vervoerssystemen *

* Deze opsomming is niet exhaustief
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Organisaties actief in innovatieve logistiek & mobiliteit *

* Voor een uitbreide lijst met alle (belangen)organisaties, zie onze website www.flanderssmarthub.be

Flanders’ Drive 
Vlaams initiatief dat competenties voor de 
voertuigindustrie ontwikkelt met het oog op 
innovatie in producten en processen
www.flandersdrive.be

Flanders Logistics
Realiseert concrete projecten rond belangrijke 
strategische thema’s die de logistiek versterken
www.flanderslogistics.be

ITS Belgium
Ledenorganisatie die ICT-gerelateerde innovatie en 
samenwerking stimuleert binnen het domein van 
logistiek en mobiliteit
www.itsbelgium.be

SIRRIS
Sirris helpt bedrijven bij het invoeren van 
technologische innovaties.
www.sirris.be

Steunpunt Goederenstromen
Infrastructuur, vrachtpoorten, duurzame logistiek, 
economisch belang, optimalisatie keten
www.steunpuntgoederenstromen.be

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken – 
Stroom Verkeersveiligheid
Infrastructuur, veiligheid, duurzame mobiliteit, 
innovatie en ICT
www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be

Transport & Mobility Leuven
Modellering, analyse & modal shift
www.tmleuven.be

VIL - Vlaams Instituut voor de Logistiek
Kennisplatform rond logistiek; competentie- en 
innovatiecentrum in logistiek
www.vil.be

VIM - Vlaams Instituut voor de Mobiliteit
Platform in Vlaanderen op het vlak van onderzoek 
rond mobiliteit
www.vim.be

VITO- Vlaams Instituut voor Technologisch 
Onderzoek
Onderzoeksinstelling Technologie voor ecologie en 
economie, transport en mobiliteit
www.vito.be
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K.U.Leuven
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Centrum voor Economische Studiën (CES)
http://www.econ.kuleuven.be/ces/

K.U.Leuven
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Research Center for Operations Management
www.econ.kuleuven.ac.be/eng/tew/academic/prodbel

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Centrum voor Industrieel Beleid (CIB)
http://cib.kuleuven.be/
  
K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Centrum voor Industrieel Beleid (CIB) – Verkeers-
kunde
www.kuleuven.be/traffic    

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Computerwetenschappen – Distrinet
http://distrinet.cs.kuleuven.be 

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Elektrotechniek (ESAT) - SCD
www.esat.kuleuven.be/scd

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Elektrotechniek (ESAT) - ELECTA
www.esat.kuleuven.be/electa

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Werktuigkunde – PMA
www.mech.kuleuven.be/mod/

Transporteconomie,
prijsmodellen, milieueffecten

Multimodaal transport

Geluids- en trillingsanalyse & 
engineering

Actief binnen
Intermodaal transportKennisinstelling

Actief binnen
Intelligent supply chain

Actief binnen
Intelligente vervoersystemen

Productieonderzoek ,  voorraadbe-
heer, planning en controle, reverse 
logistics, magazijnontwerp en mgmt, 
MRP, ERP, JIT, APC, TOC, … 

Transport & Logistiek, productie-
onderzoek, zorglogistiek, reverse 
logistics, logistics execution systems 
(LES)

Open, distributed object support 
platforms for advanced applications: 
internet of things, logistics chain

Routeplanning

Verkeersmodellering, reistijdvoor-
spelling, dynamisch verkeersma-
nagement, intelligente transport-
systemen, transportnetwerken

Modellering, datamining, control 
theory, reistijdvoorspelling

Energie, vermogenelektronica, 
smart grids

Kennisinstellingen die actief onderzoek verrichten binnen logistiek en mobiliteit
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K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Werktuigkunde – TME
www.mech.kuleuven.be/tme

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Elektrotechniek (ESAT)- COSIC
www.esat.kuleuven.be/SCD

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie 
Leuven Materials Research Center 
http://sirius.mtm.kuleuven.be/Research/MRC/ 

K.U.Leuven
Groep Wetenschap en Technologie
Leuven Sustainable Earth
http://www.kuleuven.be/lsue/

KaHo St. Lieven – Associatiepartner K.U.Leuven

Vrije Universiteit Brussel
MOBI: Mobility and Automotive Technology Research 
Group 
MOSI-T Transport en Logistiek
http://www.vub.ac.be/MOSI-T 

Vrije Universiteit Brussel
MOBI: Mobility and Automotive Technology Research 
Group - Elektrotechniek en Energietechniek - ETEC
http://etecmc10.vub.ac.be/index.php

Vrije Universiteit Brussel
MOBI: Mobility and Automotive Technology Research 
Group 
Elektronica en Informatieverwerking - ETRO
http://www.etro.vub.ac.be

Duurzaam transport

Planningsalgoritmen, lading-
zekering, verpakkingsoptima-
lisatie

Intermodaal transport
mobiliteitsbeleid, transportin-
frastructuur,
externe kostencalculatie

Actief binnen
Intermodaal transportKennisinstelling

Actief binnen
Intelligent supply chain

Actief binnen
Intelligente vervoersystemen

e-Security, RFID

Materiaalonderzoek

Duurzame logistiek

Monitoring van supply-chainmanage-
mentsystemen, end-to-end traceer-
baarheid

Energieconversie, energiesyste-
men

e-Security

Materiaalonderzoek 

Planningsalgoritmen

Verkeersveiligheid, elektrische en 
hybride voertuigen 

Elektrische en hybride voertuigen 
energie-efficiënte en milieuvrien-
delijke aandrijvingen
brandstofceltechnologie, her-
nieuwbare energie, milieubeoor-
deling van de voertuigtechnologie

Kennisinstellingen die actief onderzoek verrichten binnen logistiek en mobiliteit
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Erasmushogeschool Brussel (EhB)
Dept. IWT – Elektrotechniek en Voertuigtechnologie
Samenwerking met MOBI-VUB
http://iwt.ehb.be/IWT/ELECT

Vrije Universiteit Brussel
Electrochemical and Surface Engineering - SURF
www.vub.ac.be/SURF

Vrije Universiteit Brussel
Accoustics and Vibration – AVRG
www.avrg.be

Vrije Universiteit Brussel
Studies on Media, Information & Telecommunication 
– SMIT-IBBT
www.vub.ac.be/SCOM/smit

Vrije Universiteit Brussel
Menselijke Ecologie – MEKO
www.vub.ac.be/MEKO

HU Brussel
Centrum voor Modellering en Simulatie (CMS)  
http://research.hubrussel.be/eCache/RHU/25/152.html

HU Brussel
Centrum voor Praktijkgebaseerd Onderzoek en 
Dienstverlening (PRAGODI) 
Handelswetenschappen & Bedrijfskunde
http://research.hubrussel.be/eCache/RHU/25/168.html

Vlerick Leuven Gent Management School
Productie, supply chain en logistiek management
http://www.vlerick.be/nl/knowres/domeinen/9-VLK/143-
VLK.html

Transportindustrie: vibro-
akoestische problemen, 
testen van vliegtuigonder-
delen, flight flutter analysis

Impactanalyse van trans-
port op duurzaamheids- 
en gezondheidsaspecten

Duurzaamheid

Actief binnen
Intermodaal transportKennisinstelling

Actief binnen
Intelligent supply chain

Business-modellen en waardeketens

Bedrijfskunde & logistiek

Logistiek management, magazijnbe-
heer en productie

Actief binnen
Intelligente vervoersystemen

Elektrische en hybride voertui-
gen, elektrische aandrijvingen, 
energie-opslag, normalisatie

Materialenonderzoek

Haalbaarheidsstudie ‘Proeftuin 
elektrische voertuigen’, Next 
Generation ITS
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Groep T Hogeschool
www.groept.be

imec
www.imec.be

IBBT 
Interdisciplinair Instituut voor  
Breedband Technologie
www.ibbt.be

Actief binnen
Intermodaal transportKennisinstelling

Actief binnen
Intelligent supply chain

Nanotechnologie, RFID, telematica, 
sensoren

Intelligente logistiek (via onder-
meer het monitoren van contai-
ners)

Actief binnen
Intelligente vervoersystemen

Reserve-onderdelen, stads-
distributie, milieuvriendelijke 
aandrijvingen

Nanotechnologie, RFID, telema-
tica, sensoren

ICT-innovaties die een efficiën-
ter beheer van verkeersstromen 
bewerkstelligen: slimme mobili-
teit, automatische detectie

Kennisinstellingen die actief onderzoek verrichten binnen logistiek en mobiliteit
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In het eerste deel van de brochure wordt Vlaams-Brabant terecht een logistieke 
topregio genoemd. Ligging, bereikbaarheid en luchthaven zijn belangrijke troeven. 
Heel wat grote logistieke spelers zoals Toyota, 3M, Colruyt, Tyco, NYK en DHL 
kozen voor onze provincie als logistieke uitvalsbasis. Logistiek is in Vlaams-Brabant 
een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische welvaart, maar logis-
tiek zorgt ook voor druk op de leefbaarheid van een streek. Daarom moeten we 
verstandig omgaan met logistiek in onze provincie, te meer omdat Vlaams-Brabant 
als logistieke topregio bedreigd wordt. 

Door de globalisering neemt het belang van een centrale ligging af tegenover 
het kostenvoordeel dat in sommige andere landen bestaat. Zonder een adequaat 
antwoord op vragen over mobiliteit, leefbaarheid en milieukwaliteit, is er geen 
duurzame toekomst voor een logistieke activiteit.  Nochtans is het niet omdat 
logistieke activiteiten verschuiven naar andere regio’s, dat de druk op Vlaams-Bra-
bant wegvalt: we dreigen dan een in- en doorvoerregio voor logistiek te worden, 
met weinig tewerkstelling en toegevoegde waarde in die sector, maar met nog 
steeds veel verkeer. Het is dus noodzakelijk om “smart” te zijn en te zoeken naar 
een  goede balans .

Vlaams-Brabant rekent op zijn sterke kennissector om met nieuwe technologieën, 
technieken en inzichten dit evenwicht te bereiken. Er is nood aan de ontwikke-
ling van een meer efficiënte logistiek met nadruk op innovatie. Deze brochure 
illustreert dat Vlaams-Brabant voldoende gewapend is om deze uitdaging aan te 
gaan.

Met de K.U.Leuven, de Vrije Universiteit van Brussel, imec en een resem innovatie-
ve bedrijven, is er voldoende kennis en gedrevenheid aanwezig om de combinatie 
van economische groei en een leefbare omgeving mogelijk te maken. Het is daarbij 
fundamenteel dat alle partijen elkaars eigenheden en sterktes kennen en er tijdig 
gebruik van maken. Bevoorrading van alles wat we als verbruikers nodig hebben 
of wensen, zal hoe dan ook nodig blijven. De uitdaging is om dat zo verstandig 
mogelijk te organiseren. Als de overheid en de innovatieve bedrijfswereld daarop 
voldoende inspelen, kan logistiek een trekker blijven voor de ontwikkeling van 
Vlaams-Brabant, zonder de leefbaarheid verder aan te tasten.

De verschillende voorbeelden in deze brochure geven aan dat Vlaams-Brabant 
over de troeven beschikt; het is aan de bedrijven, kennisinstellingen  en aan de 
overheden om die troeven goed uit te spelen.

Vlaams-Brabant, 
 méér dan een logistiek knooppunt!

Lodewijk De Witte, 

Gouverneur provincie  
Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte, 

Gouverneur provincie 

Vlaams-Brabant
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De uitdaging van de provincie Vlaams-Brabant is de regio te laten groeien tot een 
Europese “hotspot”, waar economische creativiteit en innovatie hand in hand gaan 
met groeiende welvaart en welzijn. Om die opdracht te realiseren, is Flanders 
Smart Hub (FSH) in december 2008 in het leven geroepen, een initiatief door en 
voor de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs-, en academische wereld. 

Flanders Smart Hub zet nadrukkelijk in op de synergie tussen kennis, ondernemer-
schap en een ondersteunend overheidsapparaat. De complexiteit van innovatie 
maakt immers dat marktacties, kenniscreatie en regelgeving steeds beter op elkaar 
dienen afgestemd te worden. De samenwerking tussen deze componenten is ech-
ter geen evidentie maar wel onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de provincie 
Vlaams-Brabant als dé regio voor innovatie. 

In eerste instantie focust Flanders Smart Hub op drie sectoren, hierbij rekening 
houdend met de wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid en het 
economisch potentieel binnen Vlaams-Brabant. Deze sectoren behoren tot de do-
meinen die door de “Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid” (nu Vlaamse Raad 
voor Wetenschap en Innovatie - VRWI) werden aangeduid, als “strategische speer-
puntsectoren” voor Vlaanderen:

Logistech• : transport & logistiek, diensten en  supply chain management;
Meditech /I- Healthtech• : voeding, preventie, behandeling & ICT en 
gezondheidszorg;
Cleantech• : energie en milieu.

Binnen elk van deze onderwerpen willen we werken aan clustervorming, of het 
nu gaat over losse netwerkactiviteiten, communities of echte samenwerkingsver-
banden, waarin bedrijven en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden. We zien het 
als onze taak om de kloof tussen beiden te verkleinen en de markt van vraag en 
aanbod te optimaliseren. Hierbij verliezen we de internationale context ook niet 
uit het oog, willen we als regio groeien, dan is het aantrekken van nieuw talent 
onontbeerlijk.

Om deze opdracht te realiseren, ondersteunen en dragen alle triple helix-partijen 
binnen de provincie dit project actief: Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-
Brabant, K.U.Leuven Research and Development, het provinciebestuur Vlaams-
Brabant, de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) Vlaams-Brabant, Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), Brussels Airport Company (BAC), Leuven.Inc, stad 
Leuven, imec, ERSV Vlaams-Brabant, Interleuven en Haviland en het Vlaams Insti-
tuut voor de Logistiek (VIL). Occasioneel wordt er een beroep gedaan op aanvul-
lende partners voor de uitvoering van bepaalde activiteiten.

Het project ontvangt voor zijn werking een subsidie uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Hermesfonds van de Vlaamse Regering, en 
wordt mede ondersteund door de Provincie en de POM Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabant: 

think smart | act hub 
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Wilt u innoveren, maar weet u niet hoe eraan te beginnen?

Heeft u een idee, maar geen idee over de haalbaarheid ervan?

Wilt u samenwerken met een kennisinstelling?

Heeft u onderzoek gedaan, maar zoekt u nog een bedrijf om uw plan ten uitvoer te brengen?

Wilt u meer info over Flanders Smart Hub of één van onze partners?

Geef ons een seintje!

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

contactgegevens

Kantoren:

Voka - Kamer van Koophandel
Halle-Vilvoorde vzw

Medialaan 26
B - 1800 Vilvoorde

T: +32 2 300 58 02
F: +32 2 255 20 30
 

K.U.Leuven
Research & Development

Minderbroedersstraat 8A bus 5105
B - 3000 Leuven

T: +32 16 32 06 45
F: +32 16 32 65 15
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Flanders Smart Hub
Medialaan 26
1800 Vilvoorde
T: 02 300 58 02

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Tekst
Jacques Devos & Tom Philips - POM Vlaams-Brabant
Sara Geris - Flanders Smart Hub

Eindredactie
Sara Geris - Flanders Smart Hub

Concept & Ontwerp
www.blau.be

Druk
Atlanta (Schaffen)

Fotografie (voor zover niet vermeld)
Provincie Vlaams-Brabant, Pieter-Jan Peeters, Stijn Poldervaart

Een welgemeende dankuwel aan
Minister Ingrid Lieten, Gouverneur Lodewijk De Witte, Gedeputeerde Jean-Paul 
Olbrechts, Easics, GIM, Groep Colruyt, Hessenatie Logistics, IBBT, IBM, IFB, 
Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, Nyo Alatus, NXP, Ortec, Provincie Vlaams-
Brabant, PunchTelematix, Steunpunt Goederenstromen, W&Z en aan alle 
partners van Flanders Smart Hub.

Verantwoordelijke uitgever: P.Hegge, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde.
Vilvoorde, juni 2010.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 


