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 wat is de rol van POM Limburg binnen het 
project Grenzeloze Logistiek? 

In het kader van het impactproject willen we, in samenwerking 

met de Kamer van Koophandel en het european Logistics 

Center (eLC) uit nederlands Limburg en Dinalog (nL), bijdragen

aan de optimalisering van de goederenstromen tussen de 

mainports Antwerpen/rotterdam enerzijds en tussen de 

verladers en binnenvaartterminals gevestigd in Belgisch en 

nederlands Limburg anderzijds. Het doel is een duurzamere 

fhandeling van deze goederenstromen en een vermindering 

van de congestie op de wegen van en naar deze mainports.  

Voor	het	gedeelte	‘efficiënt	ruimtegebruik’	zorgen	we	voor	het	

versterken en faciliteren van optimale logistieke bedrijvenpar-

ken en voor het aanmoedigen van lokale slimme logistieke 

investeringen op vlak van ruimtegebruik.

Deze acties kaderen binnen de SALK-doelstellingen

om sterker te ondernemen en doelgericht te innoveren.

 De volgende concrete projectacties zijn uitgevoerd
 of in een afrondende fase.

  Efficiënt	ruimtegebruik

De logistieke potentie van het nieuwe bedrijventerrein Brustem 

werd onderzocht en er werd een optimaal inrichtingsplan 

voor het terrein uitgewerkt. Voor twee bestaande terreinen 

werd er een onderzoek gevoerd om de werking te verbeteren. 

Het bedrijventerrein ravenshout kampt met overlast door 

vrachtwagenparkeren. Hiervoor werden oplossingen gezocht. 

De lessons-learned uit dit project worden verwerkt tot een 

draaiboek, dat bedrijventerreinen die met hetzelfde probleem 

kampen kan inspireren. Voor het bedrijventerrein grenzend aan 

de spoorterminal in Lanaken werd een marktstudie gevoerd 

om de bottlenecks voor de invulling van dit terrein te detecte-

ren. Op basis van de input uit deze studie zal POM Limburg voor 

deze terreinen een bidboek uitwerken.

er werd ook een masterplan uitgewerkt voor een congestie-

verminderend shuttleconcept dat moet bijdragen tot de 

vermindering van de congestie op de e313 tussen Limburg 

en Antwerpen. Het opgemaakte masterplan biedt een weten-

schappelijk en economisch onderbouwd kader waarmee 

bedrijven, eventueel binnen een samenwerkingsverband, de 

voor- en nadelen van het gebruik van een  gemeenschappelijke 

trailerparking kunnen toetsen aan hun eigen businessmodel en 

kunnen overgaan tot implementatie van het concept.

naast de steden en gemeenten spelen ook de provincies een cruciale rol om een ondernemingsvriendelijk beleid te stimuleren. 
De belangrijkste partners daarbij zijn de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, performante uitvoeringsorganisaties voor het 
provinciaal economisch beleid en voor gebiedsgerichte initiatieven op vlak van ruimtelijke economie en streekontwikkeling.



Impactprojecten
Efficiënt

ruimtegebruik 

 Impactproject ‘Grensoverschrijdende
bundeling van goederenstromen in de
extended Gateway Antwerpen-rotterdam-
Limburg (Be+nL), met een focus op binnenvaart’

Deskresearch [door Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep 

MOBI, prof. dr. Cathy Macharis, Dries Meers, tom van Lier]

 

 Het potentieel voor modale verschuiving van het containerver-

voer tussen Limburg (Be/nL) en de zeehavens in Antwerpen 

en rotterdam naar intermodaal binnenvaartvervoer via een 

Limburgse terminal werd in kaart gebracht.

Conclusies

•	 In	zowel	Belgisch	als	Nederlands	Limburg	worden	nog	veel	

containervolumes over de weg van en naar de mainports 

Antwerpen en rotterdam vervoerd en is er met andere 

woorden veel potentieel voor modal shift aanwezig. 

•	 Voor	bedrijven	die	gelegen	zijn	binnen	een	straal	van	30	km	

van een binnenvaartterminal blijkt dat een modale verschui-

ving naar binnenvaart service- en kostentechnisch zeer interes-

sant kan zijn.

•	 De	 concurrentiepositie	 van	 de	 binnenvaart	 kan	 verder	

versterkt worden door het aanbieden van meer diensten van 

met name nederlands Limburg naar de Antwerpse Haven en 

van Belgisch Limburg naar rotterdam. 
•	 Daarnaast	 kan	 de	 regionale	 depotfunctie	 de	 concurrentie-

kracht van de containerbinnenvaart vergroten. 
•	 Een	extra	overslag	via	een	transferium	heeft	negatieve	gevol-

gen voor de concurrentiekracht van de binnenvaart. 

Fieldresearch [door Phidan (Be), Philip Van den Bosch, Bart 

Opsomer, Kaat tastenhoye]

Bij meer dan honderd bedrijven in Belgisch Limburg werd 

gepolst of het individuele potentieel voor modal shift  ook 

daadwerkelijk bestond. Parallel hiermee werd een “open call” 

gericht naar bedrijven met de vraag of zij hun potentieel 

voor een modale verschuiving naar binnenvaart wilden laten 

onderzoeken door een onafhankelijke expert. een individueel 

diepte-interview bij de geïnteresseerde bedrijven bracht de 

relevante containerstromen en de opportuniteiten voor 

modal shift in kaart. Dit resulteerde in een logistieke 

foto voor elk betrokken bedrijf apart.  De vijftien 

logistieke foto’s vertegenwoordigden samen 

een containervolume van 30.000 teU/jaar dat 

vandaag over de weg wordt vervoerd.

De vijf meest overtuigende logistieke foto’s 

werden geselecteerd als pilootproject: H. essers 

(Genk), Konings (Zonhoven), BOSe (tongeren) 

en Punch Powertrain (St.truiden) en Scania Parts Logistics 

(Opglabbeek). er werd een operationeel concept ontwikkeld op 

basis van een doorgedreven analyse van de goederenstromen 

van de betrokken bedrijven. een implementatieplan toont alle 

elementen die hen moet toelaten om een effectieve modale 

verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart te realiseren. 

Bij al deze bedrijven werd er een belangrijke potentiële kosten-

besparing en een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot 

geïdentificeerd in geval van overstap naar de binnenvaart.

waar vinden we de projectresultaten terug?

De resultaten van de studies worden gepubliceerd op de 

volgende websites: 

www.pomlimburg.be en www.logistiekinlimburg.be
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