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 wat is de rol van POM Oost-Vlaanderen binnen 
het project Grenzeloze Logistiek?
we zijn verantwoordelijk voor de algemene (administratieve) 

coördinatie van het project Grenzeloze Logistiek. Daarnaast 

treden we op als projectcoördinator van het impactproject 

‘Bundelen, verduurzamen en regisseren van bioreststromen’. 

De biogebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de 

economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen 

en van de grensregio. Bioreststoffen zijn namelijk een potenti-

ele grondstof. 

Als we deze stoffen via het meest geschikte logistieke proces 

efficiënt	 en	 duurzaam	 kunnen	 inschakelen,	 betekent	 dit	 een	

belangrijke stap richting economische haalbaarheid van 

de bioreststromen. Daarom gaan wij op zoek naar innova-

tieve manieren om verworven kennis om te zetten in bruikbare 

commerciële processen.

 welke concrete projectacties werden uitgevoerd?       

 Impactproject ‘Bundelen, verduurzamen
 en regisseren van bioreststromen’ 

Het impactproject ‘Bundelen, verduurzamen en regisseren

van bioreststromen’ bracht de grensoverschrijdende 

component van deze stromen in kaart. Het project streefde 

er namelijk naar de logistieke organisatie van het transport 

van bioreststromen in de grensregio te optimaliseren.

Op basis van een globale inventarisatie (locatie, soort, 

volumes, aanbieders en verwerkers, …) maakten we voor 

Oost-Vlaanderen, west-Vlaanderen en Zeeland een gerichte

selectie van een aantal specifieke bioreststromen, aanbie-

ders en afnemers. Deze resultaten werden verder verfijnd 

tot we twee stromen overhielden voor Oost-Vlaanderen: 

melkwei en bermmaaigras. Voor beide stromen werkten we 

een volledige business case uit. 

Om de nodige praktische ervaring op te doen werd ook nog 

een pilootproject opgezet rond inzamelen van melkwei. Het 

is immers de bedoeling dat de geselecteerde opportunitei-

ten ook effectief in de praktijk worden toegepast. Daarvoor 

werkten we met alle relevante stakeholders samen.

  

 

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

 wat verwacht u van het project Grenzeloze 
Logistiek? 
we verwachten dat het project een bijdrage levert aan de 

vorming van een partnerschap tussen de grensregio’s.  Zo komt 

er een intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling tot stand en 

ontstaat er een structurele dialoog tussen de regio’s. Door het 

project krijgen de regio’s niet alleen inzicht in elkaars biorest-

stromen en mogelijke knelpunten bij het grensoverschrijdend 

transport ervan, maar leren ze ook elkaars (sterke) logistieke 

kwaliteiten kennen. Deze ervaringen kunnen ook aanleiding 

geven	 tot	 het	 formuleren	 van	 efficiënte	 beleidsadviezen.	We	

zijn ervan overtuigd dat de impactprojecten van Grenzeloze 

Logistiek inspirerend zullen werken voor de grensregio én voor 

europa.

waar vinden we de projectresultaten terug?

Grenzeloze Logistiek leverde voor POM Oost-Vlaanderen de 

volgende resultaten op:

•	Een	studie	die	het	meest	optimale	logistieke	proces	uitwerkt	

voor de valorisatie van melkwei. Melkwei werd hier gekozen 

omdat het snel inschakelbaar was binnen een piloot.  

 

Deze studie leverde volgende nevenproducten op:

- een praktische begeleidingstool bij de zoektocht naar het 

optimale logistieke model voor het inschakelen van een natte 

bioreststroom;

- een rekenmodule die kan dienen als beslissingsondersteu-

nend instrument. Deze toetst de kostenimpact van meerdere 

beschikbare logistieke scenario’s.  

•	Een	business	case	rond	het	meest	optimale	logistieke	proces	

om gemaaide bermgrassen te gebruiken als waardevolle input 

voor onder andere vergisters.

 Dit leverde volgend nevenproduct op:

 - een rekenmodule die kan dienen als beslissingsondersteu-

nend instrument. Deze toetst de kostenimpact van meerdere 

logistieke scenario’s in functie van de beschikbare en potentiële 

Oost-Vlaamse vergisters.

 De resultaten zijn terug te vinden op www.pomov.be onder het 

werkdomein ‘logistieke topregio’. 
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