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GETEST OP 
MENSEN

Zoals renners naar de windtunnel trekken  
om hun houding op de fiets te perfectioneren, 
gaan bedrijven naar Fabriek Logistiek om hun 
logistieke processen te finetunen. Ze kunnen 
er oplossingen uitproberen, vergelijken en 
bijschaven, tot alles gesmeerd loopt.

Fabriek Logistiek staat te blinken op 
het Gentse bedrijventerrein Eiland 
Zwijnaarde. De nieuwbouw bestaat 

uit drie eenheden: een trainingsplatform 
(zie kaderstukje hiernaast) en twee test-
modules. Eén testmodule focust op de 
traditionele palletwerking. Momenteel is 
dit magazijn niet verhuurd. Met zijn lege 

rekken lijkt de ruimte (73 meter lang en 
13 meter hoog) extra indrukwekkend. Wat 
opvalt: de europallet is een standaard-
maat, maar voor de rest is het variatie 
troef in de logistiek. Zo zijn niet alle 
magazijngangen even breed.
Danny Vanrijkel (key account manager 
Fabriek Logistiek): “De conventionele 
gang is 4 meter breed en geschikt voor 
een gewone heftruck. Voor een gang van 
3 of 2 meter is die te groot. Daar heb je 
respectievelijk een reachtruck en een 
smallegangtruck voor nodig.”

Mee omhoog
De ‘orderpicker op hoogte’ is een speciaal 
geval. Om een bestelling van een pallet in 
de bovenste rekken te halen, heb je nor-
maal twee medewerkers nodig. Een hef-
truckchauffeur haalt de pallet uit de rekken 
en plaatst die op de vloer, een orderpicker 
haalt er de bestelling uit. Daarna plaatst 
de eerste de pallet weer terug. Met de 
order picker op hoogte gaat de chauffeur 
mee naar boven en haalt hij de goederen 
zelf van de pallet. Twee jobs in één dus.”

Fabriek Logistiek
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reportage

Dieter Geenens (algemeen directeur 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij): 
“Dit kan een oplossing zijn voor één van 
de grootste uitdagingen bij snelgroeiende 
bedrijven: gebrek aan plaats en personeel. 
Hier kunnen ze alles uitproberen met hun 
eigen mensen en goederen en nagaan wat 
voor hen de beste oplossing is.”

Doos op maat
De tweede testmodule is bijna even groot 
als de eerste, maar draait helemaal rond 
e-commerce. Een medewerker demon-
streert een vacuümsysteem waarmee je 
zware dozen kan optillen en verplaatsen 
alsof ze niets wegen. Veilig én goed voor 
de rug. En dan is er ook nog een toestel dat 
een antwoord biedt op de grootste ergernis 
van de e-shopper: kleine bestellingen in 
buitensporig grote dozen.
Danny Vanrijkel: “Met de kartonsnijmachine 
snij je je dozen op maat van het product 
dat je wil verzenden.”

	www.fabrieklogistiek.be  
(met een virtuele toer door Danny)

POM
steunt bedrijven

Oost-Vlaanderen doet zijn best 
om een ideale locatie en uitvals-
basis te zijn voor allerlei bedrij-
ven. Daar is ruimte voor nodig. De 
Provinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij (POM) gaat op zoek naar 
die ruimte. De POM ontwikkelt 
bedrijventerreinen, brengt 
ongebruikte bedrijventerreinen 
terug op de markt en biedt jonge 
starters bedrijfsruimte aan. 

Dieter Geens (algemeen directeur 
POM): “Fabriek Logistiek is 
een nieuw stukje in die puzzel. 
Oost-Vlaanderen mag zich nu al 
een logistieke topregio noemen, 
maar het kan altijd effectiever, 
duurzamer, veiliger en ergono-
mischer. Zeker bij kleine en mid-
delgrote bedrijven is er nog veel 
ruimte voor verbetering. Met dit 
initiatief willen we de innovatie in 
de logistiek aanjagen.”

Opleidingen 
volgen

Naast de twee testmodules (rond 
palletwerking en e-commerce) 
heeft Fabriek Logistiek nog een 
derde unit: het trainingsplatform.  
De VDAB heeft er al zijn logistieke 
opleidingen ondergebracht. In het 
aanbod zitten jobs op uit voe rend 
niveau, zoals heftruck bestuurder, 
orderpicker en magazijnmede-
werker, maar ook logistieke be-
diendenfuncties. Voor bedrijven 
die het testcentrum van Fabriek 
Logistiek gebruiken om nieuwe 
logistieke processen te testen, 
kan de VDAB opleidingen op 
maat creëren om die processen  
in het bedrijf uit te rollen.

Iedereen 
welkom

Logistieke testruimtes zijn normaal in 
handen van privébedrijven die er hun 

eigen merken in de etalage zetten. 
Enkel voor potentiële klanten en op 
uitnodiging, dus. Fabriek Logistiek 

werkt anders. Bedrijven, instellingen, 
onderzoekers, onderwijsverstrekkers:  

iedereen is welkom en mag de 
testruimtes huren om er logistieke 

processen uit te proberen. 

In  
cijfers

2 
testmodules 

(palletwerking & e-commerce)

1 
trainingsplatform 

6500 m² 
magazijnvloer

73 meter 
grootste lengte

8 miljoen euro 
kostte het gebouw

Meer info?  
 09 267 86 48 

 danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be


