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Provincie investeert 13 miljoen euro in logistiek testcentrum
ZWIJNAARDE Bedrijven die nieuwe technieken willen testen, kunnen vanaf 2020
terecht op Tech Lane Gent. Daar bouwt de Provincie Oost-Vlaanderen een Logistiek
Test Centrum. Kostprijs: 13 miljoen euro.

SANDER LUYTEN
Ook in deze moderne tijden bestaat het nog: magazijniers die met een bestelbon in de
hand op zoek gaan naar een product en dat manueel op een pallet zetten. “Bedrijfsleiders
die zich afvragen of ze de stap moeten zetten naar digitalisering en automatisatie, gaan
naar beurzen. Maar daar zien ze alleen de opstelling en een video van hoe een nieuwe
logistieke techniek werkt.” Dat zegt Dieter  Geenens van Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen.
Testen
De POM gaat op Eiland Zwijnaarde, het deel van Tech Lane Ghent dat focust op logistiek,
een Logistiek Test Centrum bouwen. Dat pand, ter waarde van 13 miljoen euro, moet
ondernemers toelaten nieuwe logistieke technieken te testen voor ze die aankopen. Vanaf
2020 kunnen bedrijven er ruimte huren om bijvoorbeeld te testen of een nieuwe
technologie de verwachte meerwaarde genereert. “Denk aan dingen zoals automatisch
rijdende voertuigen in een magazijn of orderpikken met de hulp van Google glasses”, zegt
Geenens.
Dat de Provincie een dergelijk gebouw neerzet op Tech Lane Ghent is geen toeval. “We
zijn partner in de ontwikkeling van de site. Voor logistieke activiteiten is het gebied perfect
gelegen: op het kruispunt van de E40 en de E17, niet ver van Frankrijk en Nederland en
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dicht bij de haven en de aansluiting op de Schelde”, zegt Geenens. Op termijn wil de
Provincie er ook een aantal logistieke opleidingen centraliseren.
Niet enkel de theorie
Winst maken is voor de Provincie niet de eerste doelstelling, maar bedrijven moeten wel
degelijk betalen om gebruik te maken van de faciliteiten. Geenens benadrukt dat de
Provincie niet marktverstorend mag werken. “Bedrijven betalen nu snel meer dan 1.000
euro per dag voor een logistiek consulent. Die geeft je alleen de theorie. Wij willen
betaalbaar zijn en bieden dat testgedeelte aan.”
De Provincie is zeker dat dit concept zal aanslaan. “Bij bedrijven is getoetst of er nood is
om bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving
uit te proberen. Verschillende grote bedrijven hebben laten weten dat ze ons Logistiek
Test Centrum willen gebruiken.”


