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ALVANCE transport groener dankzij besparing van 56.000 wegkilometers
D uffel, België, 28 maart 2022
ALVANCE Aluminium Duffel vervoert zijn exportcontainers met aluminium walsproducten voortaan
per lichter* naar de haven van Antwerpen. Dit duurzaam transportinitiatief zal het baantransport
richting de haven met 72% reduceren, wat een uitsparing van 56.000 wegkilometers op jaarbasis
betekent.
Duurzaamheid is belangrijk voor ALVANCE. Dit project brengt hen een stapje dichter bij hun
doelstelling om de CO2 -voetafdruk van hun producten te verlagen. Door het gebruik van de lichter zal
het bedrijf 62 ton CO2 -uitstoot per jaar besparen, wat het equivalent is van de uitstoot van 16 Vlaamse
huishoudens.
Voor dit transportinitiatief werkt ALVANCE samen met de Hutchison terminal (TCT) in Willebroek en
Multimodaal.Vlaanderen. Lege 20’ containers worden op deze terminal opgepikt om geladen te
worden in Duffel. Nadien worden ze weer aangeleverd op TCT voor het transport per lichter.
“ALVANCE is zich sterk bewust van de maatschappelijke impact van zijn transport, zowel in het kader
van de files naar Antwerpen als de CO2 -uitstoot”, zegt Brahim El Boussatati, Shipping & Warehousing
Manager bij ALVANCE Aluminium Duffel. “Door het partnerschap met TCT en Multimodaal.Vlaanderen
konden we instappen in dit alternatief met de lichter, wat leidde tot een significante daling van het
aantal wegkilometers. Dit is beter voor het milieu en het lokaal verkeer. Het transportinitiatief is een
mooi voorbeeld van een duurzame oplossing die waarde toevoegt aan onze producten en een
positieve impact heeft op de gemeenschap.”
*Lichter: Schip dat gebruikt wordt voor goederentransport.
Over ALVANCE Aluminium Duffel
ALVANCE Aluminium Duffel is een Europese leider in de productie en verkoop van aluminium
walsproducten voor diverse industrieën wereldwijd. Ze beschikken over ultramoderne technologieën,
waaronder de breedste Koudwals voor automobielproducten in Europa en een CALP-lijn (Continuous
Annealing Line with Pre-Treatment). Met de huidige productiecapaciteit van 200.000 ton aluminium
per jaar, leveren ze producten voor toepassingen gaande van gevelbekleding voor architectuur tot
materiaal voor de automobielindustrie. Duurzaamheid is belangrijk voor ALVANCE Aluminium Duffel.
Daarom zijn ze gecertificeerd volgens de ASI Performance Standard en de ASI Chain of Custody
Standard, wat betekent dat ze aluminium op een verantwoorde manier aankopen, verantwoorde
mijnbouw ondersteunen, de uitstoot van broeikasgassen door het smelten van aluminium
verminderen en zich inzetten om recyclage en het beheer van aluminium te verbeteren.
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Over Multimodaal.Vlaanderen
Multimodaal.Vlaanderen maakt deel uit van VIL en is een onafhankelijk adviespunt dat sinds 2017
verladers en logistieke dienstverleners begeleidt en verbindt bij het zoeken naar alternatieve,
duurzamere transportoplossingen. Het doel? Samen met de bedrijfswereld de omslag inzetten naar
slimme, efficiënte en duurzame transportkeuzes. Meer informatie op www.multimodaal.vlaanderen
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