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HET TRANSPORTCENTRUM LAR: 
LOGISTIEK STEUNPUNT BINNEN 
EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE 

MULTIMODALE TRANSPORTREGIO
Jan Sabbe

Stafmedewerker Interkommunale Leiedal

Elf jaar na de eerste goederenverhan
delingen, kan het transportcentrum 
LAR te Menen zich een volwassen pro
fiel aanmeten in de wereld van trans- 
port-logistieke platforms. Het logis
tieke centrum profiteert hiertoe ener
zijds van zijn ligging in een exportge
richte ondernemende regio in het Zui
den van West-Vlaanderen en ander
zijds van de onmiddellijke nabijheid 
van belangrijke grensoverschrijdende 
konsumentenkoncentraties. De geo
grafische ligging, de multimodale faci
liteiten, de kleinschaligheid en de 
veelzijdige dienstverlening zijn hierbij 
de belangrijke troeven.
Situering
Ontstaan en historiek

De idee voor een transport-logistiek 
centrum in het Zuiden van West- 
Vlaanderen dateerde reeds van het ein
de van de zestiger jaren.

Oorspronkelijk opgevat als contai- 
nerterminal nabij de plaats waar de 
spoorlijn Antwerpen-Lille-Paris de in 
uitvoering zijnde autoweg E3 dwarste, 
zou het projekt geleidelijk uitgroeien 
tot een integrale transportzone.

Een terrein van ca. 58 ha op het 
grondgebied van de toenmalige grens
gemeenten Lauwe, Aalbeke en Rek- 
kem (vandaar het drieletterwoord 
’LAR’), zou aldus vestigingsmogelijk- 
heden bieden voor alle bedrijfsaktivi- 
teiten in de transport-logistieke sfeer.

In de zeventiger jaren heeft de inter
communale Leiedal de nodige gron
den onteigend en het inrichtingsplan 
voor deze transportzone uitgewerkt.

Na de afwerking van de basisinfra- 
struktuur — spoorterminal, wegenis en 
parkings -  startten de eerste bedrijfs- 
aktiviteiten begin 1984.

Na een voorzichtige startfase, was de 
gronduitgifte behoorlijk suksesvol aan

het einde van de jaren 80. Mede in het 
licht van het openstellen van de Euro
pese grenzen in 1992, zouden heel wat 
belangrijke bedrijvengroepen in de 
sektoren transport, douaneadminis
tratie en expeditie zich immers her
groeperen op dit transportcentrum.

Aldus waren, eind 1989, nagenoeg 
alle gronden uitverkocht en diende 
een bijkomende uitbreiding van het 
transportcentrum (bruto 14 ha) ont
wikkeld.
Struktureel koncept

Het transportcentrum heeft een unie
ke bereikbaarheid en herkenbaarheid.

Het is immers zichtbaar vanaf, en 
wordt onmiddellijk ontsloten door de 
autoweg E17, de expressweg N58 en 
de spoorlijn Antwerpen -  Kortrijk -  
Lille — Paris. Gelegen ten Zuiden van 
Kortrijk, op amper anderhalve kilome
ter van de Frans-Belgische grens, reikt 
de invloedsfeer ruim over het Zuiden 
van West-Vlaanderen, de aanpalende 
Waalse regio’s (Mouscron, Tournai) en 
het metropole gebied Lille.

De interne territoriale organizatie 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de publieke infrastruktuur: ca. 
22 ha parkeerterreinen, wegenis, 
spoorterminal en publiek domein.

De overige terreinen zijn als volgt 
georganizeerd:
-  Een centrumzone (1 ha) omvat en

kele centrale kantoor- en onthaal- 
funkties (cafetaria, weegbrug, doua
nekantoren,);

-  De gronden langsheen de toegangs
weg (15 ha) worden gereserveerd

voor transportondersteunende dien
sten (bv. tankstation, truck-wash, 
verhuur opleggers,). Hier worden 
eveneens opslagruimtes verhuurd;

— De eigenlijke expeditieaktiviteiten 
concentreren zich op een deelzo
ne van 15 ha. Binnen 75.000 m2

entrepot-ruimte gebeurt een brede 
waaier aan logistieke aktiviteiten: 
groupage, distributie, opslag, be
vrachtingen, express-diensten, en- 
zomeer.
De recente uitbreiding (netto 11 ha) 
wordt eveneens prioritair voorbe
houden voor deze eigen aktiviteiten.

— Parallel aan de autoweg ligt de 
spoorterminal (3 ha), geschikt voor 
het behandelen van containers en 
opleggers (intermodaal vervoer) en 
voor het vervoer van alle konventio- 
nele goederen;

— Als annex aan het transportcentrum 
bevindt zich tevens een vleesgroot- 
handelscentrum (3 ha) dat de vee
markt, een runderslachthuis en 
diverse versnijderijen integreert.

Aktuele bezetting

Eind 1994 zijn 50 bedrijven en 
diensten aktief op de LAR, met een 
rechtstreekse tewerkstelling van 550 
personen. De aktiviteiten van deze be
drijven bestrijken het volledige gam
ma van diensten waarvoor het trans
portcentrum geconcipieerd werd;
— Expeditie- en transportbedrijven 23
— Aanverwante dienstverlening 15
— Verhuurbedrijven 6
— Administratie Douane 1
— Vleesgroothandelscentrum 5

Als internationaal multinationaal transportcentrum is de 
LAR klaar om zijn rol te spelen in het wordingsproces van 
de Euro-transport-regio.
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Terreinbeheer en promotie

Het transportcentrum kent een geëi
gende beheersstruktuur die instaat 
voor zowel de interne koördinatie van 
dit transportcentrum als voor de exter
ne relaties. De beheersvennootschap 
BITLAR cv (Beheersmaatschappij In
ternationaal Transportcentrum LAR) 
verenigt hiertoe de belangrijkste pu
blieke en private aktoren.

Van bestuurszijde zijn deze: De 
stadsbesturen van Menen en Kortrijk, 
de Intercommunale Leiedal en de 
GOM-West-Vlaanderen. Daarnaast 
zijn alle gevestigde bedrijven mede
vennoot binnen de BITLAR. Aldus 
is de BITLAR de eerste gesprekspart
ner voor de diverse diensten en ad
ministraties (bv. Douane, NMBS, Be
stuur der Wegen) die met het trans- 
portgebeuren begaan zijn. BITLAR 
is tegelijk het representatief orgaan 
voor de externe relaties en de globale 
promotie van het transportcentrum.
Logistieke kwaliteiten
Het ekonomisch weefsel in het Zuiden 
van West-Vlaanderen draagt waarden 
als flexibiliteit, klantgerichtheid en 
een akkurate service hoog in het vaan
del. Deze waarden kunnen slechts 
worden verwezenlijkt via een sterke 
logistieke onderbouw. Het funktione- 
ren van het transportcentrum is dan 
ook prioritair gericht op de logistieke 
kwaliteitszorg naar de bedrijven in het 
zuiden van West-Vlaanderen.
Logistieke dienstverlening

De diverse bedrijven op de LAR bie
den een waaier aan diensten aan: 
-T ransport op de weg en over het 

spoor;
— Alle vormen van expeditieservice en 

vervoerswijzen;
— Opslag (al dan niet onder douane- 

toezicht), overslag en groepage van 
goederen;

— Voorraadbeheer, distributie, ver
pakken en assemblage;

— Fysieke en administratieve order
verwerking;

— Douane-afhandeling en fiskale ver
tegenwoordiging.
Deze verscheidenheid hangt mede 

samen met de bedrijfsstruktuur van de 
gevestigde bedrijven. Meerdere bedrij
ven maken deel uit van grotere (in
ternationale groepen (bv. Ziegler, 
Danzas, LEP, Freyman & Van Loo) en

kunnen aldus hun aktiviteiten ont
plooien binnen het internationaal net
werk van het moederbedrijf.

Andere bedrijven hebben als lokale 
KMO een stevige plaats verworven in 
het transportgebeuren door zich te 
specializeren in nieuwe marktniches 
als bv. de opslag en distributie van ge
vaarlijk stukgoed (A.D.R.-goederen) 
of in specifieke marktsektoren als bv. 
import/export van textielgrondstof- 
fen.
Douaneaktiviteiten

Een zeer belangrijke troef is de aanwe
zigheid van de Administratie van de 
Douane op de LAR zelf. Als centraal 
douanekantoor voor de ruime regio 
Kortrijk -  Waregem -  Menen -  Roe- 
selare, kunnen alle douaneformali
teiten in situ worden uitgevoerd. Te
vens werd het informatienetwerk 
SADBEL volledig geïntegreerd bin
nen de gevestigde bedrijven. Een po
sitieve houding, een efficiënte wer
king en een commerciële alertheid 
van deze administratie hebben bijge
dragen tot een snelle ontwikkeling 
van de expeditiebedrijvigheid op de 
LAR zelf, alsook van de eigen douane- 
omzet. Zo bleek dit douanekantoor in 
1992 reeds 70% van alle douanedo- 
kumenten in West-Vlaanderen te be
handelen.
Spoorterminal

De LAR beschikt over een volwaardige 
multifunktionele infrastruktuur voor 
de behandeling van zowel konventio-

neel spoorvervoer als gekombineerd 
vervoer. Hoewel de LAR mee geconci
pieerd werd door de NMBS in funktie 
van de uitbouw van een netwerk van 
intermodale terminals, heeft deze 
maatschappij niet de verwachte dyna
miek opgebracht bij het uiteindelijk 
uitbaten van het nieuwe spoorweg- 
centrum.

Sinds het opschorten van de exploi
tatie van de terminal voor gekombi
neerd vervoer, beperkt de spooraktivi- 
teit zich op heden tot konventioneel 
vervoer, voornamelijk aanvoer van 
grondstoffen voor Bekaert-Zweve- 
gem. In Europees perspektief wordt 
evenwel steeds meer duidelijk dat het 
spoorvervoer nog een belangrijke rol 
te vervullen heeft. De aanwezige in
frastruktuur blijft haar potenties ten 
volle behouden.
Multimodale netwerkvorming

Als sluitstuk van het logistieke kader 
wordt gestreefd naar de uitbouw van 
een geïntegreerde multimodale trans- 
portregio, waarbij een netwerk van alle 
transportmodi (weg / spoor / waterweg 
/ luchtvaart) gezamenlijk kan aangebo
den worden. Hiervoor worden, zowel 
door de individuele bedrijven als door 
de streekontwikkelingsintercommu- 
nale Leiedal, kontakten gelegd met de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem en met 
de binnenvaartterminal te Avelgem. 
Beide terminals kenden immers in de 
voorbije jaren een sterke groei. De bin
nenvaartterminal, met zijn dagelijkse 
afvaart op Rotterdam, telde in 1994 
een jaaromzet van 31.500 container-

Transportcentrum LAR.
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eenheden. De luchthaven heeft zich, 
door een gericht investeringsbeleid, in 
de voorbije jaren uitgebouwd tot een 
modern regionaal vliegveld, met een 
ap-to-date technische en technologi
sche uitrusting. Het aanbieden van dit 
transport-logistiek knooppunt’ met 
zijn weg-, spoor-, water- en luchtin- 
frastruktuur en met een geïntegreerde 
dienstverlening aan de streekeigen 
nroduktiebed rij ven (zowel uit het Bel
gische als het Franse achterland) is dan 
ook een belangrijke troef in de ontwik
keling naar een grensoverschrijdende 
transportregio.
Ontwikkelingsperspektieven
Geïntegreerde externe netwerkvorming

De toenemende internationalizatie, 
mede ten gevolge van het afschaffen 
van de landgrenzen, van het afsluiten 
van mundiale handelsovereenkomsten 
(EVA, GATT, ...) en rationalizatie in 
veel bedrijfssektoren beïnvloeden de 
goederenstromen en het beheer van 
goederen. Dit leidde tot de ontwikke
ling van een breed dienstenpakket lo
gistieke service. In het kader van het 
Europees/Vlaams steunfonds voor de 
rekonversie van de grens- en douane- 
gebonden tewerkstelling — het zgn. 30 
MECU-fonds -  heeft BITLAR een 
geïntegreerd projekt opgezet naar 
zorgverbreding door interne koördi- 
natie, gekoppeld aan een sterkere ex
terne naambekendheid. Dit projekt is 
er prioritair op gericht, door een gro
tere bekendmaking van het bestaande 
logistieke dienstenpakket, de bestaan
206

de tewerkstelling in de grensexpeditie- 
sektoren te handhaven en zo mogelijk 
te verbeteren na de openstelling van 
de binnen-Europese grenzen. De ak- 
ties richten zich vooral op het promo
ten van de LAR naar niet-communau- 
taire goederenbehandeling (marktver- 
breding), het vergroten van de naam
bekendheid, het inschakelen van de 
LAR in netwerken met andere Euro
pese inlandtransportcentra, het uit
bouwen en intensifiëren van kontak
ten met bedrijven-verladers in bin
nen- en buitenland. De Europese 
steun maakt het tenslotte mogelijk dit 
projekt te laten begeleiden door een 
vaste bestaffmg.
Dekoncentratie van havengebonden 
funkties

Binnen het internationale transport- 
gebeuren blijkt steeds duidelijker dat 
de koncentratie van logistieke funk
ties niet enkel noodzakelijk is bij de 
zeehavens, doch tevens in de nabijheid 
van ekonomisch sterke (exportgerich
te) gebieden en in koncentratiegebie- 
den van konsumenten. Het transport
centrum LAR kombineert deze twee 
vestigingsvoorwaarden: het is gelegen 
in een exportgerichte en ondernemen
de regio én in de onmiddellijke nabij
heid van belangrijke konsumenten- 
koncentraties. Op een ogenblik dat 
een aantal aktiviteiten in zeehavenge- 
bieden en grote agglomeraties meer en 
meer gehypotekeerd worden door toe
nemende verkeerskongesties, kunnen 
inlandterminals een waardevol steun
punt zijn.

Naast de belangrijke exportregio die 
het Zuiden van West-Vlaanderen 
reeds is, kan deze regio zich verder 
ontwikkelen als een transportregio, 
door een intense muldmodale samen
werking als produkt aan te bieden.

Dit produkt wordt mede geken
merkt door een optimale beschikbaar
heid, kwaliteit en effektiviteit van de 
fysieke infrastruktuur, ondersteund 
door een dynamisch bedrijfsleven, 
door intermodale aansluitingen en 
door een groot marktbereik.

Strategische samenwerkingsallian- 
ties met andere analoge regio’s kunnen 
tenslotte de ontwikkeling van derge
lijk koncept van transportregio verder 
onderbouwen.
Naar een grensoverschrijdende multi- 
modale transportregio

De mogelijkheden en opportuniteiten 
tot samenwerkingsallianties met de 
onmiddellijke buren-transportplat- 
forms in het Noordfranse metropole 
gebied, werden recent onderzocht in 
het kader van een Interreg-studiepro- 
jekt door een consortium van de stu
diebureaus WES en SPIRE.

Binnen de zich snel ontwikkelen
de transport-logistieke sektor in het 
grensgebied — met platforms als de 
binnenhaven Ports de Lille, de trans- 
portzones C.I.T.-Roncq, Platforme 
Multimodale Lomme en C.R.T.- 
Lesquin — dienen zich immers kan
sen aan voor een gezamenlijke grens
overschrijdende en internationale 
profdering als ’Europese Transportre
gio’.

Vanuit de Interreg-studie werden 
hiertoe heterogene aktievoorstellen 
gedistilleerd, ter ondersteuning van de 
endogene transport-logistieke bedrij
vigheid enerzijds en ter aantrekking 
van exogene diensten en goederen
stromen anderzijds. Hierbij wordt ge
dacht aan:
— Kulturele integratieprogramma’s 

(bv. taalopleidingen voor expedi
teurs);

— Pilootprojekt als douaneadministra- 
tief koncept als droge binnenha
ven’;

— Aktieve verkenning naar de main- 
ports;

— Opzetten van bedrijfsaudits inza
ke grensoverschrijdende logistieke 
dienstverlening;

— Afwerking van infrastrukturen (au
towegen A17/N38, verbreding 
Leie);
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-  Omgevingsaankleding van bestaan
de transportzones;

-  Inventarizeren en bijhouden van ge
gevens inzake transport-logistieke 
dienstverlening in de Euro-metro- 
pool;

-  Aansluiten bij Europese netwerken 
van multimodale terminals (NETA, 
Europlatforms).
Als eerste aanzet tot realizatie en be

geleiding van deze aktievoorstellen 
wordt de oprichting voorbereid van 
een grensoverschrijdende ontwikke- 
lingscel met alle betrokkenen: publie
ke en private operateurs, multimodale 
transportcentra, lokale besturen, traf- 
fic managers en dergelijke. Bij wijze 
van experiment werd tevens een ge
meenschappelijke stand en promotie- 
aktie gevoerd als ’Frans-Belgische lo
gistieke metropool’ op de professione
le beurs inzake transport-logistiek te 
Parijs in maart 1995.

Beide aanzetten dienen verder uit
gewerkt binnen het Interreg-II pro
gramma.
;Schéma logistique métropolitain’

Het uitzonderlijk belang dat van 
Franse zijde gehecht wordt aan deze 
grensoverschrijdende ontwikkelin
gen, vindt tevens een basis in hun lan
ge termijnsvisie inzake de ontwikke
ling van logistieke infrastrukturen in 
het grensoverschrijdende metropool- 
gebied. Dit ontwikkelingsmodel, het 
schéma logistique métropolitain’, ka
dert in het ruimtelijk bestemmings
plan voor de metropool, het schéma 
directeur, zoals voorbereid door het 
Agence de Développement et d’Urba- 
nisme (ADU) van Lille.

Vanuit een grensvervagend perspek- 
tief wordt het transportcentrum LAR 
steeds nadrukkelijker erkend als 
Noordelijke poort van de metropool, 
in een ’georganizeerde komplementa- 
riteit’ met de Noordfranse terminals 
in Lille, Lesquin, Lomme, Roncq en 
de geprojekteerde trimodale Euro-ter- 
minal te Dourges. Mede omwille van 
de aanwezige spoorinfrastruktuur en 
omwille van de ruimtelijke uitbrei- 
dingspotendes, wordt de LAR ook op 
middellange termijn beschouwd als 
toplokatie voor distributie- en logis
tieke aktiviteiten.

De infrastrukturele en -  niet te on
derschatten — kulturele relatie met de 
Noordelijke havens blijkt hierbij een 
onmiskenbare troef voor de LAR bin
nen dit metropolitane netwerk.

Telematica

Telekommunikatie en informatietech
nologie vormen een minder opvallend 
— doch strategisch niet minder belang
rijk -  element van de logistieke dienst
verlening.

In de komende jaren zal het geheel 
van toepassingen, systemen en dien
sten waarbij berichten worden uitge
wisseld een belangrijke omwenteling 
teweeg brengen, zowel binnenin het 
transport-logistieke gebeuren zelf als 
in de globale dienstenekonomie.

De bedrijven binnen de LAR zetten 
hiertoe reeds langer netwerken op 
met moederbedrijven, filialen, geal
lieerde bedrijven, douaneadministra
ties en dergelijke. Verdere toepassin
gen naar vlootkontrole, inbraakbevei
liging, routeplanning, vormen kon- 
krete uitdagingen voor het komend 
decennium.

Vanuit de streek wordt hierop gean
ticipeerd door de strategische basisin- 
frastruktuur te creëren die het moge
lijk moet maken aan te sluiten op de 
meest geavanceerde telekommunika- 
tietoepassingen. Onder impuls van 
het regionaal samenwerkingsverband 
voor telekommunikatie en informa
tietechnologie vzw Open Net worden 
hiertoe kontakten gelegd met diverse 
systemen en dienstenaanbieders in 
Vlaanderen (ondermeer Belgacom, 
kabelmaatschappijen), maar ook net 
over de grens (Eurotéléport Roubaix).

Binnenkort worden analyses ge
maakt naar kostprijs, betrouwbaar
heid, gebruikersvriendelijkheid, mo
gelijkheid tot integratie in bestaande 
netwerken. Dit onderzoek moet toela
ten een zicht te krijgen op bestaande 
konfiguraties, wensen, noden en toe
komstplannen, teneinde de konkrete 
transport-logistieke noden te kunnen 
inpassen in een adekwaat geïntegreerd 
telematica-systeem.
Besluiten
Het transportcentrum LAR heeft op 
een relatief korte periode een stevige 
plaats verworven binnen het trans
port-logistiek gebeuren.

Gegroeid vanuit een herlokalizatie 
van hoofdzakelijk streekgebonden ex
pediteurs, heeft het transportcentrum 
zich snel en flexibel aangepast aan de 
recente macro-ekonomische ontwik
kelingen: de openstelling van de Euro
pese binnengrenzen, de schaalvergro
ting van de goederenstromen, de

schaalverbreding van de logistieke 
dienstverlening.

Een bijzondere uitdaging schuilt in 
het zich verder profileren binnen een 
grensoverschrijdende multimodale lo
gistieke metropool.

Als de mainports, gehypotekeerd 
door een toenemende kongestie, een 
aantal frekwente shuttles naar een 
steunpunt in het achterland onder
houden, en als daarbij de Euro-regio 
de nodige waarde-toevoegende aktivi
teiten kan bieden waarbij de individu
ele transport-, distributie- en logistie
ke bedrijven in onderling overleg zor
gen voor een hoogfrekwente kostenef
ficiënte dienstverlening, dan kan de 
Frans-Belgische metropool Lille- 
Kortrijk een begrip worden binnen 
een dynamisch Europees transportge- 
beuren.

Als internationaal multimodaal 
transportcentrum is de LAR klaar om 
zijn rol te spelen in dit wordingsproces 
van de Euro-transport-regio.
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