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Debat ‘Valt duurzaamheid  
met e-commerce te rijmen?’

Maar is online kopen wel zo  
maatschappelijk verantwoord? 

Het onderwerp heeft in ieder geval niet de volle aandacht bij 
de sector volgens een Nederlands onderzoek naar de commu- 
nicatie over duurzaamheidsprestaties van webshops uit bin-
nen- en buitenland. Bovendien halen 18 webshops (90 procent) 
het laagste E-label van Rank a Brand. Redenen te over voor 
MVO Vlaanderen om een aantal ervaringsdeskundigen rond 
de tafel te brengen voor een debat. Het centrale thema: Rijmt 
e-commerce met duurzaamheid?

Rond onze tafel

Diana de Graaf - Senior Manager Cleantech and  
Sustainability Services, EY
EY voerde in samenwerking met thuiswinkel.org een onderzoek 
uit naar de duurzaamheid van de ‘last mile’ in de Nederlandse 
e-commerce. Ze staken hun licht op bij onder meer OTTO, 
Coolblue, PostNL en Wehkamp. Het onderzoek staat stil bij  
de milieu-impact, maar ook bij de verwachtingen van de maat- 
schappij (stakeholders).

Boeken, schoenen, kleding, 
voeding, huishoudtoestellen, 
computers en printers,... 
Maar liefst 64 procent van 
de Belgische consumenten 
kocht in 2015 ‘iets’ online. 
Drie op vier consumenten 
informeren zichzelf eerst via 
het internet (of in de winkel) 
voor ze een aankoop doen. 
E-commerce is booming, laat 
dat duidelijk zijn.

KENNISCENTRUM DUURZAAM 

ONDERNEMEN

http://www.duurzaam-ondernemen.nl/merendeel-webshops-lapt-duurzaamheid-en-goede-arbeidsomstandigheden-aan-hun-laars/
https://www.thuiswinkel.org
http://www.ey.com/NL/nl/Industries/Consumer-Products/EY-the-green-mile-introductie


3

Steve Sel - Project Officer Vlaams Instituut voor de 
Logistiek VZW - VIL
Het VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector. 
Het helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke  
projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te ver- 
hogen. Het ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaam- 
se overheid. Als ledenorganisatie brengt het VIL bedrijven 
en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar - zow-
el verladers als logistieke dienstverleners maar ook 
kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit 
de IT- engineering-, interim-, bouw-, real estate- en mode- 
wereld. Het VIL werkte al verschillende projecten uit 
rond e-commerce.

Anders Asarby - oprichter Smartmat.
Smartmat levert wekelijks verse ingrediënten (minstens 
25 procent biologisch) en bijhorende recepten aan huis  
in heel Vlaanderen, Brussel en Waals-Brabant. Ze kwamen 
als eerste op de markt met een veggiebox. Wekelijks 
rijden er zeventig vrachtwagens rond om 2.000 klanten 
te bedienen. Voor de last mile doet Smartmat beroep 
op Bubble Post.

Vijftig bestelwagens in uw straat… 
elke dag

Wat zeggen de cijfers?

Diana: “In Nederland rijden er momenteel dagelijks tien 
tot vijftien bestelwagentjes rond in dezelfde straat. De 
verwachting is dat het aantal zal oplopen tot vijftig in 
2020 als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten. In 
2010 werd het totaal aantal bezorgde pakketjes ingeschat 
op 90 miljoen. Vier jaar later was dat al 190 miljoen. Met 
de huidige groei van 8 procent zou het aantal in 2020 
oplopen tot 280 miljoen. Dat heeft onder meer te maken 
met wat men in Nederland ‘de grijze golf ’ noemt. Het 
gaat om senioren die in Nederland actief gebruiker zijn 
van Internet en meer en meer online bestellen. Daar zit 
een gigantisch potentieel en de e-commercesector zal 
niet nalaten dat aan te boren.”

Steve: “BeCommerce en Comeos zijn de Belgische tegen- 
hangers van Thuiswinkel.org. Beiden publiceren voor ons 
land heel wat cijfers. In 2014 kochten de Belgen voor 
6,3 miljard euro online. Vorig jaar was dat al 8,2 miljard 
euro. De prognose voor dit jaar ligt op 10 miljard euro. 
Die groei is niet te stoppen, zeker niet met de komst 
van een Chinese speler zoals Alibaba (Chinese e-com-
mercegroep, beschouwt zichzelf als grootste retailer ter  
wereld, red.). Wat e-commerce op Europees niveau be- 
tekent, vind je op de website van e-commerce Europe 
cijfers.”

En de maatschappelijke impact? Is dat een thema?

Diana: “De grote e-commercebedrijven zijn geen kop- 
lopers als het op duurzaamheid aankomt. De focus ligt 
nog steeds op groei en vergroten van het marktaandeel. 
Coolblue is daar een voorbeeld van. Zij zetten vooral 
in op de 'happy customer'. Wehkamp maakte wel een 
duurzaamheidsverslag en kent de cijfers, maar heeft nog 

geen zichtbare maatregelen genomen op de last mile. 
Hun grootste bekommernis zijn de retourzendingen. 
Die zorgen voor extra transportbewegingen en het 
geretourneerde product is niet altijd opnieuw te verko-
pen. Dat heeft niet alleen gevolgen op de milieu-impact, 
maar de kost voor bedrijven is ook hoog. Er komen 
daarom meer en meer nieuwe concepten naar boven. 
Zoals een bezorger die wacht bij de klant tot die alle 
kleding heeft gepast.”

“Feit is dat in Nederland e-commerce 
steeds meer in conflict komt met de 
grote gemeenten die steeds vaker eisen 
stellen aan stadsdistributie zoals gebruik 
van elektrische voer tuigen.”

Margreeth: “Duurzaamheid speelt een steeds grotere 
rol voor webwinkels. We zijn een jonge sector die in 
een paar jaar tijd is uitgegroeid tot een serieuze groep 
binnen de retail. We zien dat steeds meer webwinkels 
zich bewust worden van duurzaam ondernemen en 
hierin ook kiezen om hun verantwoordelijk te nemen. 
Thuiswinkel.org werkt veel met Nederlandse webwin-
kels samen om gezamenlijk te komen tot duurzaamhe-
idsnormen. Aangezien duurzaamheid een containerbe-
grip is, hebben we ervoor gekozen om eerst in te zetten 

Grote e-commercespelers waren niet bereid om deel te  
nemen aan het debat. Thuiswinkel.org en Storesquare kon-
den op hun beurt niet deelnemen omwille van agendapro- 
blemen. We vroegen hun input achteraf en kregen die enkel 
van Margreeth Pape - Adviseur logistiek en duurzaamheid 
van Thuiswinkel.org, 

Het Nederlandse Thuiswinkel.org is een digital commerce- 
netwerk van (web)winkels die producten en/of diensten 
verkopen. Het helpt ondernemers en hun medewerkers 
succesvoller te zijn. Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 
leden die online producten en diensten aan consumenten 
verkopen. Zij komen uit alle denkbare branches, zoals reizen, 
kleding, consumentenelektronica, verzekeringen, sport, speel-
goed, wonen, bruin- en witgoed, dating, ICT, software,...

http://vil.be
https://www.becommerce.be/nl
http://www.comeos.be/home.asp?lng=nl
http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures
http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures
https://www.thuiswinkel.org
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op onderwerpen als verpakkingen, logistiek en IT. Dit 
zijn de onderwerpen waar webwinkels invloed op uit 
kunnen oefenen en die specifiek e-commerce gerela-
teerd zijn.”

Is berichtgeving zoals van 
Rank a Brand betrouwbaar? 
OTTO staat op nummer 
één in hun lijst van meest 
duurzame webshops.

Margreeth: “De communicatie van Rank a Brand klopt 
ook niet helemaal. Ze beweren dat webwinkels niet 
‘duurzaam’ werken, terwijl het onderzoek alleen maar 
gebaseerd is op hetgeen webwinkels over duurzaam-
heid communiceren. Dit hoeft dus niet in lijn te liggen 
met de werkelijkheid.”

“Het aangehaalde Nederlandse onderzoek naar com-
municatie over duurzaamheidsprestaties kijkt alleen 
maar naar de transparantie, dus naar wat webwinkels 
over duurzaamheid communiceren. Op het moment 
dat je als webwinkel het heel goed doet qua duurzaam-
heid, kun je dus evengoed heel erg slecht beoordeeld 
worden. 

Naar mijn idee geeft dit onderzoek 
geen goed beeld van de werkelijkheid. 
Ik kan wel zeggen dat Nederlandse 
webwinkels tot een paar jaar geleden 
nog weinig deden aan duurzaamheid. 

Dat is ook logisch omdat het een erg jonge markt is.  
Maar nu zien we dat duurzaamheid steeds meer een 
onderdeel wordt van de business. Dit is echt een ont- 
wikkeling die we nu doormaken.”

Steve: “Je moet je afvragen welke inspanningen een logis- 
tieke dienstverlener doet in totaliteit. Zijn de gebouwen 

milieuvriendelijk? Met welke logistieke dienstverlener 
werken ze? Met welk type bestelwagens en vrachtwa-
gens rijden ze?”

Anders: “ ‘Gratis leveren’ bestaat niet. De kost van de le-
vering zit in de prijs. Altijd. Bij ons is dat vijftien procent. 
Voor ons was het moeilijk om een interessante logistie- 
ke partner te vinden. In het begin was duurzaamheid 
zelfs nog niet eens een criterium voor de levering. 

We werkten met een bedrijf samen, maar het liep niet. 
We stapten daarna in het pilootproject Combo van 
Bpost voor het leveren aan huis van onze producten. 
Zij brengen bestellingen van verschillende leveranciers 
eerst samen, om ze dan gebundeld te leveren. Het 
begon heel klein met één camionette. Maar ook dat 
werkte niet voor ons. Onze producten moeten gekoeld 
worden. Zij hadden wel een twintigtal koelboxen, maar 
wij hadden er 2.000 nodig. Het was krankzinnig wat dat 
ons zou gekost hebben. Ooit moet iemand er natuurlijk 
voor betalen.” 

“Eigenlijk zijn wij geen e-commercebedrijf, maar een 
servicebedrijf. Wij leveren eten aan huis. Omdat we 
zelf duurzaamheid belangrijk vinden, verlangen we dat 
nu ook van onze partners. Daarom werken we samen 
met Bubble Post. We duwen onze visie zo ver mogelijk 
door in de keten. We moedigden zelfs leveranciers aan 
om over te schakelen op bio. In het begin hadden ze nul 
producten. Nu toch al een honderdtal. Maar het is niet 
eenvoudig.”

Diana: “Afhaalpunten zijn ook een oplossing, toch als 
mensen er met de fiets naartoe gaan.”

Steve: “Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat 
levering in een afhaalpunt niet altijd duurzamer is dan 
levering aan huis of zelfs kopen in een fysieke winkel. 
Alles hangt ervan af of de consument zich speciaal gaat 
verplaatsen om het pakje af te halen of dat hij dit doet 

op weg naar een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld 
om de kinderen van school af te halen.”

Diana: “Als je in een stad woont en wandelend of fietsend 
naar een winkel gaat, dan is dat de milieuvriendelijkste 
optie. In andere gevallen kan e-commerce gunstiger zijn 
als er geleverd wordt via een efficiënte bezorgroute.”

Zijn consumenten er dan niet mee bezig?

Anders: “Als het maar lekker is en, vooral, hun probleem 
oplost. Dat is het enige wat hen bezighoudt. Wij leveren 
enkel op maandag van 17 uur tot 22 uur. We moeten 
mensen echt uitleggen waarom we dat doen. Houdt 
het klanten tegen om te bestellen? Natuurlijk. Zij willen 
vooral flexibiliteit. Daarom verliezen we klanten aan 
grote spelers die de gewenste flexibiliteit wel kunnen 
bieden. Maar onze sterkte blijft: klein en Belgisch.”

Margreeth: 

“Helaas staat duurzaamheid voor 
consumenten niet erg hoog op  
de prioriteitenlijst.”

Leegstandsproblematiek

Een bekommernis is dat e-commerce zorgt voor lege 
winkelstraten. Hoe zien jullie dit?

Anders: “Ik ben Zweeds. Met alle respect, maar in Zweden 
lopen ze vijf jaar voor op België. Daar bestaan al vijf jaar 
geen kruideniers meer. Ik snap ook niet hoe die hier 
kunnen overleven?!”

Diana: “In Nederland hebben we dezelfde discussie 
gehad na de ‘gedwongen’ sluiting van een grootwaren-
huis. Nu, er zijn nog steeds winkels in de hoofdstraten 
die het goed doen. Vaak hebben ze een speciaal aanbod. 

http://bubblepost.eu
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Dat vraagt om een aangepaste strategie. Er bestaat ook 
onderzoek over hoe jonge mensen hiernaar kijken. Blijkt 
dat zij terug willen naar ‘beleving’. Een concept store kan 
hier de oplossing zijn. Maar ook dat vraagt een andere 
benadering van winkelmedewerkers. Zij moeten veel 
pro-actiever zijn. Wachten tot de klant binnenkomt en 
koopt, die tijd is voorbij.”

Margreeth: “Ik denk dat e-commerce mede verantwoor- 
delijk is voor nieuwe winkelstraten, maar dat ook ande-
re factoren als de economische situatie en de vergrijzing 
hierbij een grote rol speelt. We zien tegelijk steeds meer 
dat winkels beter inspelen op de e-commerce markt, door 
bijvoorbeeld ‘click en collect’ (nvdr : de klant bestelt 
online en kan de bestelling meteen in een winkel met 
voldoende voorraad ophalen).”

Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden in Zweden?

Anders: “Alle winkels zijn open op zondag. Volgens mij is  
dat goed. Mensen hebben werk. En voor de consument  
lijkt het mij ook beter. Tweeverdieners hoeven op zater-
dag bijvoorbeeld niet te stressen om de boodschappen 
rond te krijgen.”

Diana: “In Nederland zijn bij een grootwarenhuis afspra- 
ken gemaakt dat mensen die op zondag werken geen 
toeslag krijgen in ruil voor een hoger basisloon voor 
jongeren. Bij pakketbezorger PostNL is er discussie over 
de inzet van zelfstandigen voor de bezorging in plaats 
van mensen in loondienst.”

“De druk op de zelfstandige koeriers is ook een aspect  
van duurzaamheid. In Nederland is hierover een maat- 
schappelijk gesprek op gang gekomen. Het gratis leveren 
en retourneren zorgt voor die druk. Er komen gelukkig  
nieuwe ontwikkelingen aan, want de situatie is niet 
langer houdbaar.”

Steve: “Een grote kledingketen gaat voortaan die klanten 

bannen die meer dan 90 procent van hun online aanko- 
pen terugsturen. Dit kan wel eens een trend worden. 
Al mag dat percentage voor mij nog lager. Consumen- 
ten moeten aangezet worden tot nadenken en de 
gevolgen van hun beslissingen inzien.”

Duurzaamheidsinspanningen 
nodig

Kunnen we stellen dat e-commerce niet met  
duurzaamheid bezig is?

Margreeth: “Dit zou ik zeker niet willen stellen. 

We zijn een jonge groeiende 
markt en daar kun je nog niet van 
verwachten dat duurzaamheid al 
volledige geïntegreerd is. 

Er zijn inmiddels al mooie initiatieven op het gebeid van 
duurzaamheid waar webwinkels intensief aan meewer- 
ken. Tegelijkertijd is er natuurlijk altijd ruimte voor ver- 
dere verbetering.”

Diana: “Verschillende e-commerce bedrijven zijn al wel 
bezig met duurzaamheid, maar daar is nog niet veel van 
te zien of te merken. Wellicht komt dit omdat de druk 
van buiten nog ontbreekt. Vanuit gemeenten wordt wel 
invloed uitgeoefend op de pakketbezorgers, maar niet 
op de e-commerce zelf. Onze analyse van communi-
catie over e-commerce via sociale media wees verder 
uit dat het nog geen onderwerp is waar consumenten 
van wakker liggen: slechts vier procent van de berichten  
had te maken met duurzaamheid. En die berichten 
kwamen dan doorgaans nog van mensen die op profes-
sioneel vlak met het thema bezig waren. Terwijl er wel 
kansen liggen voor de e-commerce sector : efficiënter 

transport betekent naast milieu-ontlasting ook kosten-
besparing. De vraag is dus hoe de e-commerce bed-
rijven hun klanten kunnen verleiden tot een (milieu-)
efficiënte keuze.”

Steve: “Er zijn nog veel mogelijkheden om te verduur- 
zamen. Een aandachtspunt is de traceerbaarheid bij 
grensoverschrijdende leveringen. Cross border leverin-
gen vormen een belangrijk thema voor de volgende 
jaren. Typerend is in elk geval dat het VIL best wel wat 
projecten over e-commerce en duurzaamheid lanceer- 
de, maar dat slechts een beperkt aantal webshops deel-
nam, in tegenstelling tot de talrijk vertegenwoordigde 
logistieke dienstverleners”

En wat met de verpakking?

Diana: “Het gaat nog te vaak over volume. Er zijn wel 
steeds meer ontwikkelingen rond verpakking op maat.”

Margreeth: “Thuiswinkel.org heeft in 2015 samen met 
haar webwinkels een aantal doelstellingen opgesteld om 
te komen tot duurzame verzendmaterialen. Daarnaast 
hebben we onlangs een rapport gepubliceerd waarin  
de best practices op het gebied van duurzame verpak-
kingen voor de ecommerce sector worden beschreven.”

Anders: “We moeten onze leveranciers zelf sensibi- 
liseren rond een slimme en duurzamere verpakking. 
Willen we echt een verschil maken, dan moeten we in 
zee gaan met een grote verpakkingsleverancier. Maar zij 
zitten niet te wachten op een kleine speler als Smart-
mat. Trouwens, onze klanten klagen over de vele plastic 
verpakkingen. Maar al onze bioproducten moeten we 
verplicht apart verpakken. Vroeger leverden we in zak-
ken, nu in dozen omdat die beter stapelen. We dachten 
ook aan terugname van die boxen om te recycleren. 
Dat idee werd niet positief onthaald door onze klanten. 
Zij willen geen eten dat komt uit een box die iemand 
anders eerder gebruikte.”
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Een rol voor de overheid?

Moet de overheid een voortrekker zijn?

Anders: “In Zweden heerst er een vrije markt. De druk om in te 
zetten op duurzaamheid komt van de klant. In België geldt eerder: 
What’s in it for me?”

Steve: “De overheid zou kunnen verplichten om bij het afrekenen  
op de webshops te vermelden wat de consequenties zijn, zoals 
de milieu-impact van de levering binnen de dag, binnen de twee 
dagen, enzovoort. Momenteel ligt de klant niet wakker van duur-
zaamheid. Enkel de prijs telt. Toch wil niet elke klant zijn levering 
de volgende dag. Slecht 29 procent, blijkt uit onderzoek dat wij 
voerden. Maar waarom moeten schoenen, kledingstukken of 
een boek steeds dezelfde dag geleverd worden? Als er meer tijd 
is, kan het goedkoper en duurzamer. Daar zou de overheid op 
kunnen inzetten.”

Conclusies

Alles wijst erop dat de e-commerce sector een flinke por in de rug 
nodig heeft als het over duurzaamheid gaat. Opportuniteiten liggen 
er vooral op het vlak van infrastructuur, energieverbruik, uitstoot, 
verpakking, arbeidsomstandigheden, en sensibiliseren van de con-
sument. Zijn jullie het daarmee eens?

Anders: “Het imago van e-commerce is volledig in handen van de aanbieder.”

Steve: “Het komt er dus vooral op aan om de consument te sensibiliseren over de impact. Ik denk 
dat de overheid die rol op zich moet nemen. De grootste opportuniteit ligt in het bundelen van 
leveringen. De consument moet die keuze krijgen. Sneller leveren is betalen. Dat is de enige  
manier om hem of haar bewust te maken.”

Diana: “Duurzaamheid ‘werkt beter’ als je ze koppelt aan eigenschap of kwaliteit. Bedrijven moeten 
bedenken waarmee ze de klant blij maken en hiermee duurzaamheid verweven. Langs de andere 
kant, e-commerce heeft ook een positieve impact. Kleine biowinkels hebben nu bijvoorbeeld een 
veel groter bereik via internet. Dat was vroeger niet mogelijk.”

Bronnen

http://hetinternetookuwzaak.be/over-deze-campagne

http://www.duurzaam-ondernemen.nl/merendeel-webshops-lapt-duurzaamheid-en-goede-arbeidsom-
standigheden-aan-hun-laars/

http://rankabrand.nl/webshops

https://storesquare.be

http://www.comeos.be/home.asp?id=0&lng=fr&m=0

https://www.becommerce.be/nl

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/ict/bijlagen/2016-05-23-ict-monitor-ecom-
merce.pdf

http://hetinternetookuwzaak.be/over-deze-campagne
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/merendeel-webshops-lapt-duurzaamheid-en-goede-arbeidsomstandigheden-aan-hun-laars/
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/merendeel-webshops-lapt-duurzaamheid-en-goede-arbeidsomstandigheden-aan-hun-laars/
http://rankabrand.nl/webshops
https://storesquare.be
http://www.comeos.be/home.asp?id=0&lng=fr&m=0
https://www.becommerce.be/nl
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/ict/bijlagen/2016-05-23-ict-monitor-ecommerce.pdf
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/ict/bijlagen/2016-05-23-ict-monitor-ecommerce.pdf
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Logistieke reus neemt  
duurzaamheidsambities ernstig

Logistiek bedrijf DB Schenker overkoepelt 
de transport- en logistieke activiteiten van 
Deutsche Bahn (DB), een Duits spoorweg- 
bedrijf. Het telt ongeveer 2.000 vestigingen 
in de belangrijkste economische regio’s van 
de wereld.

Daarbij hoort ook het Belgisch hoofdkan-
toor in Antwerpen en vestigingen in Brussel, 
Eupen, Mechelen, Zwevegem, Willebroek, 
Zaventem en Zeebrugge. Allemaal volgen 
ze de Deutsche Bahn Group-strategie om 
tegen 2020 een winstgevende marktleider, 
een topwerkgever en ecopionier te zijn.

Eva Buydens, Marketing & Communication 
Manager bij het Belgische DB Schenker, staat 
stil bij de drie duurzame pijlers.

“We zijn ons altijd bewust 
geweest van de maatschap- 
pelijke impact die we als 
logistiek bedrijf hebben. 

De sector is daar nu eenmaal gevoelig voor. 
Hier en daar deden we al enkele kleine initia- 
tieven. De strategie van de Deutsche Bahn 
Group, ingevoerd sinds 2012, bracht alles in 
een stroomversnelling. Hun ambitie is groot 
en die kunnen we niet negeren. In alle vesti- 
gingen monitoren ze de vooruitgang. Vanuit 
hun ambitie willen ze de grootste dienstver-
lener worden.”

Winstgevende marktleider

“Klantentevredenheid is een belangrijk aspect 
bij de ambitie om een winstgevende markt- 
leider te zijn. Hoe kunnen we onze klanten-
service blijven verbeteren? Hoe kunnen we 
onze infrastructuur hierop aanpassen? Die 
vragen moeten we ons telkens opnieuw  
blijven stellen. Op die manier kunnen we 
blijven groeien in omzet. Door onze capaci- 
teit te vergroten, kunnen we het transport-
netwerk optimaliseren.”

Het aankoopbeleid van DB Schenker is hier- 
op aangepast. “Bijvoorbeeld bij de aankoop 
van vrachtwagens. Daarbij stellen we veel 
grotere eisen dan vroeger. We gaan voor de 
beste EURO-emissieklasse, top notch roet-
filters, en we kozen ook voor een afdeling 
groot volumetransport. Het zijn grotere 
vrachtwagens, maar ze sparen zo meer  
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gewone vrachtwagens van de weg. Voor onze bedrijfs- 
wagens hebben we dezelfde car policy. Het zijn allemaal 
wagens met een lage CO2-uitstoot.

Bij het transport van onze internationale producten 
onderzoeken we altijd of er geen milieuvriendelijker 
transport mogelijk is dan over de baan. We zetten 
bijvoorbeeld in op transport via zeevaart. Goederen 
die minder snel op bestemming moeten zijn, gaan via 
traagvarende schepen die 30 procent minder uitstoot 
veroorzaken. We doen in de mate van het mogelijke 
beroep op shortsea en binnenvaart om de goederen 
tot bij de eindbestemmeling te krijgen. Of we kiezen 
voor de combinatie weg- en spoorvervoer waarmee 
onze klanten hun CO2-uitstoot met 60 procent vermin-
deren en hun transittijden aanzienlijk verminderen in 
vergelijking met zeetransport.”

Topwerkgever

DB Schenker België heeft een waardeprogramma op-
gezet voor haar medewerkers. “We wilden hiermee te- 
rug naar de basis gaan. Onze medewerkers zouden 
trots moeten zijn om hier te werken. Hoe zich dat 
vertaalt? Door in te zetten op werknemerstevreden-
heid willen we een aantrekkelijke werkgever worden; 
aantrekkelijke extralegale voordelen, investeren in onze 
werkplaatsen, fruit@work, fietsvergoeding, enzovoort.

Vroeger gaven we ook eindejaarsgeschenken aan onze 
klanten. Dat wilden we anders doen. Sinds 2010 schen-
ken we het bedrag van de eindejaargeschenken aan 
goede doelen.” Bij de keuze van de goede doelen polste 
DB Schenker bij haar medewerkers wat er leefde. “Eerst 
kozen we zelf een goed doel uit, maar we merkten dat 
het niet altijd aansloeg. De medewerkers konden zich 
er niet altijd mee identificeren. Daarom riepen we hen 
op om zelf een goed doel voor te stellen dat we zowel 

financieel als logistiek konden ondersteunen en waar-
voor we samen een inspanning konden leveren. Dat 
goed doel is vzw Bring A Smile geworden. De organi-
satie die evenementen organiseert voor ernstig zieke 
kinderen, financiële ondersteuning biedt aan specifieke 
kankeronderzoeken en algemene ondersteuning van 
kinderen in nood. Daarnaast zetten onze medewerkers 
ook eigen initiatieven op. Ze zamelen zelf geld in. Het 
werkt echt. Het was dus een goede beslissing om hen 
te betrekken.”

DB Schenker bood bovendien logistieke ondersteun-
ing aan een palliatieve zorgafdeling in een Roemeens 
ziekenhuis. “Het OCMW van Geraardsbergen ging hun 
bejaarden in een nieuwe en moderne locatie onder-
brengen. Ze deden de bestaande inboedel van de hand, 
zoals bedden, matrassen en kasten. Via het netwerk 
Actie Dorpen Roemenië kreeg deze inboedel al snel 
een bestemming. We brachten al twee keer materiaal 
van hier naar daar. Dat was leuk om te doen. Al was het 
ook pakkend. Ik ben ter plaatse geweest en die ervaring 
blijft je toch bij.”

Voor verschillende diensten doet DB Schenker beroep 
op sociale economie-organisaties. “We hebben een 
samenwerking met WAAK voor het groenonderhoud 
in onze vestiging in Zwevegem. Ook voor ons logistiek 
centrum in Willebroek doen we beroep op een sociaal 
economiebedrijf. Alle co-packingactiviteiten worden 
uitgevoerd door mensen met een beperking die werken 
voor Werminval.”

Ecopionier

DB Schenker wil haar milieuvriendelijke positie verster-
ken. Daarom gaan ze efficiënter met grondstoffen om. 
“Dat is zichtbaar in alle vestigingen. De nieuwbouw in 
Zwevegem, Mechelen en Eupen is voorzien van milieu- 

vriendelijke technieken. Geothermie, zonnepanelen, 
lichtsensoren, een waterdoorlatende verharding, en-
zovoort.

Daarnaast zijn we naar een digitaal sales & marketing 
systeem gegaan, waardoor we meer paperless werken. 
Dat vroeg eerlijk gezegd wel een andere ingesteldheid 
van onze medewerkers. Er zijn ook een aantal klein-
schalige initiatieven, zoals het hergebruik van palletten, 
inzamelen van inktpatronen en de inzameling van pet- 
flesdopjes. De opbrengst van dat laatste gaat naar de 
opleiding van blindengeleidehonden.”

Door iedereen gedragen

Eva Buydens geeft aan dat al deze initiatieven gedragen 
worden door de medewerkers van DB Schenker. 

“Het maakt je aantrekkelijk als 
werkgever, maar we merken ook 
dat de nieuwe generatie er steeds 
meer mee bezig is. We zijn er dus 
van over tuigd dat we op deze 
manier verder moeten doen. 

Als de inspanningen passen in het financiële plaatje  
natuurlijk. Dat is noodzakelijk. Maar tot hiertoe bracht 
elke inspanning ons op.

Wat de toekomst brengt? We vervangen momenteel 
de verlichting van onze vestiging in Willebroek. Overal 
komt LED-verlichting. Verder hopen we al onze inspan-
ningen in de toekomst nog verder door te trekken.”
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Binnenvaart brengt containers  
op tijd bij de klant

De focus van BCTN ligt op het behandelen van 
containers via binnenvaart. Ze hebben terminals 
in Meerhout en Nederland (Den Bosch, Nijme-
gen, Venray en Alblasserdam). Hun baseline luidt 
‘duurzaam, betaalbaar en op tijd’.

Het woord duurzaam is meteen gevallen. Maar 
Philippe Govers is hierover eerlijk. “In het begin 
was het milieu-aspect minder van belang bij de 
keuze voor logistiek via binnenvaart. We wilden 
vooral minder containers over de weg krijgen. 
Waarom? Het werd meer en meer een uitdaging 
om containers op tijd bij de klant te krijgen. De 
waterweg heeft geen vertraging. Het milieu-as-
pect is er pas later bijgekomen.”

Veel tegenstand bij start

BCTN sloot bij de start een samenwerking af 
met NV De Scheepvaart, dat in 1930 zorgde 
voor de aanleg van het Albertkanaal. “Uit die 
samenwerking groeide een terminal. In het  
begin ervoeren we hierover veel tegenstand  
bij de lokale overheid. Na jaren van administra- 
tieve rompslomp werd het toch een succes.  
We begonnen met een kaaimuur en enkele 
hectare concessiegrond. Vandaag praten we  
over dertien hectare grond die we huren van 
NV De Scheepvaart.”

In 1987 kwam er met BCTN een 
logistieke speler op de markt die 
volledig de kaart van de binnenvaart 
trok. Geen evidente keuze gezien 
het gebrek aan infrastructuur, maar 
de boodschap van klanten was over-
duidelijk, vertelt Philippe Govers, 
Chief Operating Officer bij BCTN.

“Klanten wilden hun containers op 
tijd aangeleverd krijgen, wat moeilijk 
was via transport over de weg. Daar 
wilden we dus iets aan doen.”
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Hybrideschepen

Ook de infrastructuur breidde doorheen de jaren flink uit. “We hebben zes container- 
schepen rondvaren, waarvan drie hybrideschepen. Zij varen op diesel en elektrisch. 
Scheepsmotoren hebben een groot vermogen, tot 2.000 pk. Deze kunnen nooit effi- 
ciënt ingezet worden waardoor er een slechte verbranding ontstaat. Daarom kozen we 
voor hybride. Het stoot minder CO2 uit, maar ook de Nox-uitstoot is nagenoeg nihil.

Daarnaast hebben we heel wat kranen en negen machines. Hiermee kunnen we vier- 
honderd tot zeshonderd vrachtwagens van de weg houden. Dat is toch een enorme 
impact op het dagelijkse woon-werkverkeer tussen Antwerpen en de Kempen.”

Klanten kunnen overtuigen

BCTN groeide stap voor stap. Aangezien ze tussen de 150.000 en 180.000 volle 
containers per jaar kunnen vervoeren, konden ze steeds meer klanten overtuigen.

“Velen dachten dat binnenvaar t traag en niet  
dynamisch was. Dat idee hebben we kunnen keren. 

Mede dankzij onze degelijke service en aandacht voor innovatie. We werken paper- 
less, investeerden in klantencommunicatie via een speciaal portaal en zetten in op 
een doorgedreven track & trace. Die transparantie naar onze klanten vinden we 
belangrijk.”

“We blijven zoeken naar efficiënte oplossingen. Binnenvaart is nu eenmaal niet per 
se goedkoper. Een vrachtwagen neemt een container rechtstreeks mee naar de klant. 
Wij werken met een overslagpunt. Een efficiënte werkmethode is dus de enige ma- 
nier om klanten te overtuigen. We zoeken altijd naar een win-win situatie met alle 
betrokken partijen. Zo groeiden we uit van een kleine tot een grote onderneming. 
Het gaf ons ook een trekkersrol in de sector.”

Binnenvaart heeft nog uitdagingen

De binnenvaart kende een redelijke groei, al stagneerde die door de financiële crisis 
vanaf 2008, weet Philippe Govers.

“Daarnaast stootte de binnenvaart door de groei op enkele uitdagingen. De over-
heid investeerde enorm in infrastructuur met bijvoorbeeld de aanleg van sluizen, 
verhoging van de bruggen, extra zeeterminals, maar om het heel zwart-wit te zeggen: 
de infrastructuur is niet afgestemd op het logistieke proces. De zeehavens kunnen de 
vraag van de binnenvaart niet volgen.”

Het belet BCTN niet om zelf te zoeken naar oplossingen. “We zijn nu hard bezig met 
het onderzoeken van de mogelijkheden rond een pop-up terminal. Het is een soort 
verplaatsbare satelliet. Eigenlijk is het een simpele manier om de containers dichter bij 
de klanten te brengen. Dat zou kosten besparen voor hen. Maar zover zijn we nog niet.”
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GreenWarehouse-systeem maakt 
magazijnen energie-efficienter
Veel magazijnen waren - en zijn nog steeds - niet 
energievriendelijk. Oude energievretende lampen, 
slecht geplaatst bovendien, en lichten die blijven 
branden. Niet zo duurzaam, dus.

Philips Lighting kwam daarom met een oplossing op 
de markt: het slimme GreenWarehouse-systeem. 
“Het helpt onze klanten om hun ruimte efficiënt te 
verlichten. Zo besparen ze gemakkelijk vijftig procent 
op hun energiekosten”, vertelt Youri Callebaut, seg-
ment marketing manager Benelux bij Philips Lighting.

Het GreenWarehouse-systeem is modulair, 
zodat het voor elk magazijn toepasbaar is. 
“Het bestaat uit één pakket. Daarin zitten 
armaturen, sensoren en regelaars, dus drie 
hoofdcomponenten. Het is mogelijk om 
verschillende modellen van armaturen in 
het systeem in te schakelen. We kunnen het 
pakket samenstellen op maat van het maga- 
zijn. Aangezien alles in één pakket zit, is het 
economisch interessant. Het werkt boven- 
dien intelligent. Via sensoren verlichten en-
kel de ruimtes waar er iemand aanwezig is.”

Continue verbetering

De voorbije twee à drie jaar kende het 
GreenWarehouse-systeem van Philips 
Lighting een grote groei. “We staan nu 
al enkele jaren stevig in de markt. En het 
systeem verbetert continu. We luisteren 
voortdurend naar de feedback van klan- 
ten. Daardoor wordt het systeem steeds 
slimmer.
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Of het meteen goed onthaald werd? Tegenover in Neder- 
land hebben klanten in België misschien net iets meer 
overtuiging nodig wat de voordelen betreft. De nood 
was er sowieso. De klanten wisten perfect wat ze ver- 
bruikten aan energie. We zagen dat we ze, afhankelijk 
van de situatie, vijftig tot zelfs zeventig procent energie 
konden laten besparen met ons systeem. Daarom werk-
ten we met een proefcase om klanten te overtuigen 
van de voordelen.”

Niet alleen de energiebesparing bleek een voordeel. 
“Ook beyond illumination. Naast hun return on invest- 
ment merkten klanten ook op dat er bijvoorbeeld min- 
der ongevallen gebeurden. De werkomgeving werd 
gewoon aangenamer. Het maakte deel uit van ons sys-
teem, maar het bleek belangrijker dan we dachten.”

Meer halen uit een LED

“We verbeterden ons systeem op verschillende vlakken. 
Eerst en vooral wilden we het aantal lumen output per 
armatuur naar boven krijgen. Dus meer licht per LED. 
Daarnaast vergemakkelijkten we ook het installatiepro-
ces. Hoe bundelen we armaturen in verlichtingsgroe- 
pen, zodat de juiste lichten aanspringen op het juiste 
moment? Daarin leerden we veel. Als laatste werkten 
we ook aan een optimale en gemakkelijke bediening. 
Klanten hoeven niet heel de plant om te lopen om  
het systeem te bedienen. Ze kunnen dat doen via  
een centrale bediening.”

Duurzaamheidsaspect speelt rol

Een energiebesparing van vijftig tot meer dan zeventig 
procent, dat heeft een positieve impact op het milieu. Al 
is dat niet altijd de voornaamste reden voor bedrijven.

“De kostenefficiëntie en terugverdientijd spelen natuurlijk 
een grote rol. Toch merken we dat het duurzaamheids- 

aspect dat ook begint te doen bij hun keuze voor het 
systeem. Hun mindset verandert. Al is er nog een hele 
weg te gaan. We zien nog te vaak inefficiënte verlichting. 
Bedrijven zijn zich daar gewoon niet altijd van bewust.

Hoe we dan te werk gaan? We komen de huidige situ-
atie bekijken en doen dan een aanbeveling. Niet alleen 
over de soort verlichting, maar ook hoe ze de ruimtes 
kunnen invullen. We willen de armaturen plaatsen op 
een zo efficiënt mogelijke manier om er maximaal ren-
dement uit te halen. Op ons technisch voorstel kan de 
klant nog suggesties doen.”

Light as a service?

Philips Lighting verplicht zichzelf ook om tegen 2020 
energieneutraal te ondernemen.

“Het duurzaamheidsaspect is voor 
ons ook heel belangrijk. Zo willen 
we ons op de markt profileren. 

Daarom lanceerden we ‘circular lighting’. Bedrijven leasen 
als het ware de lichtinfrastructuur. Na x jaren komen we 
de verlichting bij bedrijven terughalen om ze te kunnen 
hergebruiken. Zo vermijden we dat ze worden wegge-
gooid en grondstoffen verloren gaan. We begeleiden 
hen vooraf bij de keuze van de producten.

Eigenlijk is het ‘light as a service’. Ze betalen enkel voor 
het licht. Op dit moment loopt het project al, maar het 
blijft een uitdaging. Maar het dwingt ons om op een 
andere manier naar licht te kijken.”
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De meest duurzame vorm van transport 
is transport vermijden

Het VIL, het Vlaams Instituut voor 
de Logistiek, is het Vlaams innova- 
tieplatform voor de logistieke 
sector. De organisatie bij uitstek 
voor een gesprek over duurzame 
transport en logistiek, leek ons. 
We namen plaats aan de gespreks- 
tafel bij Steve Sel, project officer.

Jullie missie ‘de competitiviteit van de bedrijven in 
de logistieke sector verhogen door duurzame en 
innovatieve concepten en technologieën te imple-
menteren’. Wat betekent ‘duurzaam’ nu voor jullie?

“De definitie die wij hanteren van duurzaam, bestaat 
eigenlijk uit de drie E’s: effectiviteit, efficiëntie, en 
ecologie. Dus duurzaam is voor ons niet enkel en 
alleen het groene aspect, ecologie.

Effectiviteit staat voor doeltreffendheid, de mate 
waarin het doel bereikt wordt. Onder efficiënt ver-
staan wij de manier waarop het doel bereikt wordt. 

Daarbij speelt het kostenaspect. Iets is alleen maar 
duurzaam als het niet kostenverhogend werkt. 
Anders is het geen lang leven beschoren en blijven 
we dat ook niet doen.”

Jullie streven ook naar een Vlaanderen als logis-
tieke topregio. Hoe moet die er concreet uitzien?

“Qua ligging is Vlaanderen heel interessant als lo-
gistieke regio. We liggen centraal, we hebben onze 
gateways, de havens, de luchthavens. Dat moeten 
we kaderen binnen duurzaamheid. Enerzijds vanuit 
economisch standpunt. Hoe duurzaam is het voor 
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een bedrijf om hier te zitten? Daarbij speelt ook het 
kostenaspect.

Maar je kunt het ook bekijken vanuit een ande-
re kant, de impact op de maatschappij van alle 
stromen die we hier aantrekken. Hoe zorgen we 
ervoor dat die impact zo klein mogelijk is? Daarin 
heeft de overheid een belangrijke rol te spelen. 
Bijvoorbeeld bij het stimuleren van alternatieve 
transportmodi, zoals binnenvaart en spoor, of het 
scheppen van een kader dat aanzet tot gebruik  
van andere, minder schadelijke brandstoffen in  
het wegvervoer.”

“Er is dus een keerzijde van  
de medaille wanneer je een 
logistieke topregio bent.  
Het wil zeggen dat je heel  
veel stromen aantrekt. 

Dan komt het erop aan om die zo goed mogelijk te 
stroomlijnen en op een duurzame manier te laten 
verlopen.

Dat is niet vanzelfsprekend. Tijdens een project 
over afvallogistiek bekeken we hoe we afval-
transporten van de weg naar het water kunnen 
overhevelen.  De case die we bekeken, ging enkel 
over restafval. Intercommunales zamelen het afval 
in. Na inzameling wordt het afval gesorteerd en 
gedroogd en zo opgewaardeerd tot brandstof voor 
verbrandingsovens. Daar wordt er dan energie mee 
opgewekt.

Op kostenvlak bleek een “modal shift” moeilijk 
rond te krijgen. Wegtransport is vandaag goedkoop 
en nog steeds de meest flexibele transportmodus. 
Zowel de verlader als de afnemer zijn nochtans 
langs een waterweg gevestigd en hebben beiden 
toegang tot het water. Het gebruik van de binnen-
vaart houdt extra handelingen en investeringen 
in om het materiaal in en uit het schip te krijgen. 
Vooral dit bepaalt het kostenverschil.

Het prijsverschil was nochtans niet zo groot, de 
goedkoopste binnenvaartoptie was slechts 2,5% 
duurder dan wegtransport. Per afvalzak hebben 
we het hier over een meerkost die kleiner is dan 1 
eurocent. Moet dat afval dan allemaal over de weg, 
kun je jezelf afvragen. Is hier misschien een ver-
plichtende rol voor de overheid weggelegd?

Daarnaast kunnen we het ook hebben over de 
afstanden die dergelijk afval afleggen. De gunning 
gebeurt op basis van de verwerkingskost. De trans- 
portkost weegt daar veel te weinig in door, waar-
door niet op een kilometer meer of minder gekeken 
hoeft te worden. De meest duurzame vorm van 
transport is nochtans het vermijden van transport.”

Gebeurt er iets rond betere belading van vracht-
wagens? Dat lijkt ons toch een uitdaging?

“Helaas rijden nog steeds heel wat halfvolle, kwart-
beladen of lege vrachtwagens rond. Als alle vracht-
wagens met open zeilen zouden rijden, dan zou je 
wat zien.

Als je als transporteur een retourvracht hebt op 

een bepaalde rit, dan kun je een betere prijs geven 
aan de klant, want je moet die kost van leeg terug- 
rijden niet op hem verhalen. Dus in dat opzicht 
heeft een transporteur er alle baat bij om ervoor  
te zorgen dat hij een terugvracht heeft.

Maar hij vindt die niet altijd. Er bestaan tools voor, maar  
helaas werken die niet in alle omstandigheden. De 
tijdschema’s moeten met elkaar verzoenbaar zijn en 
vaak laat de flexibiliteit, die klanten vragen, het niet toe.

Wat je wel ziet, is dat ‘bevriende' transporteurs op 
basis van vertrouwen ritten uitwisselen om leegrij-
den te vermijden. De transportsector werkt er dus 
wel degelijk aan, maar het is niet altijd zo gemak-
kelijk als het lijkt. Dit geldt ook voor het bundelen 
van stromen op één vrachtwagen om zo vollere 
vrachtwagens te bekomen.”

Hoe ver staat het met alternatieve brandstoffen in 
de logistieke sector?

"Bij personenvervoer komt er het 
een en het ander op gang. Op 
vlak van goederenvervoer ligt dat 
op dit moment nog moeilijker.

Het VIL rondde eind 2015 hierrond een project 
af, “Powering Logistics 2020”. We onderzochten 
samen met VITO en een groep van veertien bedrij- 
ven welke alternatieve brandstoffen vandaag daad-
werkelijk inzetbaar zijn voor goederenvervoer én 
of dat op een rendabele en operationeel haalbare 
manier kan.

http://vil.be/project/powering-logistics-2020/


Van de lange lijst alternatieve brandstoffen die 
vandaag bestaan, zijn enkel voertuigen op CNG, 
LNG en met hybride aandrijflijnen momenteel 
technisch voldoende matuur en beantwoorden 
ze in mindere of meerdere mate aan de opera- 
tionele vereisten. De kosten-batenplaatjes zijn 
met de huidige brandstof- en voertuigprijzen 
echter in de meeste gevallen nog negatief. Een 
aantal randvoorwaarden zijn nog niet vervuld, 
waardoor de grote doorbraak een uitblijft. Nu 
kan het in sommige gevallen interessant zijn,  
maar zeker niet altijd.”

Wat zijn die randvoorwaarden?

“De aankoopkost van aardgasvrachtwagens ligt 
flink hoger dan die van een dieselvrachtwagen. 
Dus dat verschil moet je kunnen terugverdienen. 
Er is ook onzekerheid over de inruilwaardes van 
die wagens. Wat zal de vraag ernaar zijn op de 
tweedehandsmarkt? Het aanbod van dergelijke 
trekkers is ook veel kleiner dan bij dieselwagens 
en voor sommige doeleinden en door een te 
beperkt vermogen zijn ze niet inzetbaar voor 
het vervoer van zware lasten of op heuvelachtig 
terrein,

Ook op vlak van tankinfrastructuur is er nog 
werk aan de winkel. Hoewel Vlaanderen inmid-
dels (mede dankzij DATS24) aan een inhaalbe-
weging bezig is op het vlak van CNG-tankinfra-
structuur, is niets minder waar voor LNG. Met 
slechts twee tankstations lopen de omrijkilome-
ters voor veel toepassingen veel te hoog op.

Daarnaast bestaat er weinig duidelijkheid over de 
fiscale behandeling van alternatieve brandstoffen. 

Dit werkt afschrikkend voor ondernemers, die 
opportuniteiten en risico’s trachten in te schat-
ten. De overheid wil hier echter werk maken van 
alternatieve brandstoffen in het wegvervoer. Dus 
de komende jaren mogen we normaliter ook in 
het vrachtvervoer een doorbraak verwachten. 
Op termijn biedt ook waterstof mogelijkheden.”

Welke rol nemen jullie op?

“Als VIL werken wij werken  
bedrijfsondersteunend.  
Onze projecten ontstaan 
allemaal vanuit de bedrijven, 
bottom-up dus. 

Onze taak is om bedrijven te ondersteunen bij 
het zoeken van innovatieve oplossingen voor lo-
gistieke problemen of uitdagingen. Duurzaamheid 
is niet altijd een doel op zich, maar wel een rode 
draad doorheen onze projecten.”

Waar liggen nog uitdagingen en welke antwoor-
den bieden jullie daarop?

“We hebben het nog niet over circulaire econo- 
mie gehad. Er wordt altijd maar gesproken over 
het opzetten van materialenkringlopen, dus afval 
recupereren, recycleren en opnieuw gebruiken. 
En dat je ook je productie erop afstemt, zodanig 
dat je materialen gemakkelijk kunt scheiden en zo 
weer kunt inzetten.

Daar zit een heel grote uitdaging. Want je kunt 
maar materialenkringlopen gaan opzetten als je 

ook een goed logistiek inzamelconcept hebt. 
Dat is niet gemakkelijk. De kost van de logistiek 
mag niet zo hoog worden dat het voordeel 
dat je doet om met gerecycleerd materiaal te 
werken, volledig teniet wordt gedaan.
Een mooi voorbeeld is tapijtenproducent Desso. 
Zij dragen het Cradle to Cradle-label. Desso  
doet er alles aan om hun tapijttegels zo te pro- 
duceren dat de in de tapijttegel verwerkte ma-
terialen gemakkelijk kunnen gescheiden worden. 
Ze werken daarvoor ondertussen al met andere 
materialen. Het is de bedoeling om de tapijttegels 
terug te halen uit de markt voor hergebruik. Als 
je ieder palletje tegels dat ergens vrijkomt moet 
gaan halen, dan kost dat te veel. Je zou op de een 
of de andere manier volumes moeten kunnen 
bundelen. Maar ja, niemand gaat met een pallet 
een half jaar zitten wachten tot de ophaaldienst 
nog eens in de buurt is.

Daar hebben ze nu een oplossing voor gevon-
den. Ze werken nu samen met stadsdistributeur 
City Depot. Als zij leveringen in een stad doen, 
kunnen ze tapijttegels van Desso mee terugne-
men. Ze moeten er niet speciaal voor rijden. 
Daar zit het grote voordeel. Dergelijke door-
dachte oplossingen bieden perspectief.”
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http://www.citydepot.be
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Hoe staat het met jullie project Lean and Green?

“Wij zitten nu op 69 awardwinnaars en zes star win-
naars. Dat zijn bedrijven die wij begeleidden bij het 
opmaken van een plan van aanpak om CO2 te redu- 
ceren in hun logistieke activiteiten. Het gaat om twin-
tig procent reductie. Relatief gezien, want een bedrijf 
groeit en dan stoot het sowieso meer CO2 uit.

Blijkt hun plan haalbaar en realistisch, dan ontvangen 
ze die award. Maar dan moeten ze het wel nog doen. 
Deze bedrijven doen het zeker niet allemaal puur uit 
marketingoogpunt; om dat logo te kunnen gebrui-
ken. De meerderheid wil er echt werk van maken. 
Onlangs zijn we gestart met weer een nieuwe groep. 
Dat is dan onze zevende groep tot hiertoe. Zolang 
bedrijven zich blijven aanbieden, doen wij verder.

Daarnaast dienen zich ook award winnaars aan die 
intussen de 20% reductie behaalden. Als ze dit kun-
nen aantonen, ontvangen ze de Lean and Green Star. 
Er zit dus zeker nog toekomst in.”

En het project e-green?

“E-green gaat over het verduurzamen van e-com-
merce. De e-commerce sector is - zeker in België -  
een nog relatief nieuwe en sterk groeiende sector. 
E-commerce bedrijven hebben dan ook vaak jonge 
business modellen met ruimte voor verbetering op 
het vlak van logistieke efficiëntie en duurzaamheid.

In de praktijk ligt de nadruk bij webshops/verladers/
retailers in de eerste plaats op de kwaliteit van de 
dienstverlening en minder op duurzame aspecten. 
Voor de belevering staat kwaliteit meestal gelijk aan 
snelheid van levering en steeds meer op de veelheid 

aan leveropties. Om daar iets aan te doen is het be-
langrijk om te weten wat de consument nu echt wil.

We deden een consumentenbevraging en gingen 
na hoe belangrijk het duurzaamheidsaspect van de 
levering voor hem is en of hij bereid is om milieu-
bewuster om te gaan met zijn online aankopen. 

Is de consument eventueel 
bereid om iets meer te betalen 
voor een duurzame levering?  
De uitkomst was dat hij er niet 
voor wil betalen. 

Hij is eventueel wel bereid om iets langer op zijn 
levering te wachten zodat de ze kan gecombineerd 
worden met andere leveringen in de buurt, zonder 
dat daarvoor een compensatie nodig is.

Ook andere maatregelen die impact hebben op 
het groener én efficiënter maken van de e-logistiek 
worden opgelijst en geëvalueerd naar hun impact 
op kosten en maatschappij. Denk aan bundeling 
van leveringen, slimmere afleverpunten, alternatieve 
voertuigen of aanpassingen aan de verpakking. De 
hamvraag is dus: “Hoe kunnen we nu die impact van 
e-commerce, die levering van pakjes, reduceren?”

http://vil.be/project/e-green/
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Ondergronds pijpleidingtransport 
voor Brugse Zot en Straffe Hendrik
Bierbrouwerij De Maan uit Brugge plant de aan-
leg van een 2,9 kilometer lange bierpijpleiding. 
Hun speciaalbieren kunnen zo van de brouwerij 
in het centrum naar de bottelarij buiten het 
centrum stromen. Dit moet veel ritten en dus 
ook tankbeurten besparen.

Door de stijgende productie van de speciaal-
bieren Brugse Zot en Straffe Hendrik kwam 
De Maan voor een logistiek vraagstuk te staan. 
Daarop ontstond het plan voor de aanleg 
van een bierpijplijn. Het zou niet alleen het 
logistieke vraagstuk oplossen, maar ook passen 
binnen de duurzaamheidsfilosofie.

De bierbrouwerij werkte samen aan het plan 
met een aannemer en de KU Leuven. Het 

resultaat is een 2,9 kilometer lange leiding die 
ligt op een diepte van 4 meter tot 30 meter 
onder de grond. Polyethyleen zou het geschik-
te materiaal zijn voor de leidingen.

Het kostenplaatje ligt rond de vier miljoen 
euro. Voor de financiering kiest De Maan deels 
voor een crowdfundingactie.

http://www.halvemaan.be/nl/media/beeldmateriaal/halve-maan-brewery-launches-crowdfunding-campaign-for-beer-p
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Colruyt Group wil 65 
CNG-stations tegen 2018

Deze week opende Colruyt 
Group een waterstofstation 
in zijn eigen distributiecen-
trum op de Dassenveld-site 
in Halle. Tegelijk blijft de 
Belgische supermarktketen 
investeren in CNG. Ze zien 
het gecomprimeerd aardgas 
als een transitiebrandstof. 

Waterstof moet volgens Colruyt Group de 
brandstof van de toekomst worden.

“Het ontpopt zich tot het meest geschikte alterna- 
tief voor fossiele brandstoffen. Dankzij elektrolyse 
wordt groene waterstof uit hernieuwbare energie- 
bronnen, zoals wind of zon, mogelijk. Bovendien 
stoot waterstof alleen maar waterdamp uit en 
geen broeikasgassen”, klinkt het.

CNG moet transitie inzetten

In 2013 investeerde Colruyt Group in 70 voer-
tuigen op aardgas (CNG - Compressed Natural 
Gas). Het aardgas voor voertuigen is de meest 
milieuvriendelijke fossiele brandstof die vandaag 
beschikbaar is.

Dats 24, de keten van tankstations van de Colruyt 
Group, telt momenteel twintig tankstations die 
CNG aanbieden. Tegen maart 2018 moeten dat  
er 165 worden.
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Project IKEO regelt voor 
webshops logistiek van 
afgedankt klein elektro
VIL, het Vlaams Instituut voor de Logistiek, lanceerde het project 
IKEO. Het moet webshops en logistieke dienstverleners helpen  
bij de inzameling en verwerking van afgedankt klein elektro dat  
online werd besteld. Die dienstverlening is naar Europese  
wetgeving verplicht. 

Eindverkopers van elektronische apparaten die een toestel bij de consument aan huis 
afleveren, zijn verplicht (als de consument dat wenst) om bij levering het afgedankte 
apparaat gratis in ontvangst te nemen. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese 
wetgeving rond elektrische en elektronische apparaten.

Webshops en hun logistieke dienstverleners zijn er zich vaak niet bewust van dat dit 
ook geldt voor kleine elektrische toestellen. Ook de consumenten weten meestal niet 
dat de wet hen de mogelijkheid biedt om het oude toestel kosteloos in te leveren.

Toename afgedankt klein elektro

De e-commerce in Vlaanderen kende een flinke groei. Consumenten zullen zich steeds 
meer bewust worden dat ze hun afgedankt klein elektro gratis kunnen inleveren. Boven- 
dien kondigde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan om in 
2016 meer in te zetten op gerichte controles bij online verkoop.

De verschillende stakeholders staan daardoor voor een fenomeen waarvoor nog geen 
praktische oplossingen voor bestaat. Reden genoeg voor het VIL om een project op te 
zetten.

Project IKEO

Het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) wil een antwoord bieden op de 
vraag hoe webshops en hun logistieke dienstverleners die aanvaardingsplicht kunnen 
organiseren.

“Welke impact heeft de aanvaardingsplicht op het online bestelproces? Hoe dient de 
consument het afgedankte toestel aan de koerier aan te bieden (verpakking)? Welke 
voorzieningen zijn nodig in de bestelwagen? Waar en door wie worden die afgedankte 
apparaten gecentraliseerd? Op deze vragen willen wij praktische antwoorden vinden”, 
aldus Peter Lagey, die het VIL-project leidt.

Deelnemende bedrijven

Ondertussen tekenden al zes bedrijven in om deel te nemen aan het project IKEO. 
Het gaat om Bebat, bpost, Bubble Post, BW Imsir, Coolblue en ODTH.

Aansluiten kan nog.

http://www.ovam.be
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Snel ladende elektrische shuttle carrier

Geen battery packs

De Kalmar FastCharge solution is ontwikkeld met 
de snel ladende batterijtechnologie. “We weten uit  
ervaring dat wanneer we met battery packs zouden  
werken, onze klanten lange oplaadtijden te wachten 
staan. Daarvoor wilden we een oplossing vinden. 
We zijn nu de enige fabrikant die een systeem 
heeft ontwikkeld met innovatieve batterijtechno- 
logie. Hoe het precies werkt? Dat willen onze 
techniekers niet verklappen. Maar het woord ‘fast- 
charge’ zegt het zelf. Een werkcyclus van acht uur 
met battery packs vraagt om acht uur opladen. 
Met de Kalmar FastCharge duurt het slechts luttele 
minuten. Dat is dankzij de state of the art lithium 
batterijen.”

Kalmar toonde op het launch event twee voor-
beelden van de efficiënte laadtijd. Een uur werken 
aan 600 kW vraagt vijf minuten opladen en een 
beschikbaarheid van de machine van 92 procent. 
Het verplaatsen van vijftien containers per uur 
vraagt eveneens vijf minuten oplaadtijd, oftewel  
20 seconden per container.

CO2-neutraal

De FastCharge-technologie past Kalmar toe voor 
zowel de manuele als automatische shuttle en 
straddle machines. Bovendien zijn ze modulair 
opgebouwd uit het bestaande design. “Natuurlijk 
zijn ze ook NOx- en CO2-neutraal. De besparing? 

Sowieso ligt de milieukost een stuk lager dan bij het 
gebruik van fossiele brandstoffen.”

Grote interesse

Rob Schoenmakers geeft aan dat 2016 het jaar 
moet worden van deze innovatieve oplossing. “Ik 
voorspel een verdere groei. We moeten afwach- 
ten wat het gaat geven op lange termijn, maar de 
interesse is groot. Of we geen weerstand ervaren? 
Vroeger was er veel weerstand tegen de elektrische 
voertuigen door de lange oplaadtijd van de battery 
packs. Dat is nu niet meer nodig. De investering 
is veel efficiënter. Hopelijk kunnen we dit jaar het 
eerste exemplaar uitrollen in België. De productie 
ervan vraagt wel ongeveer vijf maanden.”

Finse filosofie

De hoofdzetel van Kalmar is gevestigd in Finland. 
Dat MVO deel uitmaakt van de bedrijfsfilosofie, is  
voor Rob Schoenmakers dan ook geen verrassing.  
“Vooral de aandacht voor de mensen op de werk- 
vloer is enorm. Comfort en welzijn zijn heel hoog  
aangeschreven bij Kalmar. Onze filosofie is; hoe 
beter werknemers zich voelen, hoe betere pres- 
taties zijn kunnen leveren. Dat zie je terug in de 
producten die we maken. Klanten moeten er een 
groot plezier aan beleven. En dat kan alleen als we 
ook een totaaloplossing aanbieden. We verkopen 
niet gewoon machines, maar bieden ook onder- 
steuning aan.”

Dit jaar komt Kalmar, een internationaal 
bedrijf gespecialiseerd in cargo-oplossin-
gen, op de markt met de Kalmar Fast-
Charge solution. Deze elektrische shuttle 
carrier is momenteel de enige die gebruik 
maakt van een snel ladende batterijtech- 
nologie. “Daardoor duurt het laden slechts  
luttele minuten in plaats van uren”, vertelt 
Rob Schoenmakers van Kalmar Belgium.

Eind 2015 lanceerde Kalmar een online launch 
event waarop het de Kalmar FastCharge solution 
voorstelde aan het grote publiek. “Eigenlijk komt 
de ontwikkeling deze elektrische shuttle carrier 
voort uit de feedback van klanten. We hoorden 
meer en meer dat ze wilden inzetten op green 
technology. Dat viel niet in dovemansoren bij het 
moederbedrijf. Hierdoor kunnen we altijd een 
stapje voor blijven.”

https://www.kalmarglobal.com/campaigns/fastcharge/
https://www.kalmarglobal.com/campaigns/fastcharge/
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Nieuwe MVO-strategie voor DPDGroup

DPDGroup rolt een nieuwe 
MVO-strategie uit in België. De 
pakketdienstverlener van stan-
daard- en exprespakketten wil 
tegen 2020 de CO2-uitstoot 
per pakketje met tien procent 
verminderen en de restuitstoot 
compenseren. Ze zetten de vol- 
gende jaren ook verder in op 
CNG-voertuigen.

Vier pijlers

De nieuwe strategie bouwde DPDGroup rond vier pijlers en ondersteunt daarmee de bedrijfsdoel-
stellingen:

• actief bijdragen aan CO2-neutrale leveringen

• slimme leveringen in stedelijke omgevingen

• ondersteunen van innovatief ondernemerschap

• bedrijf en maatschappij dichter bij elkaar brengen.

De Mechelse vestiging heeft nu al zes CNG-voertuigen (Compressed Natural Gass). Dit aantal zal de 
volgende jaren toenemen. Hierdoor wordt DPDGroup de enige pakjesleverancier in België die klanten een 
CO2-neutrale levering aanbiedt zonder bijkomende kosten.



22

De last mile is de grootste uitdaging

Voor welke duurzame uitdagin-
gen staat de transport- en logis-
tieke sector volgens jullie?

Joost: “In Vlaanderen hebben we nog steeds te 
maken met een gebrekkige infrastructuur. Die 
is niet aangepast aan de 21e eeuw. De afgelopen 
twintig jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in harde 
en zachte infrastructuur. Terminals, treinknoop-
punten, de omsluiting van de haven,... Er rijden 
ook te veel lege vrachtwagens rond. Verschil-
lende klanten zouden bij een logistieke partner 
hun vrachten kunnen bundelen op verschillende 
momenten in de week.”

“In mijn ogen kan er pas een 
echte duurzaamheidsslag komen 
als je de stromen zowel inbound 
als outbound optimaliseert. 

In de toekomst moeten we meer inzetten op 
spoor-, water- en luchtverkeer. Ik verwacht dat 
de kilometerheffing een merkbaar effect gaat 
hebben. Iets wat gratis is, heeft minder waarde. 
Dat zal veranderen.

De grootste uitdaging ligt volgens mij op gebied 
van de last mile. Grote vrachtwagens zouden en-

kel tot de rand van steden mogen rijden, waarna 
kleine vrachtwagens de stadsleveringen doen. 
Of je werkt met afhaalpunten. Trouwens, het kan 
niet zijn dat er steeds sneller en sneller geleverd 
moet worden. Sommige e-commercebedrijven 
in het buitenland beloven nu al binnen het uur te 
leveren! Dat gratis verhaal is onhoudbaar.”

Robbert: “Op het vlak van transport liggen er 
ook nog veel mogelijkheden. Niet alleen door in 
te zetten op schepen en vliegtuigen. De laatste 
technieken voor personenvervoer, zoals hybride 
en elektrisch rijden, werken redelijk goed. Dat 
geldt niet voor zwaarder verkeer. Op technolo-
gisch gebied kunnen we dus nog stappen zetten.”

In welke mate proberen jullie 
hierin een voorloper te zijn?

Joost: “Wij zijn een publiekgerelateerd bedrijf met 
institutionele investeerders. Corporate governance 
is dus een belangrijk luik in een brede zin. Daar 
koppelen we het duurzaamheidsaspect aan vast.

De people-kant? Daar trachten we inspanning 
rond te doen. Volgens mij creëerden we een 
goede werkomgeving. We gaan heel correct om 
met onze mensen.

WDP is een beursgenoteerd 
bedrijf dat investeert in duur-
zaam, semi-industrieel en logis-
tiek vastgoed. De marktleider 
in de Benelux koopt, bouwt en 
verbouwt logistieke ruimtes voor 
verhuur. Mét een uitgesproken 
aandacht voor duurzaamheid.

De strategische lijnen worden 
uitgetekend door CEO Joost 
Uwents. Duurzaamheidsingenieur 
Robbert Van Boxelaere staat hem 
bij. We hadden een gesprek met 
hen over hun duurzame visie en 
toekomstvisie op de logistieke 
sector.
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We dragen MVO hoog in het vaandel. Regelmatig 
worden we uitgenodigd om hierover onze visie te 
geven op congressen. Daar zeg ik dat het een dagelijks 
proces is waarbij je blijft leren. Elke dag zet je opnieuw 
een stapje. Zelf hadden we al veel verder kunnen staan. 
Maar MVO is nu eenmaal geen kortlopend project. Het 
is een mindset die je steeds nieuwe inzichten geeft, want 
de wereld is in evolutie.

Mijn raad is om er gewoon mee te beginnen. Al moet 
het natuurlijk wel rendabel zijn. Anders houdt het op. 
Gelukkig hebben we als vastgoedbedrijf een langere 
terugverdientijd.”

Jullie zijn een van de eerste bedrij- 
ven die inzette op de ‘total cost of 
ownership’.

Robbert: “Twee jaar geleden ontwikkelden we de 
WDP Energy Efficiency tool. Hiermee kunnen we in 
kaart brengen wat een gebouw verbruikt aan energie, 
welke kost hiermee gepaard gaat én wat de CO2-uit-
stoot is. Het laat ons toe om de energieprestatie van 
gebouwen met elkaar te vergelijken net als het effect 
van keuzealternatieven in het energie-ontwerp van een 
bepaald gebouw.

We kijken hierdoor verder dan enkel naar de initiële 
kostprijs van een gebouw. Behalve een doordacht ont-
werp is ook een optimaal gebruik van het gebouw een 
belangrijke factor. In die context startten we vorig jaar 
met de WDP Smart Energy Tool, een online en realtime 
monitoring platform. Hiermee zijn we onder andere in 
staat om de dagelijkse energiestromen, kosten en CO2- 
uitstoot van gebouwen gedetailleerd in kaart te brengen 
en optimaal te beheren.

Door gebruik te maken van beide tools is de gebrui-

ker in staat zijn gebouw optimaal te ontwerpen en het 
daarna optimaal te gebruiken, wat resulteert in de best 
mogelijke total cost of ownership.”

Trekken jullie die visie op duur-
zaam bouwen helemaal door?

Robbert: “We hadden het idee om de CO2-uitsoot van 
onze gebouwen volledig te compenseren via groene 
energie. We lieten de nodige capaciteit berekenen. Toen 
kwamen we uit op dertig megawatts. Die doelstelling 
haalden we, maar ondertussen groeide ons portfolio 
ook. We moesten nieuwe inspanningen doen. Daarom 
stelden we onszelf het ambitieuze doel om onze port-
folio aan zonne-energie te verdubbelen tegen het einde 
van 2016.

Onze installatie is nu in volle groei. We mikken op zestig 
megawatts. Hiermee zijn we in de Benelux als eigenaar 
van zonnepanelen één van de grootste spelers. Er staan 
ook KPI’s op vlak van duurzaamheid op de agenda. Zo 
kunnen we jaar na jaar de evolutie opvolgen.”

In Nederland waren jullie het 
eerste bedrijf dat voor een logis-
tiek gebouw een BREEAM-certifi-
caat kreeg.

Robbert: “We waren de eerste ontwikkelaar van 
semi-industrieel vastgoed met het BREEAM-certificaat 
voor een logistieke site in Europa.

Het is een duurzaamheidslabel voor gebouwen in een 
breder kader dan enkel de energieprestatie. Het gaat 
ook over inzetten op verschillende transportmogelijhe-
den, het welzijn van medewerkers en de milieu-impact 
van de onderneming, zoals waterverbruik, afvalverwer- 

king, enzovoort. De score wordt gegeven door een 
externe organisatie.

Kwamen jullie voor bepaalde uit-
dagingen te staan?

Robbert: “De voornaamste uitdaging bij investerin-
gen in duurzaamheid is de economische haalbaarheid. 
Immers, duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: 
de ecologische, de sociale, en de economische pijler. 
Zonder economische haalbaarheid ben je dus per  
definitie niet duurzaam.

In het voorbije decennium was het niet altijd eenvoudig 
om de economische haalbaarheid correct in te schatten 
omdat die sterk afhankelijk is van een volatiele energie-
markt en van continu wijzigende subsidies. Maar eigenlijk 
kregen we gek genoeg niet met onoverkomelijke hin-
dernissen te maken. Met een beetje innovatief denkver-
mogen en wilskracht is het zeker mogelijk om duurzaam 
en economisch verantwoord te investeren.

Ook de toekomst ziet er goed uit. Duurzame energie 
wordt alsmaar meer competitief, waardoor het in 
meer en meer landen niet meer nodig is om de sector 
te ondersteunen. Dat zorgt op zijn beurt weer voor 
schaalvergroting en toenemende competitiviteit ten 
opzichte van fossiele brandstoffen.

Bovendien is de technologie rond energie opslag de 
laatste jaren sterk ontwikkeld. Hierdoor kunnen we 
de geproduceerde energie ter plaatse gebruiken en 
worden we minder afhankelijk of zelfs volledig onaf- 
hankelijk van schommelingen in de energiemarkt.”

http://www.breeam.com
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Hoe zet Colruyt Group in op  
duurzamer vrachtvervoer?
Colruyt Group telt meer dan honderd winkels 
die dagelijks bevoorraad moeten worden met 
verse producten. Daar komt logischerwijze heel 
wat logistiek en transport bij kijken. Kan dat op 
een duurzame manier verlopen?

De Belgische supermarktketen engageert zich 
om de impact op mens en milieu zo klein mo-
gelijk te houden. Met een elektrische terminal 
trekker (ETT) en koelkarren met vloeibaar ijs, 
bijvoorbeeld.

De elektrische terminal trekker

Een schonere vloot is een van de doelstellingen waarmee Colruyt Group hun vrachtvervoer wil 
verduurzamen. Daarvoor zetten ze in op alternatieve, schonere brandstoffen en technologieën, 
waaronder elektriciteit. Drie jaar geleden startten ze een project dat uitmondde in de aankoop 
van een elektrische terminal trekker (ETT). Hiermee kunnen ze opleggers verplaatsen in de  
distributiecentra.

“Die blijkt vele voordelen te hebben”, valt er bij Colruyt Group te horen. “In de eerste plaats 
werkt de ETT stil, wat beter is voor onze buren en de medewerkers. De werkomstandigheden 
winnen erbij. Omdat het voertuig honderd procent elektrisch is, zijn er uiteraard geen uitlaat-
gassen. Niet onbelangrijk wanneer je een hele dag in en rond het voertuig en de trailers moet 
werken. We verplaatsen er dan ook trailers tot 38 ton mee. 
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Er zijn niet veel andere zero emissie voertuigen die 
dat aankunnen. Een laatste en heel belangrijk voordeel 
voor ons is dat het een ecologische oplossing is.”

Colruyt Group kijkt terug op een goede samenwerking 
met de leverancier van de ETT. 

“We moesten immers toch een 
aantal hindernissen over. Een 
project als dit is veel complexer 
dan je zou verwachten. Het is 
een ontwikkelingstraject.

De batterij van de ETT kan op een volledige lading 
een volledige shift aan. De eerste shift begint om 6 
uur ’s ochtends en eindigt om 14 uur. Door gebruik te 
maken van een snellader en tussenladingen kunnen we 
de batterij gedeeltelijk bijladen tijdens de pauzes van 
de bestuurder, ideaal voor de gebruikte batterijtech- 
nologie. Hierdoor kunnen we het voertuig verder in- 
zetten gedurende het grootste deel van de namiddag 
shift. ‘s Nachts krijgt het voertuig een volledige lading. 
Op slechts drie uur is het voertuig opnieuw volledig 
opgeladen. We onderzoeken nu technologieën die het 
mogelijk maken om permanent te rijden door gebruik 

te maken van de rustpauzes van de bestuurders om bij 
te laden. Daar zijn we nog niet, maar we verwachten 
dat het niet lang meer gaat duren.”

Voor het opladen zet Colruyt Group in op groene 
energie. “We laden via zelf geproduceerde groene 
energie. Op termijn willen we heel gericht energie 
sturen naar de ETT wanneer we veel energieproductie 
hebben. Momenteel werken we nog maar met één 
ETT. Het is de bedoeling om op termijn verder uit 
te breiden. Sowieso zijn we met ons R&D team heel 
actief aan het werk om ons transport op alle gebied 
te verduurzamen. Er lopen verschillende projecten, 
onder meer rond toepassingen rond elektromobiliteit, 
waaronder ook groene waterstof. We werken al met 
waterstof voor manipulatie toestellen, en willen elek-
tromobiliteit doortrekken naar zwaarder transport.”

Liquid ice containers

Meer dan vijf jaar werkte Colruyt Group aan een  
behoorlijke heruitvinding van hun koelkarren.

Daar waren verschillende redenen voor, vertelt 
ingenieur Benjamin De Cooman. “Bij de voormalige 
koelkarren injecteerden we CO2. Sowieso heeft CO2. 

een kwalijke reputatie, ook al maakten we gebruik van 
gerecycleerde CO2. Maar het is ook duur. En we wilden 
niet langer afhankelijk zijn van CO2.-leveranciers. De 
CO2. die we gebruikten, werd gecapteerd bij petro-
chemische bedrijven in de haven van Antwerpen. Stel 
dat daar een probleem opduikt, krijgen wij onze verse 
producten niet in de winkels. We geloofden dus dat 
we die koelkarren sterk konden verbeteren. Ook wat 
betreft budget en volumevergroting.”

De grote doorbraak kwam er toen Group Colruyt 
hun R&D-afdeling inschakelde. “We willen ons steeds  
heruitvinden. Met de R&D-afdeling konden we breken  
met de CO2.-toepassing. Zo kwamen we op het spoor 
van een koelvloeistof, liquid ice. Het is een bevroren 
maar vloeibaar mengsel van water en ethanol. We 
hoorden erover op een beurs en deden er research 
naar. Na een haalbaarheidsstudie en testen legden we 
enkele linken. We hadden nood aan een vloeistof die 
snel hervulbaar was en snel kon inkoelen. Liquid ice 
bleek de ideale oplossing.”

Benjamin en zijn team herbedachten heel het systeem 
van de koelkarren. “Eigenlijk begonnen we terug van 
nul, op de buitenafmetingen na. Er zit spitstechnologie 
in. Ik durf beweren dat we hiermee wereldleider zijn. 
Liquid ice staat ons toe om veel flexibeler te werken. 
We kunnen nu meer producten transporteren, waar-
door er minder karren nodig zijn, wat minder vracht-
wagens op de weg betekent. Milieu was toch een be-
langrijke motivatie. De inkoelsnelheid is ook bijzonder 
hoog, waardoor we sneller kunnen laden. We blijven nu 
continue zoeken naar verbeteringen. We leren elke dag 
bij, zodat de volgende installaties nog beter gaan zijn.”

Bij Colruyt Group zijn er nu ruim 600 nieuwe karren 
in gebruik. Binnen ongeveer drie jaar zullen alle oude 
koelkarren vervangen zijn.
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Totaaloplossing 
maatschappelijk  
probleem stads-
distributie? 
City Depot is een specialist in slimme stadsdistributie. 
Het bedrijf vervoert onder meer grote pallets, kleine 
pakketjes, verswaren, grondstoffen, afval en restfracties 
via de weg of het water.

Ze zien zichzelf als verbindingsstuk tussen transporteurs, 
grote retailers, handelaars, e-commercebedrijven, steden  
en tussen consumenten onder elkaar. CEO Marc Schepers  
vertelt over de (duurzame) weg die City Depot sinds 
zijn ontstaan in 2011 aflegde.

“CityDepot is ontstaan vanuit de nood aan initiatieven rond slimme 
stadsdistributie en duurzaam ondernemen. In 2006 ben ik aan de  
slag gegaan bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit als expert stads- 
ontwikkeling, mobiliteit en transport. Ik kreeg er de kans om een 
project uit te werken dat een antwoord moest bieden aan de manco’s 
op het vlak van stedelijke belevering. Zo kreeg ik een geheel nieuwe 
blik op stadsdistributie. Daar heb ik de zaadjes gelegd voor wat 
uiteindelijk CityDepot is geworden.”

Platform voor stedelijke distributie

“Omdat het stadsdistributieproject sterke interesse uitlokte bij zowel 
het stadsbestuur als de lokale ondernemers en handelaars in Hasselt, 
was het evident om ons businessmodel daar verder uit te werken.

CityDepot zag in 2011 het levenslicht als vzw. Deze richtten we op samen met lokale 
handelaars en voor 50 procent steunend op subsidies. Geleidelijk aan optimaliseerden 
we onze werking en groeiden we uit tot een zelfbedruipend bedrijf.

Van bij aanvang stelden we duidelijk dat we een ‘platform’ voor stedelijke distributie 
wilden zijn. Een dat alle mogelijke betrokken partijen met elkaar verbindt.”

De leermomenten?

“Vanuit een idealistische benadering streven we ernaar om alle stakeholders in ons 
project te betrekken, inclusief de lokale besturen. We stelden echter vast dat de grens 
tussen publieke organisaties en de privésector vaak eerder een drempel dan een 
opportuniteit is voor het creëren van ‘echte’ oplossingen.

Niettemin hoop ik dat ook de wetgever bijdraagt aan innovatie in onze sector en  
dat er meer creatieve mogelijkheden komen voor publiek-private samenwerkingen. 
We moeten er met zijn allen naar streven om een totaaloplossing te creëren voor  
het maatschappelijk probleem van stadsdistributie en de leefbaarheid van de  
binnensteden.”

In volle groei

“We zijn een bedrijf in volle groei. Vandaag hebben we vestigingen in Hasselt (onze 
hoofdzetel), Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Charleroi. In mei volgt Luik. 
Voor het einde van het jaar zullen we onze geografische groei verder vorm geven, 
maar ook - en steeds meer - inzetten op de diversifiëring van ons dienstenpakket.
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We staan voor duurzaam ondernemerschap. We willen betekenisvol ondernemen 
waarbij we naast de financiële drivers bijzondere aandacht hebben voor ecologische 
en sociale duurzaamheid.  We zoeken over grenzen heen en naast heilige huisjes door 
naar echte oplossingen voor reële problemen op het vlak van de belevering en duur-
zame leefbaarheid van de binnenstad. Met dien verstande dat je slechts maatschappe- 
lijk betekenisvol kan ondernemen als je oog hebt voor de euro’s. Ook maatschappelijk 
ondernemerschap moet winst genereren. Anders kan het niet blijven bestaan.”

Vernieuwende vormen introduceren

“We staan pas aan de vooravond van het 
realiseren van onze werkelijke missie. Tot 
op vandaag ligt onze focus op geografische 
groei en onze interne organisatie.

Nu onze motor vlot begint te draaien, komt er gelukkig ook meer tijd voor de ontwik-
keling van markten volgens onze visie. In de komende twee jaar willen en zullen we 
echt vernieuwende vormen van stedelijke distributie introduceren.”
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EFICO kiest voor duurzame opslag 
en transport van groene koffie

SEABRIDGE is een onafhankelijk bedrijf binnen de EFICO 
Group, maar houdt er dezelfde waarden op na. Sinds 2009 is 
het de duurzame opslagplaats van groene koffie.

“Vroeger hadden we al een eigen magazijn in Antwerpen. Door 
onze groei was de eigen opslagcapaciteit niet meer voldoende. 
In de jaren negentig namen we daarom een derde partij onder 
de arm voor de opslag en het transport. Alleen merkten we 
later dat het logistieke gedeelte gedurende dertig jaar amper 
was geëvolueerd. Zeker als het gaat om duurzaamheid. Het was 
voor ons een teken om uit te zoeken hoe we de logistiek terug 
in eigen handen konden nemen.”

EFICO Group zet zich al jarenlang in voor duurzame ontwikkeling. 
Het familiebedrijf dat sinds 1926 handelt in groene - ruwe - koffie,  
is sinds 2003 als eerste koffiebedrijf lid van de United Nations 
Global Compact (UNGC). Jaarlijks schrijven ze hiervoor een rap-
port rond de vooruitgang op de 10 Principes rond Mensenrechten, 
Arbeid, Anti-Corruptie en het Milieu. Daarin staat ook meer te 
lezen over SEABRIDGE, EFICO’s duurzaam magazijn in Zeebrugge.

“We willen duurzaamheid in elk stapje van de koffieketen verwe- 
ven, van plantage tot de koffiebranderij”, vertelt Katrien Delaet, 
duurzaamheidsverantwoordelijke van de EFICO Group.

https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org
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Impactanalyse bracht voordelen in 
kaart

De EFICO Group maakte een analyse van potentiële 
locaties en de impact die ze konden genereren. 

Qua locatie was het voor ons  
belangrijk dat we konden inzetten 
op intermodaal transpor t, zoals 
water transpor t en treinvervoer. 
Uit een haalbaarheidsstudie bleek 
Zeebrugge een geschikte locatie.

Daarnaast wilden we volop de kaart trekken van groene 
energie. Met SEABRIDGE werd dat mogelijk. Vanaf het 
begin kozen we voor 4.600 zonnepanelen op het dak. 
De groene energie die deze zonnepanelen genereren, 
wordt gebruikt voor het machinepark en de elektrische 
vorkliften. We kunnen zo ook een ideale opslagomstan-
digheden creëren voor groene koffie, met een constan-
te temperatuur en luchtvochtigheid. Ter vergelijking: de 
zonnepanelen voorzien energie voor ongeveer 300 ge- 
zinnen. Als we toch meer energie nodig hebben, kopen 
we extra groene gecertificeerde energie aan. In 2014 

noteerden we een energiebesparing van 26 procent 
tegenover 2013.”

Bij de bouw van SEABRIDGE gebruikte de EFICO Group 
isolerende bouwmaterialen om zo het energieverbruik te 
verlagen. Hiervoor kregen ze een GreenBuilding Certificate  
en Award van de Europese Commissie. “Dat is te danken 
aan het concept dat we vooraf bedachten.

Dat geldt ook voor ons transport. Vroeger konden we 
rekenen op gesubsidieerd treintransport tot op de site. 
Vandaag zetten we in op binnenvaart en intermodaal 
transport. We moeten dus alles goed plannen, want 
transport via de weg is geen optie voor ons. Files en 
brandstofuitstoot willen we waar mogelijk vermijden.”

Doordacht afvalbeheer

SEABRIDGE nam verder ook maatregelen rond een 
duurzaam afvalbeheer. Dit resulteerde in 2014 in de 
recycling van 97 procent van alle afvalstromen. Een 
stijging van zes procent ten opzichte van 2013.

“We brachten alle afvalstromen in kaart. Hoe konden 
we voor een goede recyclage en upgrading zorgen per 
afvalstroom? We vonden verschillende oplossingen, 

waaronder één voor onze jute koffiezakken. Sommige 
klanten vragen namelijk leveringen in big bags. We wer- 
ken samen met een bedrijf dat de jute zakken verwerkt 
tot nieuwe materialen. Verder beperken we het restafval 
tot een minimum en scheiden we doorgedreven alle 
afvalstromen.”

EFICO Foundation zet duurzaam-
heid overzee op de kaart

De EFICO Group riep de EFICO Foundation in het leven 
in 2003. Hiermee wil de groep haar duurzame werking 
ook in productielanden als Guatemala, Ethiopië en Brazilië 
verder uitrollen.

“We werken in deze landen samen met lokale partners 
en coöperatieven om projectvragen uit te schrijven. 
Iedereen kan hierop een voorstel doen. Een onafhanke-
lijke jury van de Koning Boudewijnstichting beoordeelt 
de voorstellen en keurt ze goed indien ze voldoen aan 
de vooropgestelde criteria en ze een langetermijnvisie 
hebben. Wij volgen de uiteindelijke coördinatie van de 
projecten mee op.”
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Fietskoeriers floreren

ECOkoeriers in Mechelen

ECOkoeriers Mechelen is een open samenwerkingsplatform tussen 
verschillende partners. Ze willen een ecologisch alternatief bieden voor 
gemotoriseerde leveringen, binnen een economisch rendabel model.

“Wij zijn gestart in juni 2015”, vertelt Inneke Vos. “De idee van de 
ECOkoeriers is ontstaan na een CityLab ‘Fietskoeriers, de ontbrekende 
schakel’, georganiseerd door OH! Ondernemershuis en LivingLab.

We brainstormden rond de vraag: waarmee bouwen we een duurzaam 
bedrijfsmodel voor de fietskoeriers in Mechelen? IV-ENT, een sociale 
organisatie die samenwerking stimuleert, kwam met het voorstel om 
een open samenwerkingsplatform rond fietskoeriers op te starten. En 
zo geschiedde.”

Verschillende partners

Eigenlijk is ECOkoeriers een verzamelnaam voor het pakket diensten 
van verschillende partners.

“We werken bijvoorbeeld samen met Bubble Post. Beiden zijn we actief 
in Mechelen. We zijn complementair met onze lokale fietskoeriers. We 
helpen hen bij de first- en lastmile in de stadskernen.

Daarnaast hebben we ook een samenwerking met ODTH, een logistiek 
bedrijf met draaischijf aan de stadsrand. Van daaruit worden de pakketjes 
gebundeld en verzonden.

IV-ENT doet de coördinatie en zorgt voor de opleiding en tewerk-
stelling van de fietskoeriers. Momenteel rijden er twee vaste koeriers 
voor ons. Het zijn beiden mensen die moeilijk toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt. Op die manier zit er in ons business model ook sociale 
economie in verweven.”

Bij duurzame logistiek en transport denken we veelal aan grote transportbedrijven en logistieke reuzen.  
Of aan start-ups, zoals Bubble Post. Toch mogen we ook de kleine bedrijven niet vergeten, zoals de  
fietskoeriers. We spraken daarom met fietskoeriers uit Mechelen, Leuven, Gent en Antwerpen.  
Elk hebben ze hun eigen verhaal.

http://www.ecokoeriers.be
http://www.iv-ent.be
http://www.odth.be
https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/bubble-post-verkozen-tot-mobiliteitskampioen-2015
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Volume halen kost energie

Op een jaar tijd leerde ECOkoeriers veel bij. “Vooral 
dat het niet gemakkelijk is om rendabel te zijn. 

Elke dag kost het veel energie om 
volume te halen. Daarom dat we 
zoveel mogelijk klanten bundelen.

We zagen ook een aantal leuke projecten ontstaan. 
Bijvoorbeeld met het leveren van boodschappen die 
mensen op de markt kochten. We helpen zo oudere of 
minder mobiele mensen. Die dienst hebben we sinds 
november uitgebreid naar alle reguliere winkels en kun 
je zorgeloos handenvrij shoppen in Mechelen en al je 
boodschappen dezelfde dag nog thuis laten leveren of 
aan de stadsrand.

Heel veel steden willen autoluw zijn. Maar dat wil ook 
zeggen dat bepaalde inkopen moeilijker worden. Daar 
kunnen wij een antwoord op bieden. E-commerce is 
daarnaast ook een belangrijke trend. Als we hierop kun- 
nen inspelen op een duurzame manier, dan kunnen de 
handelaars zich differentiëren.”

Vi-tes in Leuven

Vi-tes ontstond acht jaar geleden vanuit een fietsdroom. 
“Ik was aan het brainstormen met mijn broer over mijn 
toekomst”, vertelt oprichter Dirk Delvaux. “Het moest 
iets met fietsen zijn. Nadat we op het idee kwamen om 
als fietskoerier te beginnen, bezocht ik verschillende be- 
drijven. Daar hield ik veel positieve contacten aan over.

Vol goede moed startte ik. Nachten lag ik wakker om- 
dat ik mij afvroeg hoe ik het allemaal voor elkaar zou 
krijgen mochten ze allemaal opeens bellen. 

Spijtig genoeg ben ik acht jaar verder nog altijd alleen. 
Af en toe met enkele pieken. Maar ik mag blij zijn dat ik 
een werkende vrouw heb.”

Leuven te bereikbaar

Momenteel is Vi-tes goed voor een halftijds job voor 
Dirk. “Veel heeft met de stad te maken. Leuven is nog te 
bereikbaar. Er zijn weinig files. Eigenlijk heeft Leuven een 
straal van een kilometer. In Gent is dat anders. En als 
puntje bij paaltje komt, is acht euro per levering te veel. 
Sommigen opteren om dan zelf met de auto te gaan.”

Milieuvriendelijkheid geen troef

In tegenstelling tot wat doet vermoeden, blijkt milieu-
vriendelijkheid geen troef te zijn, merkte Dirk. “We dach- 
ten dat aanvankelijk wel. Maar blijkbaar is snelheid en 
betrouwbaarheid veel belangrijker voor klanten. Effi-
ciëntie voor hun bedrijf staat voorop. Vaak merken ze 
dat ook pas na een keer proberen.”

“Hoe ik kijk naar grotere spelers als Bubble Post en City 
Depot? Ze hebben een heel andere manier van werken. 
Ik denk dat we naast elkaar kunnen bestaan. Ze werken 
heel geautomatiseerd.

Ach, een echte evolutie is er nog niet geweest. Het blijft 
een beroep in de marge. Ik behoor hier tot het straat-
beeld, maar het kost veel tijd om effectief een keer met 
iemand samen te werken. Daarom dat ik momenteel 
Vi-tes 2.0 aan het uitwerken ben met verschillende 
mensen. We willen een antwoord gaan bieden op de 
vraag hoe aankopen bij winkeliers tot de auto geraken. 
Ik wil ook terug meer prospectie doen. Ik zoek naar  
een tweede adem, maar niet alleen.”

Cargo Vélo in Gent

Cargo Vélo haalde de mosterd uit Duitsland. “Ik heb 
daar een aantal initiatieven gezien”, vertelt fietskoerier 
Sander Vandenberghe. “Ik begon daarna zonder een 
echt businessplan. Op drie jaar tijd evolueerde ik naar 
een professionele koerierdienst.

De basis? 

Goesting om te fietsen en een in-
spanning willen doen om de stad leef-
baarder te maken. Met twee benen 
en wat materiaal kom je al ver.”

Onvoorspelbare dagen

Volgens Sander is Cargo Vélo heel organisch gegroeid. 
“Stap per stap moet je dan een aantal zaken uitvlooien.

De zoektocht om mensen aan te werven bijvoorbeeld. 
Eerst ging dat via een interimcontract. Het gegeven van 
fietskoerier bleek evenwel niet vanzelfsprekend. Het zijn 
wel eens lange dagen en de workload is onvoorspelbaar.

Ook wat de verzekering betreft is het niet zo eenvoudig. 
Er bestaat niets op maat van een fietskoerier. Ofwel gaat 
het om groot wegtransport, maar dat is niet relevant 
voor ons. We zijn ook geen postbode of autokoerier. 
We vallen ertussen en dat is niet op te lossen.”

Nieuwe ambities

Zoals de naam het zegt, legt Cargo Vélo de nadruk 
op cargo. “We blijven gefocust op express leveringen, 
leveringen van A naar B binnen de stad.

http://www.vi-tes.be
http://www.cargovelo.be


32

Maar we koesteren nieuwe ambities. We willen ons pro- 
fessioneler profileren en ons duidelijker kenbaar maken. 
We willen de kaart trekken van een coöperatie. Voor 
ons is dat een duurzame manier van werken. Voorlopig 
zit het nog in conceptfase.

Of die nieuwe wending zich opdringt? Niet per se, want 
klanten vinden ons zonder dat we daar veel inspannin-
gen of marketing voor moeten doen. Onze troeven zijn 
flexibiliteit en persoonlijk contact. We spelen kort op de 
bal om de zorgen rond transport weg te nemen. En wij 
zijn goedkoop. Misschien iets te.

Klanten zien ons als een duurzame leverancier. En er 
is nog markt in Gent. Het is een slapende markt waar 
meer mee te doen is.”

Ook een depot

Sander kijkt met geïnteresseerde ogen naar spelers als 
Bubble Post. “We kunnen er niet naast kijken. Op zich 
is dat geen probleem. Alle twee hebben we onze eigen 
specialiteit. We merken wel dat er klanten overstappen. 
Maar er is ruimte voor meerdere spelers.

We zijn wel meer en meer bezig om ook vanuit een 
depot te leveren. Op dit moment brengen we dat 
nog te weinig naar buiten. Zeker nu e-commerce aan 
het boomen is. Daarom willen we samenwerkingen 
opzetten. We moeten onze schaal vergroten, anders 
hebben we geen verhaal tegen de prijzenslag.”

De Fietskoerier in Antwerpen

Vermoedelijk is De Fietskoerier één van de eerste 
fietskoeriers in Vlaanderen. Ze ontstonden in 1999.  
Sam Mampuys nam drie jaar geleden de zaak over.

“De Fietskoerier is ontstaan om 
een antwoord te bieden op de 
vele files en de nefaste gevolgen 
voor koerierdiensten. 

Wij wilden dat op een leefbare manier doen. Ik werkte 
eerst in dienst bij De Fietskoerier tot ik de zaak overnam.”

Vooral documententransport, 
meer en meer pakjes

De Fietskoerier brengt in tegenstelling tot veel andere 
fietskoeriers amper pakjes tot bestemming. “We richten 
ons op documententransport. We zijn zo ook begon-
nen en merkten de voordelen.

We werken uitsluitend voor bedrijven en op factuur. 
Dat betekent dat het veilig is en we geen tijdverlies 
lijden. Dat is anders wanneer een particulier bijvoor-
beeld niet thuis is. Bedrijven zijn ook kapitaalkrachtiger, 
waardoor we een eerlijke prijs krijgen. Bij de first en  
last mile is dat niet zo. Zij rekenen soms belachelijk  
lage prijzen aan.”

Toch heruitvinden

De laatste jaren merkte Sam toch een daling in op- 
drachten door het digitale tijdperk. “Met de kost van 
e-mail zagen we klanten verdwijnen. Vroeger reden we 
voor fotografen en advocaten. Dat is nu veel minder.

We zullen ons dus stilaan wel meer moeten richten 
op de first en last mile. Er zijn niet veel fietskoeriers in 
Antwerpen, toch denk ik dat we ons met een aantal 
fietskoeriers moeten gaan verenigen. Een beetje naar  
Nederlands model van fietskoerier.nl. Zij maken gebruik 
van een gezamenlijke infrastructuur. Ik ben met die 
opstart bezig, maar het vraagt tijd om alles grondig te 
doen.”

Food delivery?

Een nieuwe trend is food delivery per fiets. Een idee 
voor De Fietskoerier? “In de mate van het mogelijke 
willen we daar aan meedoen. We leveren nu al taarten 
aan horecazaken.

Maar dat is dus B2B. Voor de particuliere markt zal het 
een ander verhaal zijn. Zijn ze thuis of niet? Natuurlijk 
zijn er tegenwoordig verschillende apps die hierop een 
antwoord kunnen bieden. Maandelijks word ik hierover 
wel door een of andere start-up gecontacteerd.

Alleen zijn hun prijzen niet werkbaar. Dat kan enkel als 
de volumes groot genoeg zijn. Dat houdt dus in dat we 
moeten groeien. Nu is het een keuze om dat nog niet 
te doen. Ik heb daar gewoon weinig zin in. Onze sterkte 
is net dat we klein en flexibel zijn en zo een persoonlijke 
service kunnen bieden op maat van de klant.”

http://defietskoerier.be
http://www.fietskoerier.nl
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Duurzame transportmodi in opmars?
De Bie Printing
Eerder kocht De Bie Printing twee elektrische wagens 
aan. Aanvullend zet het bedrijf verder in op duurzame 
mobiliteit voor haar kleinere en snelle leveringen. De 
Bie Printing koos voor een milieuvriendelijke Opel 
Combo CNG. Deze overstap op een bestelwagen  
met aardgas betekent:

• totaal geen uitstoot van fijn stof meer

• minder CO2 uitstoot

• minder motorgeluid

• een veilige oplossing

• én een goedkopere prijs per kilometer.

Patrick Borms
De Antwerpse binnenschipper Patrick Borms heeft 
het eerste volelektrisch voortgestuwd binnenschip in 
gebruik genomen. De MS Poolster wordt aangedreven 

door twee motoren van 600 KW die zelf op een die-
selgenerator draaien. Een en ander moet een energie-
besparing van 20 procent garanderen.

De Poolster is actief op de containervaart tussen Rot-
terdam en Antwerpen. Er wordt continu gevaren met 
twee ploegen voor rekening van de maatschappij Uden.

Binnenvaart Antwerpse haven
Energiegroep Engie baat de komende dertig jaar in de 
Antwerpse haven een alternatieve energiehub uit. Op 
de hub staat een tankstation met vloeibaar aardgas 
(LNG) voor de binnenvaart en vrachtwagens. Engie 
plant ook snelladers voor elektrische voertuigen.

De eerste fase van de hub moet gebruiksklaar zijn 
vanaf eind 2017. De haven zet met dit eerste vaste 
LNG-station voor schepen in Europa een belangrijke 
stap naar een milieuvriendelijker binnenvaart.

We namen de afgelopen 
maanden het Vlaamse land-
schap van duurzaam trans-
port en logistiek onder de 
loep. Daarbij kwamen we ook 
regelmatig kleine berichtjes 
tegen over organisaties die 
de stap zetten naar duurzaam 
transport. We bundelen ze.

http://debie.net/nl


Hoe milieuvriendelijk is scheepvaart?

Vaak heerst het idee dat transport over 
zee minder belastend is voor het milieu 
dan in de lucht. Maar is dat wel zo?  
Klimaatjournalist en poolreiziger Bernice 
Notenboom zocht het uit en maakte hier- 
over de confronterende documentaire 
Sea Blind. Een samenvatting.

Op de wereldzeeën varen dagelijks meer dan 100.000 
schepen, waaronder 6.000 containerschepen. Het 
is de schaalgrootte die deze scheepvaart zo duize- 
lingwekkend maakt.

“Hoe groter de containerschepen worden, hoe 
minder we over ze weten“, stelt Bernice Noten-
boom. 

“We lijken wel zeeblind. Want 
de scheepvaar t is een van de 
meest vervuilende, minst gere- 
guleerde en minst transparan-
te bedrijfstakken ter wereld.”

90 procent van wat in de  
winkels ligt

Ongeveer 90 procent van alles wat in onze winkels  
ligt, is per schip vervoerd. Voeding, kleding, meubels, 
elektronica, auto’s,... Op de Oscar, het grootste con- 
tainerschip ter wereld, passen maar liefst 19.200 
zeecontainers. Goed voor bijvoorbeeld 954 miljoen  
bananen - twee bananen voor iedere Europeaan 
- of 39.000 auto's, 117 miljoen paar schoenen 
of 900 miljoen blikken hondenvoer. Wereldwijd 
zijn ruim 90.000 containerschepen voortdurend 
onderweg met vracht.

“Overal in de wereld rekent men op de container-
spullen van deze schepen. We verwachten dat hun 
lading op tijd in de winkel ligt voor een redelijke 
prijs. En die honderden kilo’s rotte bananen? Die 
gooien we weg.”

Effecten op de luchtkwaliteit

De scheepvaartsector is relatief schoon als je kijkt 
naar de uitstoot per vervoerde ton vracht. Maar... 
De gigantische hoeveelheden vracht vertekenen 
de cijfers. De absolute vervuiling geeft heel andere 
cijfers. De zeventien grootste containerschepen 
stoten samen net zoveel zwaveloxiden uit als alle 
auto’s die wereldwijd rondrijden. De scheepvaart 
zorgt voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde 
CO2-uitstoot.

De meeste schepen varen op goedkope bunker-
olie. Dit is een dikke stookolie die overblijft na 
de raffinage van autobrandstoffen. “In feite is het 
brandstof uit het afvalputje van de raffinaderijen”, 
aldus Bernice Notenboom. De goedkope bunker-
olie is zwaar vervuilend: per liter kan het tot 2.000 
keer meer zwavel bevatten dan gewone diesel.

34



35

Ongereguleerd karakter

Het ondoorzichtige en ongereguleerde karakter van de scheepvaart 
hangt nauw samen met de mate waarin deze industrie vervuilend is, en 
verdient daarom net zoveel aandacht. De helft van de 6.000 container- 
schepen staat geregistreerd in een ander land dan dat van herkomst. 
De meeste (33 procent) staan geregistreerd in Panama. Terwijl noch de 
eigenaar, de bemanning, de route of de lading iets met Panama te maken 
heeft.

Hoe dat kan? Schepen kunnen na een eenvoudige registratieprocedure 
onder ‘vlaggenstaten’ als Mongolië varen, een land zonder zee dat toch 
een vloot heeft. Flags of convenience, ofwel 'open registratie’, biedt 
allerlei voordelen: lage belastingen, goedkope arbeid (geen vakbonden) 
en geen onderhoudscontroles. Het grootste voordeel: deze vlaggensta- 
ten laten je met rust.

Verandering op komst

Sinds 1 januari 2015 is er in een aantal kustgebieden een zwavelemissie- 
wet van kracht. Na decennia onderhandelen kwam het om die reden 
vorig jaar tot een consensus onder de 170 landen die lid zijn van de 
International Maritime Organization (IMO). Op de Noordzee, de 
Baltische zee en langs de kust van Noord-Amerika en Canada moeten 
schepen voortaan diesel gebruiken die nog maar 0,1 procent zwavel 
bevat. De controleerbaarheid van het niemandsland blijft wel het 
grootste probleem.

Scheepvaartdirecteur Arnold van Vuren van de Nederlandse Rijkswater- 
staat is verantwoordelijk voor de inspecties en handhaving van de zee 
en binnenvaart. Hij vindt dat er nog veel te winnen valt op de open 
zeeën, waar geen controles worden uitgevoerd en geld en tijd de wet 
uitmaken. 

De Europese haveninspecties delen sinds kort databestanden en zwarte  
lijsten van overtreders, maar volgens van Vuren omzeilen nog veel schepen 
de gebieden waarin de zwavelwetgeving geldt. “Op de open zee zou 
het economische voordeel weggenomen moeten worden,” zegt hij. 

De oplossing is volgens van Vuren dat we als consument hogere trans-
portkosten accepteren: “Ook al is laagzwavelige diesel twee keer zo 
duur als bunkerolie, dan nog zal de consument er zijn hand niet voor 
omdraaien om een cent extra te betalen voor een blikje cola.”

Meer info
https://decorrespondent.nl/4343
https://www.nudge.nl/blog/2016/02/15/sea-blind/#.VuQ-twKQavM.
facebook

“Er moet voor iedereen een gelijk speelveld komen.”

https://decorrespondent.nl/4343
https://www.nudge.nl/blog/2016/02/15/sea-blind/#.VuQ-twKQavM.facebook
https://www.nudge.nl/blog/2016/02/15/sea-blind/#.VuQ-twKQavM.facebook
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MVO Vlaanderen inspireert en informeert u over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vanuit een integrale benadering (people, planet en profit).  We reiken 
u instrumenten aan om MVO nog beter te integreren in uw bedrijfsvoering, richten 
de spots op voorbeeldige bedrijven en laten experten aan het woord. Ook delen 
we met u de laatste MVO-nieuwtjes. Of u nu op zoek bent naar algemene infor-
matie over MVO of naar een specifieke MVO-tool voor een bepaalde sector, op 
de website van MVO Vlaanderen vindt u het allemaal terug.

MVO Vlaanderen gaat sinds 2009 ook offline met vormingssessies. De doelstelling van 
deze offline-activiteiten is de inhoud van www.mvovlaanderen.be tot leven brengen 
en meer zichtbaarheid geven.  We willen hiermee een antwoord bieden op de MVO-
noden op het terrein en stappen zetten in de richting van een meer complementaire 
samenwerking met bestaande MVO-initiatieven. Voor meer info: www.ikmvook.be en 
www.mvowerkt.be.

MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Overheid, Departement Werk 
en Sociale Economie (WSE). Het Departement WSE streeft naar meer en beter 
werk voor iedereen in Vlaanderen. Vanuit deze context stimuleren we sociaal onder-
nemerschap en streven we naar een integrale benadering van MVO in Vlaanderen.

Persinformatie
Inge De Clerck - inge@mvovlaanderen.be - T. +32 (0)476 83 87 88

Algemene gegevens
MVO Vlaanderen
Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel
info@mvovlaanderen.be - T. +32 (0)2 553 40 60

MVO Vlaanderen groepeert sinds september 2014 haar online nieuwsstroom 
rond actuele thema’s. De nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden, interviews, 
columns,… biedt het nu aan in themabundels waarvan deze ‘Duurzaamheid in 
de culturele sector’ de eerste is. Er volgen nog bundels over nieuwe business 
modellen, duurzame HR en circulaire mode.


