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BBL - Missie

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft 
zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.



Waar zetten we op in?

Hernieuwbare energie

Plantaardige voeding

Duurzame landbouw

Circulaire economie

Ruimtelijke ordening

Emissievrije mobiliteit





Agenda

● Duurzame logistiek - waarom?

● Voorbeelden van oplossingen - 4V’s

● Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek -

voorstelling en vaststellingen



CO2-emissies uit transport – Europa

Bron: European Environment Agency (2017)



Duurzame logistiek - waarom?





Duurzame logistiek - obstakels?

Welke obstakels zien jullie in de transitie richting zero-

emissie logistiek?



Last mile problematiek…

● Duurste deel van de logistieke keten (40-55%) 

● Meest vervuilende deel van de keten

● Studies en projecten vaak beperkt tot centrumsteden (+50% 

van de leveringen)

● “Rural Parcel Delivery, Efficientie door samenwerking” (VIL)

https://vil.be/project/rural-parcel-delivery/


… ook in landelijk gebied

● Hoge aanrijkilometers
○ Operatoren plaatsen hun distributiecentra bij voorkeur dicht tegen het aflevergebied:

■ Economische en operationele redenen

■ Laat toe meer emissieloze voertuigen te gebruiken

○ → grote afstand naar het landelijke gebied

● Lage stopdensiteit
○ Lage bevolkingsdichtheid/verspreide bebouwing

○ Afstand tussen twee leveringen is groter dan in gebieden met hogere bevolkingsdichtheid

○ Kosten per stop kunnen tot drie keer hoger zijn dan in stedelijk gebied

● Lage densiteit van afhaalpunten
○ Aantal afhaalpunten is laag door beperkt aanbod geschikte locaties

○ Afstand tot afhaalpunt is groot:

■ Voor logistieke dienstverlener die pakket niet kan afleveren (was 20-25% mis)

■ Voor ontvanger die zich verder moet verplaatsen

Bron: VIL, ‘Rural Parcel Delivery, Efficiëntie door samenwerking’
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INNOVATIES IN

4 PIJLERS

Organisatie

Gedrag

Planning & Beleid

Technologie

VERMIJDEN VERSCHUIVEN VERSCHONEN VERBINDEN



Wat doen gemeenten - vermijden?



Wat doen gemeenten - verschuiven?



Wat doen gemeenten - verschonen?

Filmpje Koksijde-Oostduinkerke

https://www.youtube.com/watch?v=hWDXakTn86g&t=1s


Wat doen gemeenten - verbinden?



Duurzame logistiek - acties?

Wat kan jouw gemeente/organisatie doen om bij te 

dragen aan een meer duurzame logistiek?
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Wat is een Vlaamse Green Deal?

• Een instrument van de Vlaamse overheid (dOMG)

• Doel: samen een “groen project” realiseren

• Een vrijwillige overeenkomst/convenant

• Tussen bedrijven, overheden en organisaties

• Een Inspanningsverbintenis

• Deelnemers zetten acties op

• Bevoegde ministers ondertekenen mee



• Innovatieve acties stimuleren en bundelen

• Visibiliteit geven
○ Nieuwsbrief

○ Website

• Netwerking faciliteren (events, pitches, bespreking)
○ Samenwerking, laad- en losplaatsen, rol van data

○ Handhaving

• Thematische sessies organiseren
○ Duurzame Logistiek voor (kleinere) gemeenten

○ Potentieel van fietslogistiek

○ De rol van elektrificatie in de logistieke sector

• Urgentie creëren en draagvlak aanreiken → 

beleidsaanbevelingen formuleren

Wat doet de Green Deal DSL?



Wat zijn de uitdagingen? 

• Onvoldoende bewustzijn bij leveranciers, aannemers, burgers

• Rentabiliteit van zero-emissie stadsdistributie

• Impact op de interne organisatie

• Samenwerking doorheen de ganse keten

• Wetgeving

• Beleidskader

• Laadinfrastructuur

• Voertuigen voor de logistieke sector



Enkele voorbeelden van acties 





Duurzame logistiek - randvoorwaarden?

Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om de 

transitie richting zero-emissie logistiek mogelijk te 

maken? En wie moet hiervoor zorgen?



Wat kan jij doen? 

● Schrijf je in voor de nieuwsbrief via deze link of via de link op onze 

website: https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzame-

stedelijke-logistiek

● Volg ons via LinkedIn: Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

● Neem deel aan de Inspiratiedag van het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit op donderdag 22 september in Mechelen.

https://mailing.bblv.be/mailcamp/subscribeform.php?form=13&token=6a3803a2e313e3dc857ab5e06f13ae0f1614679783
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek


Contact

Coördinatie Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek 

Bart Dumoulin | Projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu

T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be

Samen maken we werk 

van een meer duurzame 

stedelijke logistiek!


