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Stadsdistributie 
 

STEF versterkt haar stadsdistributie voor  

voedingsprofessionals in het centrum van Brussel 
 

STEF City, zo heet de stedelijke logistieke oplossing waarmee de groep STEF naar handelaars en 

restaurantuitbaters in het centrum van Brussel stapt. Dankzij een logistiek centrum midden in de 

Brusselse Vroegmarkt kunnen verse voedingswaren (+2°C/+4°C) efficiënt worden verdeeld. 

 

 
 

Sinds september 2017 baat STEF Benelux een logistiek centrum van 200 m
2
 uit in de Vroegmarkt van Brussel, 

gelegen tussen de Vierendeelbrug en de Van Praetbrug. De medewerkers leiden er de cross-dockingactiviteiten in 

goede banen: ze verzamelen goederen, doen de orderpicking en zorgen dat de goederen onmiddellijk worden 

verdeeld. Dat doen ze van maandag tot zaterdag, telkens van 6 tot 15 uur. De distributie verloopt met een vloot 

koelwagens van vier zeventonners en één lichter voertuig. Die vloot voldoet aan de EURO VI-norm en is uitermate 

geschikt voor het stadscentrum. 

 

Deze stedelijke logistieke oplossing vergemakkelijkt de levering van de laatste kilometer in het stadscentrum, waar 

steeds belangrijkere beperkingen op vlak van transport en parkeren gelden. Er kunnen dagelijks tot zes 

leveringsrondes worden uitgevoerd, waarbij flexibele leveringstijden mogelijk zijn, vooral ’s morgens vroeg. 

 

Koen Torrekens, General Manager van STEF Benelux, licht toe: “Door onze positie als deskundige inzake 

koeltransport van voedselproducten moet de groep STEF grote milieu- en stadsuitdagingen het hoofd bieden. We 

willen nog beter beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten in de detailhandel en de 

levensmiddelensector. Daarom hebben we dit nieuwe distributiecentrum in hartje Brussel geopend om onze 

stadsdistributiediensten verder te ontwikkelen. Zo bezorgen we onze klanten ook in die laatste kilometer een vlotte 

logistieke dienstverlening, volgens heel specifieke uurroosters. We zijn nu vijf maanden ver en hebben al 10.000 

pallets geleverd bij meer dan 250 bestemmelingen.” 

 

De oprichting van deze stedelijke dienstverlening maakt deel uit van de beslissing van de stad Brussel omtrent het 

verbod op doorgaand vrachtverkeer van meer dan 7,5 ton binnen de kleine ring, dat in de lente 2018 in voege 

treedt. 
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STEF Benelux is al sinds 1989 aanwezig in België en telt 4 sites: een in Brussel (stadsdistributie), twee in Saintes 

(cross-docking en opslag) en een in Courcelles (transport en logistiek). Dagelijks zetten 350 medewerkers alles op 

alles om de klanten innovatieve en onderscheidende oplossingen aan te bieden. 

 

STEF is de Europese marktleider inzake logistieke dienstverlening en geconditioneerd transport. De groep brengt 

diepgevroren of temperatuurgevoelige, verse levensmiddelen van productie naar consumptie in de best mogelijke 

omstandigheden wat betreft voedselveiligheid, snelheid en kwaliteit. Verspreid over een netwerk dat zich uitstrekt 

over Frankrijk, Italië, Portugal, België, Nederland en Zwitserland staan de 16.000 medewerkers van STEF 

dagelijks ten dienste van de voedingssector, winkelketens en spelers in de horecasector. 

In 2017 heeft STEF een omzet geboekt van 2.979,7 miljoen euro. 
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