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STEF versnelt zijn ontwikkeling in België 
 

 

STEF België kondigt de uitbreiding aan van haar transportsite nabij Brussel voor verse 

voedingsproducten. Deze extensie kadert binnen de ambities van de STEF-groep om haar 

aanbod van nationale en internationale cross-docking activiteiten verder te laten groeien.  

 

Centraal gelegen op nauwelijks 25km van de hoofdstad vergroot STEF Transport Saintes de gekoelde 

site (+2°C/+4°C) naar 7 500m² en laat zo haar capaciteit met 50% groeien. 

Deze uitbreiding zorgt niet alleen voor een verhoogde efficiëntie tussen de nationale en Europese 

transportactiviteiten, ze biedt bovendien ook mogelijkheid voor gekoelde opslag (+2°C/+4°C). 

 

Gauthier Morel, Algemeen Directeur van STEF België verklaart : « Deze uitbreiding bevestigt onze 

positie als referentiespeler in het transport en de logistiek van verse voedingsproducten in België. Ze 

stelt ons in staat om nog flexibeler en competitiever in te spelen op de dagelijkse behoeften van onze 

klanten en hen te begeleiden bij hun ontwikkelingen en groei».  

 

STEF België telt 400 medewerkers en 4 sites : één in Brussel (stadsdistributie), twee in Saintes 

(transport en logistiek) en één in Courcelles (logistiek).  

 

 

Over STEF – www.stef.com 

STEF is de Europese leider op het gebied van transport en logistiek onder geleide temperatuur.  

De missie van het bedrijf: de bindende factor zijn tussen de voedingssector en de consument. Daarom 

vervoert de Groep verse, diepgevroren en temperatuurgevoelige voedingsproducten van hun 

productiezones naar de consumptiezones onder de beste voorwaarden inzake 

gezondheidsbescherming, tijdspanne en kwaliteit.  

STEF stelt zijn expertise ten dienste van een klantenportefeuille bestaande uit de voedingsindustrie, 

de distributiesector en de horeca om de efficiëntie van hun supply chain zo duurzaam mogelijk te laten 

verlopen. De Groep haalt een omzetcijfer van bijna 3 miljard euro, telt ongeveer 18.000 werknemers 

en 240 sites verspreid over 7 landen binnen Europa. Het STEF aandeel is genoteerd op de Euronext 

in Parijs. 

Perscontact STEF Groep : catherine.marie@stef.com // Tel. : 01 40 74 29 64 // 06 35 23 10 88 
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