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STEF België breidt zijn vloot uit met een voertuig op 

gecomprimeerd aardgas om te leveren in het centrum van Brussel  

 
STEF België, specialist in geconditioneerde transport- en logistieke diensten voor 

voedingsmiddelen, breidt zijn vloot uit met voertuigen die speciaal bestemd zijn voor 

leveringen aan handelaars en restauranthouders in het centrum van Brussel. De 

ingebruikname van dit voertuig op gecomprimeerd aardgas (CNG) is een nieuw concreet 

antwoord van de Groep op de complexe uitdagingen van de "last-mile delivery" en een verdere 

stap in de vermindering van de milieu-impact van zijn activiteiten.  

 

Sinds 2017 baat STEF België een logistiek centrum uit op de Brusselse Vroegmarkt welke fungeert 

als stedelijk distributieplatform. Een team van medewerkers zorgt voor de cross-dockingactiviteiten: 

het ontvangst van verse en diepgevroren voedingsproducten gedurende de nacht, gevolgd door de  

distributie in de stad van 6 tot 15 uur.  

 

De stadsdistributie wordt verzorgd door een vloot van koelwagens van het type Euro VI, die zijn 

aangepast aan het stadscentrum, dat met ernstige verkeers- en parkeerproblemen te kampen heeft. 

Het beschikt nu ook over een voertuig op gecomprimeerd aardgas dat werkt met een koelsysteem 

waarvan de energie wordt geleverd door de CNG-motor in het chassis. Dit nieuwe voertuig biedt het 

voordeel dat de uitstoot van fijn stof en de geluidsoverlast gehalveerd worden en dat de CO2-

voetafdruk met ongeveer 30% verbeterd wordt.  

 

Gauthier Morel, algemeen directeur van STEF België, verklaarde: «Stadslogistiek draagt bij tot de 

dynamiek van stadscentra. Het is dan ook van essentieel belang het juiste evenwicht te vinden tussen 

de economische eisen, respect voor het milieu en de kwaliteit van het bestaan van de bewoners. 

Daarom werkt de Groep actief aan alle hulpmiddelen waarover hij beschikt om het wegvervoer op te 

nemen in een duurzaam ecosysteem en zijn milieuprestaties te verbeteren. CNG (Compressed 

Natural Gas) is nu een alternatief voor dieselmotoren voor een groenere oplossing van de laatste 

kilometers».  

 

Over STEF Groep  

STEF is de Europese leider in geconditioneerde transport- en logistieke diensten.  

Haar missie: de schakel zijn tussen producenten en distributeurs van voedingsmiddelen.  

STEF is aanwezig in 7 landen en heeft 19.000 medewerkers die zich inzetten om op een duurzame 

manier oplossingen op maat te bieden aan voedselproducenten, winkelketens en aan de foodservice.  

In 2020 behaalde de Groep een omzet van meer dan 3 miljard euro.  

De Groep, die sinds 1989 in België gevestigd is, telt 350 werknemers en 6 vestigingen. 
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