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 SITUERING 

 
Leefbare  en  efficiënte  logistiek  versterkt  de  concurrentiepositie  van  Vlaanderen.  En  verhoogt  de 
levenskwaliteit  in  onze  regio.  Toch  vertoont  ons  huidige  (stedelijke)  logistieke  systeem  nog 
inefficiënties, is de impact op milieu en verkeersveiligheid nog te groot en benutten we de beschikbare 
ruimte nog niet optimaal. Hier  is nog economisch potentieel te benutten en  innovatie kan hier toe 
bijdragen. Beleidsmatig is er nood aan verbeterde samenwerking en coördinatie. De uitdagingen zullen 
enkel groter worden. Mensen gaan meer en meer in de stad wonen, het vrachtvervoer neemt toe en 
de digitalisering en technologische innovaties zorgen voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. 
 
Met de nota houdende een Vlaams beleidskader voor stedelijke logistiek wil de Vlaamse overheid de 
basis  leggen  van een volwaardig horizontaal en geïntegreerd beleid voor  stedelijke  logistiek. Dit 
beleidskader  focust  op  niveau  Vlaanderen  en  effent  het  pad  naar  koolstofarme  en  economisch 
rendabele  stedelijke  logistiek,  zoals  vooropgesteld  in  de Visie  2050  van  de Vlaamse Regering. Dit 
beleidskader  hangt  samen met  een  aantal  belangrijke  strategische  initiatieven  die momenteel  in 
uitwerking  of  opmaak  zijn:  het  Mobiliteitsplan  Vlaanderen,  maar  ook  het  Beleidsplan  Ruimte 
Vlaanderen en het Vlaams Klimaat‐ en Energieplan 2021‐2030. 
 
Het  kader  houdt  rekening met  de  complexiteit  van  stedelijke  logistiek,  de  talrijke  actoren  en  de 
diversiteit van stromen. Het gaat namelijk over “alle goederenvervoer met oorsprong of bestemming 
in de stad, zowel van of naar de ondernemers en publieke instellingen in de stad als naar de bewoner‐
consument. Naast  transport  zijn  ook  andere  logistieke  activiteiten  belangrijk,  zoals  laden,  lossen, 
consolideren en toegevoegde waarde activiteiten” (VIL, 2008).  
   



 
Pagina 3 van 17 

   

Door  het  verbindende  en  interactieve  karakter  worden  er  mogelijkheden  gecreëerd  voor 
beleidsinitiatieven  en  projecten  op  het  lokale  niveau  en  samenwerking  op  regionaal‐stedelijk 
niveau.  Het  beleidskader  houdt  rekening  met  het  subsidiariteitsprincipe,  maar  eveneens  met 
bovenlokale  samenwerkingsverbanden  (vervoersregio’s,  geïntegreerde  gebiedswerking,…)  en 
Europese en  internationale ontwikkelingen. Het kader vormt de basis voor verdere actie  (op korte, 
middellange en lange termijn) voor stedelijke logistiek, door en voor de betrokken stakeholders. 
 
Het  is de bedoeling dat dit kader evolueert  tot hét beleidsinstrument voor duurzame en efficiënte 
stedelijke logistiek. Periodieke herzieningen dienen ervoor te zorgen dat het steeds actueel blijft. 
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De Vlaamse steden zijn belangrijke economische knooppunten en worden meer en meer onze 
poorten op de wereld. Steden met een vlotte doorstroming van goederen, personen en informatie 
doen het vaak ook economisch goed en zijn broedplaatsen voor innovatie. Het moeten daarnaast 
ook plekken zijn waar het aangenaam en gezond leven en werken is. Een leefbare stad is ook 
bereikbaar en beleverbaar en oefent zo steeds meer aantrekkingskracht uit.  

 
Steden en hun  logistiek zullen nog aan belang winnen. De wereld  is aan het verstedelijken en die 
trend  laat  zich  in  een  verstedelijkte  regio  als  Vlaanderen  sterk  voelen.  In  bijna  alle  Vlaamse 
centrumsteden wordt een verdere toename van het aantal inwoners verwacht. De verwachting is dat 
ook het  totale goederenvervoer verder zal stijgen, zeker in de steden.  
 
De  steden  van de  toekomst  zullen  slim moeten  zijn om  aantrekkelijk  te blijven  (smart  cities). De 
volgende decennia voltrekt zich namelijk de grootste industriële revolutie sinds de  invoering van de 
massaproductie in de 19de eeuw. Een aantal technologieën en concepten, met name ’het internet der 
dingen’1,het ‘physical internet’, ’kunstmatige intelligentie’ en “3D‐printing” zullen ons in staat stellen 
een versnelde omschakeling te maken in ons economisch systeem (koolstofarme economie, circulaire 
economie, bio‐economie en deeleconomie). De nieuwe technologieën en concepten zullen er voor 
zorgen dat materiële productie meer  lokaal kan worden georganiseerd en meer aanwezig  is  in het 
dagelijkse  leven. Ook  zorgen ontwikkelingen  rond  intelligente  transportsystemen,  ICT, big data en 
open data en de ontwikkeling van supersnelle netwerken ervoor dat realtime‐informatie beschikbaar 
is en kan gedeeld worden. Die realtime‐informatie is op zijn beurt cruciaal waar het gaat om digitale 
platformen,  interconnectiviteit,  autonome  voertuigen  en  het  delen  van  capaciteit.  Al  deze 
ontwikkelingen vormen een uitdaging voor het mobiliteitssysteem. Stedelijke logistiek zal enerzijds 
die  omwenteling moeten  ondersteunen, maar  zal  er  zelf  anderzijds  ook  door  getransformeerd 
worden en zal de kansen die technologie biedt ten volle moeten benutten.  
 
   

                                                            
1 Verwijst naar een geheel van semi‐intelligente apparaten, die met elkaar verbonden zijn. Alledaagse voorwerpen worden 
hierdoor een entiteit op het internet, die kan communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan 
autonome beslissingen kan nemen. Het ‘physical internet’ is gelijkaardig, maar dan toegepast op logistiek.  
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Als Vlaanderen en de Vlaamse steden concurrentieel en  leefbaar willen blijven, zal de stedelijke 
logistiek anders aangepakt moeten worden.  
 
Hier staan we voor een aantal uitdagingen:  
 

‐ Het is duidelijk dat de efficiëntie van stedelijke logistieke activiteiten niet optimaal is. De last 
mile in de B‐2‐C‐omgeving is bijvoorbeeld het duurste, minst efficiënte en meest vervuilende 
deel  van de  logistieke  keten. Hij  staat  voor 13%  tot 75%  van de  totale  logistieke  kost. De 
stedelijke  logistieke  voertuigen  zijn  vaak  te  laag  beladen,  parkeren  dubbel  en  worden 
inefficiënt geladen en gelost,… . De lokale regelgeving vormt hier ook een aandachtspunt, want 
deze werkt vaak belemmerend voor de logistieke efficiëntie.  

‐ Slim omgaan met  e‐commerce  vormt  een uitdaging. Burgers  kunnen dankzij  e‐commerce 
makkelijker goederen bestellen, ontvangen en terugsturen. Anderzijds draagt e‐commerce bij 
aan de fragmentatie van leveringen, niet‐thuis leveringen en gratis retourzendingen. Dit kan 
de milieu impact verhogen. Alternatieve afleverlocaties en lockers hebben nog een aanzienlijk 
groeipotentieel. 

‐ Met betrekking tot congestie behoort Vlaanderen tot de Europese top. Ook de wegen in en 
rond onze steden behoren tot de meest verzadigde in Europa. Congestie draagt lokaal bij tot 
logistieke inefficiëntie en werkt sterk kostenverhogend. Goederenvervoer draagt omgekeerd 
ook bij tot congestie. Er zijn weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar over het aandeel van 
het goederenvervoer in de totale stedelijke vervoersstromen.  De beschikbare cijfers laten een 
aandeel zien   van 10% tot 18%  in het aantal voertuigen en tussen 7% en 20%  in het aantal 
voertuigkilometers. Zo’n 20‐25% daarvan zijn uitgaande stromen, terwijl 40‐50% betrekking 
heeft op inkomende goederen. Het resterende percentage (25‐40%) heeft betrekking op intra‐
stedelijke goederenstromen.  

‐ Stedelijk goederenvervoer wordt gedomineerd door wegvervoer. Er wordt te weinig gebruik 
gemaakt van alternatieven zoals fietskoeriers, vrachttrams of milieuvriendelijke binnenvaart. 

‐ De  impact  op  de  verkeersveiligheid  en  interferentie  met  zwakke  weggebruikers  is  een 
belangrijk aandachtspunt voor stedelijk goederenvervoer.  

‐ Stedelijk  goederenvervoer  heeft  nog  een  te  grote  milieu‐impact  (bijdrage  tot 
klimaatverandering,  luchtverontreiniging  en  geluidshinder)  die  ook  doorwerkt  op  de 
volksgezondheid. Stedelijk goederenverkeer  in Europa  is verantwoordelijk voor 9% van alle 
transport‐gerelateerde  CO2‐emissies  en  36%  van  de  CO2‐emissies  van  alle  transport  in 
stedelijke gebieden. Bijkomend is stedelijk goederenvervoer in Europa verantwoordelijk voor 
20 à 30% van fijnstof‐uitstoot van alle transport in stedelijke gebieden.   

‐ De sector kampt vaak met een gebrek aan ruimte (onderzoek naar logistieke activiteiten wijst 
uit dat 3‐5% van  stedelijk  landgebruik gaat naar  laden en  lossen en  logistieke operaties  in 
stedelijke context).  

‐ Stedelijke  logistiek heeft een belangrijk economisch potentieel maar om de competitiviteit 
van Vlaamse bedrijven, actief in de stedelijke logistiek, ook in de toekomst te behouden en te 
versterken is er nood aan onderzoek, innovatie en  aan samenwerking tussen sector, overheid 
en kennisinstellingen opdat de sector tijdig zou kunnen inspelen op de wijzigende context.  



 
Pagina 6 van 17 

   

‐ Ook  het  sluiten  van  materiaalkringlopen  in  relatie  met  stedelijk  goederenvervoer 
(materialenbeheer, afvallogistiek, bouwlogistiek, urban mining en voedselvoorziening) vormt 
een uitdaging voor de Vlaamse economie. 

- Beleidsmatig gaat er nog te weinig aandacht naar stedelijke logistiek. Het bestaande beleid 
binnen  de  Vlaamse  administraties  en  binnen  de  stedelijke  administraties  is  nog  te 
gefragmenteerd. Ook de handhaving verdient de nodige aandacht.  

- Het is ook duidelijk dat er nood is aan coördinatie en samenwerking tussen stakeholders. Er 
is nood aan dialoog en meer  samenwerking,  tussen overheden onderling maar ook  tussen 
overheden en de private sector. 

 

 

 
© IntelloCity 
   

© IntelloCity  
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 VISIE, DOELSTELLINGEN EN ACTIES 

 

 

In 2030 is stedelijke logistiek in Vlaanderen efficiënt en grotendeels koolstofvrij, zoals ook werd 
vooropgesteld  door  de  Europese  Commissie  in  het Witboek  Transport.  Stedelijke  logistiek 
faciliteert economische bedrijvigheid en ondersteunt leefbare kernen, met een positieve impact 
op ruimtelijke kwaliteit en gezondheid. Tegelijk versterken we de concurrentiepositie van de 
Vlaamse logistieke sector. 

 

 
Vijf hoofddoelstellingen dragen bij tot de realisatie van de visie. Deze hoofddoelstellingen vormen de 
voornaamste overkoepelende thema’s waarop wordt ingezet :  
 

- Geïntegreerd en integraal beleid rond stedelijke logistiek  

- Efficiënte stedelijke logistiek met respect voor leefbaarheid en veiligheid 

- Milieuvriendelijke stedelijke logistiek 

- Innovatie en ondernemerschap in, en dankzij stedelijke logistiek  

- Efficiënt en duurzaam ruimtegebruik voor stedelijke logistiek  

 
Deze vijf hoofddoelstellingen laten zich vertalen in een reeks subdoelen en acties.  
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1. Geïntegreerd en integraal beleid rond stedelijke logistiek  
Vlaanderen  en  de  lokale  besturen  realiseren  een  beleid  dat  geïntegreerd  is  (samenwerking  tussen 
beleidsdomeinen/niveaus en stakeholders, samenhang tussen initiatieven) en integraal rekening houdt 
met alle dimensies van stedelijke  logistiek  (mobiliteit, economie,  ruimtelijke ordening,  leefbaarheid, 
veiligheid,…).  
 

Subdoelen: 
 

1) Stedelijke logistiek als horizontaal thema in een dialoog tussen de verschillende Vlaamse 
beleidsdomeinen. De  voornaamste  betrokken  partijen  zijn  (naast het beleidsdomein 
MOW) het Departement Omgeving, Departement EWI, VLAIO en team stedenbeleid van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur.  

2) Europese beleid en projecten ‐ opvolging van, integratie in en beïnvloeding via Vlaams 
beleid stedelijke logistiek (niet‐limitatief) 

a. Opmaak niet‐bindende richtinggevende documenten stedelijke logistiek  

b. Urban Mobility Package  

c. Digital agenda  

d. Urban agenda  

e. Smart Cities and Communities 

f. Benutten  Europese  netwerken  (Alice,  Polis)  en  delen  kennis  met  Vlaamse 
stakeholders 

g. Urban nodes in de TEN‐T netwerken  

h. Europese calls en programma’s met  luik stedelijk  logistiek: Horizon 2020  (Civitas), 
EFRO, etc.  

3) Federaal  beleid  ‐  opvolging  van,  integratie  in  en  beïnvloeding  via  Vlaams  beleid 
stedelijke logistiek (niet‐limitatief) 

a. Grootstedenbeleid  

b. Reglementering nachtwerk  

c. Digital Belgium  

d. Verkeersreglementering (wegcode)  

e. Fiscaal beleid 

f. Handhavingsbeleid (niet‐geregionaliseerd) 

g. Sanctioneringsbeleid (niet‐geregionaliseerd) 

4) Aansturen op samenwerking rond dit thema met buurgewesten en landen 

a. Bilaterale contacten 

b. Benelux overleg (bv. Urbiscoop stedelijke mobiliteit)   
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5) Stedelijke logistiek in het stedelijke beleid integreren.  

Single points of contact voor stedelijke logistiek, zowel op niveau Vlaanderen als lokaal 

6) De verschillende bestuursniveaus geven het goede voorbeeld door de verduurzaming 
van hun eigen logistieke stromen en aankopen. 

7) De eventuele invoering van specifieke regelgeving voor vrachtvervoer wordt minstens 
onderbouwd  met  concrete  data  over  in‐  en  uitstroom  van  commerciële 
vervoersbewegingen in steden  

8) Stimuleren van kennisopbouw en kennisdeling rond het thema stedelijke logistiek 

9) Stimuleren/creëren  van  een  raamwerk  voor  collaboratieve  data‐analyse  van 
beschikbare  (overheids‐,  gemeenschaps‐)  data  voor  logistieke  en 
toeleveringsnetwerken en integratie in platformen 

10) Verhogen van de beschikbaarheid van data over stedelijke logistiek  

11) Ontwikkelen/onderzoeken  van  nieuwe  opportuniteiten  om  effectieve  integratie  van 
stedelijke vracht‐ en personenmobiliteitsdiensten en –netwerken te bewerkstelligen  
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Acties   Initiatiefnemer  Timing   Resultaat  

Het Departement MOW zorgt voor 
coördinatie rond het thema stedelijke 
logistiek binnen de Vlaamse overheid en 
vervult in samenspraak met de 
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en de speerpuntcluster 
logistiek (VIL, start 2017) de brugfunctie 
naar de lokale besturen. (VIL vormt de 
brugfunctie naar bedrijven).   

Departement MOW  Vanaf begin 2017 Coördinatie overleg stedelijke 
logistiek met lokale besturen  

Aanstelling en bekendmaking van 
centraal aanspreekpunt voor stedelijke 
logistiek voor de Vlaamse overheid 

Departement MOW  2017  Centraal aanspreekpunt voor 
stedelijke logistiek op niveau 
Vlaamse overheid is bekend bij 
lokale besturen en andere 
partners 

Aandringen bij lokale besturen om een 
single point of contact voor stedelijke 
logistiek aan te stellen 

Departement 
MOW/VVSG  

2017   Centrale aanspreekpunten 
stedelijke logistiek bij lokale 
besturen 

Dataverzameling stedelijke logistiek   Departement MOW  2017   Indicatoren en data voor 
opvolging beleid op niveau 
Vlaanderen en aanvullende 
detailinformatie voor lokale 
besturen 

Onderzoeken of 
goederenvervoer/logistiek kan 
geïntegreerd worden in de 
Stadsmonitor  

Departement 
MOW/Agentschap 
Binnenlands Bestuur 
(Stedenbeleid)   

2017  Goederenvervoer/logistiek in de 
Stadsmonitor 

Dataservices kilometerheffing (>3,5 ton) 
worden gebruikt om inzicht te geven in 
lokaal vrachtvervoer  

Departement MOW   2018   Informatie over type voertuigen, 
aantal afgelegde kilometer, 
routering (>3,5 ton, lokaal)  

Creatie van een Vlaamse online 
community stedelijke logistiek 
(websites, linked‐in, twitter,…) die 
informatie ontsluit en opbouwt  

Departement MOW, 
partners beleidskader 
stedelijke logistiek 

2017  Goede praktijken en informatie 
worden optimaal gedeeld en 
opgebouwd door Vlaamse 
community stedelijke logistiek  

Uitwerking richtlijnen en methodologie 
voor opname logistiek/goederenvervoer 
in de gemeentelijke mobiliteitsplannen 
compatibel met de gemeentelijke 
klimaatdoelstellingen.  

Departement MOW   Opstart 2017. 
Oplevering in 
samenhang met 
update 
Wegwijzer 
stedelijke 
logistiek.  

Instrumentarium om stedelijke 
logistiek luik in mobiliteitsplannen 
vorm te geven  

‘Wegwijzer stedelijke logistiek’ (update 
van ‘Wegwijzer voor een duurzame en 
efficiënte stedelijke distributie in 
Vlaanderen’) 

MOW & partners 
beleidskader stedelijke 
logistiek  

Opstart najaar 
2017. Oplevering 
eerste semester 
2018.  

De wegwijzer is een handige 
brochure die de lokale besturen 
ondersteunt om stedelijke 
logistiek een plaats te geven in 
hun beleid. Ook andere 
stakeholders kunnen hiermee aan 
de slag.   
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2. Efficiënte stedelijke logistiek met respect voor leefbaarheid en veiligheid  
 
In Vlaanderen wordt stedelijke logistiek op een efficiënte manier georganiseerd zodanig dat er wordt 
bijgedragen aan toegevoegde waarde en de maatschappelijke impact wordt beperkt.  
 

Subdoelen: 
 

1) Verhogen van de efficiëntie en duurzaamheid van stedelijke transportstromen door 
hogere beladingsgraden, betere routering en optimale tijds‐ en plaatsafhankelijke 
moduskeuze,  het  optimaliseren  van  de  synchronisatie  van  verkeerslichten,  het 
coördineren van openbare werken en het uitrollen van dynamisch verkeersbeheer 
via communicatietechnologie. 

2) Stedelijke logistieke efficiëntie verzoenen met de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de stad.  

3) Verkeersveiligheid verhogen door het aantal ongevallen met vrachtvervoer terug 
te dringen door in te zetten op educatie, sensibilisering, infrastructuur, 
voertuigtechnologie, handhaving en op te roepen tot engagement van elke 
weggebruiker.  

4) Ladingverlies beperken.  

5) Logistieke  activiteiten  verzoenen met  andere  stedelijke  functies  (zoals  wonen, 
winkelen, …). 

6) Aflevering, verzending en retourneren op de meest optimale locatie (e‐
commerce) 

7) Hinder  (geluidsoverlast,  parkeerhinder,  visuele  hinder)  en  luchtverontreiniging 
beperken door een performante organisatie van de logistieke activiteiten. 

8) Streven naar een optimale aansluiting op de bredere logistieke keten via stedelijke 
logistieke  platformen, modulaire  transporteenheden  die multimodaal  inzetbaar 
zijn, automatisering, …  

   

© Jerry De Brie 

© Bringme 
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Acties   Initiatiefnemer  Timing   Resultaat  

Stand van zaken aanpassing VLAREM 
voor laad‐ en losactiviteiten voor 
grote supermarkten en verdere 
uitrol dagrandleveringen  

Departementen 
MOW en Omgeving 

Najaar 2017  

 

Stand van zaken Vlarem‐wijziging 
en verdere aanpak in functie 
hiervan 

Vergroten verkeersveiligheid en 
inzichten hierrond in samenhang 
met stedelijke logistiek: 

‐ Uitvoering Verkeersveiligheids‐
plan  

‐ Dodehoek: sensibiliserings‐
campagne en uitbreiding aantal 
spiegelafstelplaatsen 

‐ Veiligere verkeerslichten / ‐
regeling op kruispunten 

‐ Vakbekwaamheid & nascholing: 
aandacht opleidingsmodules 

‐ Link kilometerheffing‐
verkeersveiligheid op lokaal 
niveau  

Departement MOW, 
Agentschap Wegen 
en Verkeer, Vlaamse 
Stichting 
Verkeerskunde in 
samenwerking met 
de andere partners 
binnen het Vlaams 
Huis voor de 
Verkeersveiligheid 

Permanent  Versterkte 
aanpak  verkeersveiligheidsprobl
ematiek, met inbegrip van 
aandacht voor vrachtvervoer in 
steden 

Slimme kilometerheffing (verder 
onderzoek) ‐  input geven rond 
efficiënte en duurzame stedelijke 
logistiek 

Departement MOW  2017‐2018   Aandachtspunten rond efficiënte 
en duurzame stedelijke logistiek 
meegenomen in verder 
onderzoek slimme 
kilometerheffing  

Opstellen afwegingskader Stedelijke 
toegankelijkheid voor logistiek met 
aandacht voor verschillende vormen 
toegangsbeperkingen (lage 
emissiezones, venstertijden, 
voetgangerszones,…) en 
verschillende dimensies 
(verkeersveiligheid, duurzaamheid, 
economie,..) 

Partners 
beleidskader 
stedelijke logistiek  

2017‐2018   Afwegingskader voor 
toegankelijkheid en efficiënte en 
duurzame stedelijke logistiek  

Rekening houden met stedelijke 
logistiek bij optimaliseren 
synchronisatie van verkeerslichten 
en dynamisch verkeerbeheer  

Departement MOW  Permanent   Stedelijke logistiek meegenomen 
in synchronisatie verkeerslichten 
en dynamisch verkeersbeheer 
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3. Milieuvriendelijke stedelijke logistiek 
 

Vlaanderen  zet  in  op  milieuvriendelijke  stedelijke  logistiek.  Het  aantal  afgelegde  kilometers  en 
verplaatsingen  worden  beperkt  en  voor  de  nodige  verplaatsingen  worden  milieuvriendelijke 
oplossingen  gebruikt.  Ook  andere  logistieke  activiteiten  (opslag,  behandeling,  …)  gebeuren  zo 
milieuvriendelijk mogelijk.  
 

Subdoelen: 
 

1) Het aantal afgelegde kilometers over de weg neemt af dankzij efficiëntiewinsten 
(rekening houdende met bestaande vervoersvraag)  

2) Het  aantal  kilometers  vervoerd  over  de  weg  met  auto’s,  bestelwagens  en 
vrachtwagens neemt af ten voordele van duurzame vervoerswijzen: fietskoeriers, 
milieuvriendelijke binnenvaart,  vrachttrams  (rekening houdende met bestaande 
vraag en indien opportuun)  

3) Stedelijke logistiek gebeurt in 2030 met de inzet en het gebruik van geluidsarme en 
energiezuinige voer‐ en vaartuigen. 

4) Het  aandeel  voer‐  en  vaartuigen  aangedreven  door  alternatieve  brandstoffen 
(elektriciteit, CNG, LNG, waterstof) neemt toe. 

5) De nodige tank‐ en  laadinfrastructuur  is beschikbaar, rekening houdende met de 
vraag naar‐ en de invoer van voer‐ en vaartuigen op alternatieve brandstoffen.  

6) Duurzame magazijnen en overslaglocaties  

7) Faciliteren en promoten van watergebonden, klimaatneutrale  stedelijke logistiek 

 
   

 
© Stad Antwerpen – fotograaf: Frederik Beyens 
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Acties   Initiatiefnemer  Timing   Resultaat  

Subsidiecall Clean Power for 
Transport  

Departement Omgeving   Jaarlijkse 
projectoproep  

Stedelijke logistiek kan aan bod 
komen als één van de domeinen 
waarop kan ingezet worden. 
Concrete resultaten hangen af van 
goedkeuring van de oproep en de 
ingediende projecten.   

Ondersteuning voor vrachtwagens 
op alternatieve brandstoffen (LNG, 
CNG) via Ecologiepremie plus (deze 
technologie komt op de limitatieve 
technologieënlijst) en verhoging 
steunpercentages. 

Departement 
MOW/Agentschap 
Innoveren & 
Ondernemen   

November 2017   Meer voertuigen op alternatieve 
brandstoffen, ook voor stedelijke 
distributie 

Cycle Logistics Ahead (Europees 
project fietslogistiek)  – uitwerking  
luik Vlaanderen.  

Departement MOW en 
Vlaamse partners Cycle 
Logistics Ahead 

Tot eind2017   Organisatie workshops voor lokale 
besturen en (potentiële) 
fietskoeriers, organisatie slotevent, 
uitwerking roadmap fietslogistiek   

Stedelijke logistiek via alternatieve 
modi onderzoeken en realiseren 
waar opportuun   

Waterwegbeheerder, De 
Lijn, 
Multimodaal.Vlaanderen 

Permanent  Verhoogd gebruik alternatieve modi  

Sensibiliseren rond thema 
stedelijke logistiek met oog op 
verhoging efficiëntie en verlagen 
milieu‐impact specifieke stromen 
(bouw, horeca,…)  

Departement MOW en 
sectororganisaties 

Permanent   Sensibiliseren en efficiëntie/milieu‐
impact verbeteren  

 

4. Innovatie en Ondernemerschap in, en dankzij stedelijke logistiek  
 

Vlaanderen zorgt ervoor dat stedelijke logistiek een positieve bijdrage levert aan de (lokale) economie 
door onderzoek, innovatie en slim ondernemerschap te stimuleren, zowel in de logistieke sector als voor 
de sectoren die gebruik maken van logistiek.  

Subdoelen: 

1) Onderzoek, innovatie en samenwerking om het economisch potentieel van de 
logistiek maximaal te benutten en de competitiviteit in de Vlaamse logistieke 
sector te verhogen.  

2) Een duurzame stedelijke logistiek die ondernemerschap en de verwevenheid van 
economische functies die logistieke diensten vergen, in bedrijvige steden faciliteert 
en het maatschappelijke draagvlak respecteert.  

3) Triple  helix model, waarbij  sector,  overheid  en  kennisinstellingen  in  co‐creatie 
samenwerken  zodat  tijdig  en  proactief  en  in  overleg  wordt  ingespeeld  op 
wijzigingen  in  de  (internationale)  context.  Dit  betekent  vroegtijdig  tendensen 
detecteren en proactief actie ondernemen zodat de Vlaamse logistieke sector ook 
in de toekomst concurrentieel blijft en de Vlaamse economie een toekomstgerichte 
omschakeling kan maken (circulaire economie, deeleconomie,…) .  
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Acties   Initiatiefnemer  Timing   Resultaat  

Onderzoek, innovatie en 
ondernemerschap stedelijke 
logistiek stimuleren en versterken 
door samenwerking (departement 
MOW, logistieke cluster, betrokken 
partijen)  

Departement MOW, 
betrokkenen 
beleidskader, 
speerpuntcluster 

Permanent  Onderzoek, innovatie, 
ondernemerschap, implementatie   

Sensibilisering rond goede 
praktijken stedelijke logistiek naar 
sectoren en stakeholders  

Departement MOW, 
betrokken partijen 
Vlaams beleidskader  

Permanent  Goede praktijken als stimulans om aan 
de slag te gaan 

Ondersteunen van living labs (bv. 
tijdelijke aanpassing van 
reglementering en regelluwe 
zones) 

Departement MOW 
en trekker living lab in 
kwestie 

Permanent   Living labs met goede randvoorwaarden 

 

 

 

   

© IDEO  
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5. Efficiënt en duurzaam ruimtegebruik voor stedelijke logistiek  
 

Een  efficiënt  en  duurzaam  ruimtegebruik  voor  stedelijke  logistiek  via  verhoging  van  het  ruimtelijk 
rendement, het voeren van een locatiebeleid en het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit in relatie met 
stedelijke logistiek. 
 

Subdoelen:  

1) Inzetten op de transformatie van de bebouwde ruimte voor stedelijke logistiek via 
het opdrijven van het ruimtelijk rendement en het vrijwaren van de open ruimte.  

2) Door middel van locatiebeleid kwalitatieve ruimte bieden voor stedelijke logistieke 
activiteiten zonder te sterke mobiliteitshinder. 

 

Acties   Initiatiefnemer  Timing   Resultaat  

Aanpakken van de first‐ en lastmile 
problematiek vertrekkende vanuit 
de regionale logistieke 
knooppunten.  

Departement 
Omgeving 

2017   Gedeelde ruimtelijk inzichten first en 
last mile in samenhang met regionale 
logistieke knooppunten 

Ruimtelijk rendement van logistiek 
in steden  verhogen  

Departement 
Omgeving 

Permanent   Inzicht in hoe het ruimtelijk 
rendement van stedelijke logistiek te 
verhogen 

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling 
ter ondersteuning van 
operationalisering stedelijke 
logistiek  

Departement 
Omgeving  

Permanent  Gebiedsontwikkelingsprocessen  
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BEOOGDE RESULTATEN 

Realisatie van de doelstellingen en de acties die geformuleerd worden in het beleidskader.  
 
 

COÖRDINATIE 

Het  beleidskader  stedelijke  logistiek  zal  gecoördineerd  worden  door  de  afdeling  Beleid  van  het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid). Het Departement nam het initiatief 
om  samen met  alle  betrokken  partijen  in  co‐creatie  dit  gedragen  richtinggevend  beleidskader  te 
ontwikkelen. Het neemt nu de verdere coördinatie op zich en vervult een brugfunctie naar de lokale 
besturen, in nauwe samenspraak met de logistieke speerpuntcluster (VIL), de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten en de andere stakeholders.  
 
Om het beleidskader stedelijke logistiek aan te sturen en te realiseren worden er wanneer opportuun 
ambtelijke  werkgroepen  samengebracht met  vertegenwoordigers  van  respectievelijk  de  Vlaamse 
overheid, de steden en gemeenten en andere stakeholders.  
 
 

MEER INFORMATIE/VRAGEN/SUGGESTIES? 

www.mobielvlaanderen.be/stedelijkelogistiek   
 

 
 
 


