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De STEF-groep behaalt de 2de “Lean & Green”-ster 
 

De STEF-groep – Europees specialist in koel- en vrieslogistiek – behaalde op donderdag 18 mei 

2017 voor haar filiaal STEF Bodegraven (SPEKSNIJDER Transport) de 2de “Lean & Green”-ster. 

Deze beloning bekroont de uitrol van nieuwe meetbare acties in duurzame ontwikkeling die 

bijdragen aan de uitvoering van transportactiviteiten voor verse en diepgevroren 

voedingsproducten in Nederland. 

 

 
Van links naar rechts : 

Albert Mulder, Program Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)  

en Christian Dooms, Directeur van STEF Nederland 

 

Lean & Green is een internationaal programma dat ondernemingen stimuleert en bijstaat in een vermindering 
van de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten. Het programma verloopt in drie stadia: 

 De Lean & Green-award wordt overhandigd aan bedrijven die een actieplan hebben met als doel hun 
CO2- uitstoot te verminderen met 20% binnen een termijn van maximum vijf jaar; 

 De 1ste Lean & Green-ster wordt toegekend aan bedrijven die deze doelstelling bereikt hebben;   

 De 2de Lean & Green-ster wordt toegekend aan bedrijven die nieuwe meetbare acties in 

duurzame ontwikkeling gerealiseerd hebben. 

 

 

 

 



 

 

De STEF-groep werd onlangs beloond met de 2de ster dankzij drie belangrijke maatregelen: 

 

 De oprichting van een netwerk tussen de site STEF Bodegraven en de sites STEF Eindhoven en 

Raalte in Nederland alsook de site van STEF Saintes in België om de behandelde volumes te 

bundelen en het aantal afgelegde kilometers per rit te beperken; 

 Het ingebruiknemen van software ter optimalisatie van de ritten om het aantal afgelegde 

kilometers te verminderen; 

 Het inzetten van trailers met stuurassen om het brandstofverbruik te verminderen en de 

levensduur van de banden te verhogen. 

In 2011 behaalde de STEF-groep de Lean & Green-award en vervolgens de 1ste ster in 2014.  

 

Christian Dooms, Directeur van STEF Nederland verklaarde: ‘Door de deelname aan het Lean & Green- 

programma hebben wij ambitieuze plannen geformuleerd om onze CO2-uitstoot met 20% te verminderen. De 

teams hebben hard gewerkt om deze doelstelling in het het 3de jaar te bereiken. Met het behalen van deze 
2de ster gaan wij nog een stap verder in onze milieu-aanpak die één van de voornaamste componenten is 
van ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen’.  
 
 
Over STEF - www.stef.com 
STEF is de Europese specialist in koel- en vrieslogistiek. De groep biedt transport- en logistieke oplossingen 
en informatiesystemen afgestemd op voedingsproducten. STEF begeleidt haar klanten van de 
voedingsindustrie, distributie en horeca in de verbetering van hun logistieke keten met behulp van een 
netwerk van 16.000 medewerkers en 225 platformen in 7 landen: Nederland , België, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Portugal en Zwitserland. In 2016 haalde STEF een omzet van 2 825 miljoen euro. 
 
Over STEF Nederland 
STEF Nederland telt 350 medewerkers en beschikt over drie platformen, met een totale oppervlakte van 
16.000 m², verspreid binnen Nederland: 

 In het noordoosten, in Raalte: een transport- en logistiek platform voor verse voedingsproducten (2-

4°C) van 2.500 m²;  

 In het zuidoosten, in Eindhoven: een transportplatform voor verse voedingsproducten (2-4°C) van 

2.000 m²;   

 In het midden van Nederland, in Bodegraven: een transport- en logistiek platform voor verse (2-4°C) 

en diepvriesvoedingsproducten (-25°C) van 6.500 m² die in september 2017 zal worden uitgebreid 

met een bijkomende capaciteit voor verse voedingsproducten (2-4°C) in crossdock van 5.000 m² en 

additionele warehousingoppervlakte van 3.000 m². 

 
Perscontact STEF Benelux : Alyson GABRIEL – alyson.gabriel@stef.com 
Perscontact STEF Groep : Catherine MARIE – catherine.marie@stef.com  
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