
Blanche Dael aan de slag met Zero 
Emissie Stadslogistiek 
18-03-2022 om 07:11 door Zuid-Limburg Bereikbaar 

 Print 

 
Afbeelding: AronNijsFotogr. 
 

Blanche Dael doet niet alleen mee met Zero Emissie Stadslogistiek vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor de toekomst van de stad Maastricht, maar óók omdat de 
aanpak past bij hun familiewaarden. “Verantwoord ondernemen zit van oudsher in ons 
systeem”, zegt directeur Albert Berghof, ‘en we voegen graag de daad bij het woord.’ 

Berghof tekende 10 maart de Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek 2025 samen met 
programmadirecteur Louis Prompers van Zuid-Limburg Bereikbaar. Het doel van Zero Emissie 
Stadslogistiek Maastricht 2025 (ZES) is het behouden van een veilig, gezond, bereikbaar en 
aantrekkelijk stadscentrum. “ZES maakt Maastricht economisch toekomstbestendig en zal ook 
bijdragen aan haar belevingskwaliteit”, zegt Prompers. ZES is de invoering van een Zero Emissie 
zone voor emissieloos transport vanaf 1-1-2025, maar vooral ook een meer efficiënte en 
duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. 

Op de fiets 
Berghof geeft aan dat zijn team van medewerkers dagelijks geconfronteerd wordt met drukke 
straten en soms zelfs verkeersopstoppingen in de binnenstad. De situatie wordt steeds 
nijpender. Leveringen per fiets bieden uitkomst. Tijdens de lockdown zijn medewerkers in eerste 
instantie zelf op de fiets gesprongen om bestellingen te leveren. Ons postordersysteem was net 
op tijd klaar en kon meteen worden ingezet. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven en de 



deuren weer open staan, is Vleugels Fietskoeriers de nieuwe professionele partner. 
Bryan Schleipen van Vleugels Fietskoeriers: “Veruit de meeste pakketjes kunnen mee met onze 
reguliere fietskoeriers, tenzij het grotere pakketten zijn, dan gebruiken we een vrachtfiets. En we 
zorgen ervoor dat de nette verpakking van Blanche Dael behouden blijft. Met de fiets bereiken 
we het hele 6200 postcodegebied op een snelle, milieuvriendelijke en directe manier zonder dat 
we last hebben van eventuele verkeersopstoppingen. Ondertussen bekijken we samen met 
Blanche Dael ook of het mogelijk is om bestellingen in de randgemeenten Bunde, Meerssen, 
Eijsden enz. aan te bieden.” 
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Voor particulieren en ondernemers 
Naast de leveringen aan particulieren laat Blanche Dael ook de bestellingen van ondernemers in 
de stad Maastricht zo veel mogelijk per fiets leveren, zoals bij de Universiteit Maastricht en Pastel 
Lunch Café gelegen aan de Servaasbrug. Alain Walstock van Pastel geeft aan dat het voor hun 
grote voordelen heeft om de leveringen per fiets te krijgen: “Met de keuze voor de fiets 
voorkomen we ronkende vrachtwagens voor het terras, die een doorn in het oog zijn van klanten 
én ondernemers. En ik kan ook ad hoc nog een bestelling doen. Binnen een half uurtje is die hier. 
Wat een service!” 
Om de fietsleveringen extra onder de aandacht te brengen bezorgt Blanche Dael op dinsdag 29 
maart álle horecabestellingen in Maastricht met de elektrische fiets. Hiervoor gebruikt Blanche 
Dael elektrische bakfietsen van collega-ondernemers in de stad en Vleugels Fietskoeriers. Alle 
medewerkers van Blanche Dael bezorgen die dag één of meerdere horecabestellingen. 

Meer plannen 
Berghof geeft aan dat er nog meer plannen zijn voor de toekomst. In 2022 introduceert Blanche 
Dael een fietsplan voor medewerkers, zodat tenminste de helft van de medewerkers dagelijks 
kiest voor een C02-neutrale optie voor woon-werk-verkeer. En vanaf 2023 zijn alle nieuwe 
personenwagens elektrisch. Hij heeft ook al eerder ideeën gelanceerd voor een logistieke hub op 
Sphinx Zuid waar bewoners pakketten afleveren en ophalen of te voet of te fiets geleverd krijgen. 
Ook heeft Blanche Dael een Iso 26000 verklaring ondertekend, de ‘blauwdruk’ voor hun 



duurzaamheidsbeleid. Blanche Dael werkt dus hard aan een duurzame toekomst voor de stad 
Maastricht en het bedrijf. 
Projectleider Jelle Ummels is met de Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar van programmabureau 
Zuid-Limburg Bereikbaar aanjager van ZES voor de binnenstad van Maastricht. Wilt u ook 
meedoen? Jelle Ummels staat u graag te woord jelle.ummels@zuid-limburg-bereikbaar.nl. 

Bezorging via fietskoerier uitproberen? 
Van 10 t/m 31 maart kunnen alle particulieren in Maastricht gratis de duurzame fiets bezorgoptie 
van Blanche Dael met Vleugels Fietskoeriers uitproberen. Op 29 maart zal het hele team van 
Blanche Dael alle zakelijke en particuliere bestellingen in Maastricht zelf met de fiets leveren. Kijk 
voor meer info op www.blanchedael.nl. 

 
 


