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‘Stadsdistributie heeft nieuw 
businessmodel nodig’
“Elk pakje dat in het distributiecentrum aankomt meteen 
leveren, dat zullen we niet meer doen. We willen 
goederenstromen zoveel mogelijk bundelen en twee keer 
per dag de stad beleveren met vaste ritten.” Dat zegt Alex 
Van Breedam die met het project CULT een nieuw 
businessmodel voor stadsdistributie in de markt zet. Enkele 
grote bedrijven doen al mee. De eerste leveringen zullen 
nog dit najaar in Antwerpen plaatsvinden. Lees het 
interview vanaf p. 4.
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