
 
 

            
 

PERSBERICHT  
 

Lean & Green Off-Road op weg naar landelijk dekkend 

netwerk  
Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek dat wordt 
uitgevoerd door Connekt, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en 

vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun 
vervoer van de weg gaan halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al 
concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten: een principe dat in 

de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal vervoer’. Tijdens het Topsector Logistiek Congres op 
16 maart zijn nieuwe verkenningen gestart met Limburg, Drenthe en Zuid-Holland. Hiermee ligt 
Lean & Green op koers naar een landelijk dekkend netwerk met wereldwijde impact aan het eind 
van 2017. 

    

 
Lean & Green Off-Road 
Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak opschalen naar synchromodaal vervoer van 
en naar Nederland. Het actieprogramma creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming 
van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Daarmee sluit het aan bij de 

doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green. Ruim 500 Lean & Green koplopers in 8 
Europese landen maken zich sterk voor concrete doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, 
met als ultiem doel: zero emissie. Dat past bij de opgave, waarvoor de logistiek in Nederland 
volgens onderzoek door de Topsector gesteld staat: voor 2050 een factor 6 
productiviteitsverbetering, willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. De Topsector 
Logistiek ziet Lean & Green Off-Road dan ook als voorbeeld van ‘Futureproof Logistics’.  
 

Samen verschil maken 
Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft al in een aantal regio’s 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het neutrale logistieke platform Zeeland 
Connect, Noord-Brabant en Gelderland via het platform NewWays. Ook Drenthe gaat gebruik 
maken van NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator. Door het landelijke netwerk eind 
2017 kunnen alle verladers en vervoerders in Nederland straks eenvoudig en snel kiezen voor 

joint-corridor off-road ontwikkeling. Vanuit elke regio realiseren zij gezamenlijk verschil qua 
beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wereldklasse. 
 



weConnekt app 
Het instrument dat Lean & Green Off-Road inzet om samenwerking te bespoedigen, is de 

weConnekt app: een logistieke matching app. In de nieuwe versie hiervan, die (ook) vandaag werd 
gepresenteerd, kunnen naast verladers nu ook vervoerders rechtstreeks volumes inbrengen. Dat 

versnelt de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling en opschaling 
van gemeenschappelijke vrachtcorridors. 
 
Opmaat  
De vandaag gestarte verkenningen zijn een opmaat naar de eerste gezamenlijke corridor van 
verladers en vervoerders, Brabant-Polen, die in het voorjaar van start gaat. Toonaangevende 
bedrijven als Bolsius, Samsung en GVT en Essers zijn hierbij betrokken. Ondertussen wordt ook in 

andere regio’s hard gewerkt om de corridors te vormen en op te schalen. 

Actiewebsite 

Meer informatie is te vinden op de actiewebsite van Lean & Green Off-Road: www.lean-
greenoffroad.nl.  
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Meer informatie 
 

Foto’s  
Foto’s van het congres zijn vrij van rechten te gebruiken o.v.v. de naam van de fotograaf: Paul 
Ridderhof. U kunt deze downloaden 
via  https://www.flickr.com/photos/ridderhof/albums/72157676679473854 
 
Lean & Green 
Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek voor groener, flexibeler 
en efficiënter vervoer. Want het vervoer van volle en lege containers naar het achterland kan 
(voor een deel van de route) prima met een binnenvaartschip of trein worden uitgevoerd. Dit stoot 
minder CO2 uit dan het wegvervoer: geen last van files en met minder mankracht meer 

transporteren. Lean & Green Off-Road draagt bij aan de doelstelling van de Topsector Logistiek om 
in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton 
CO2 te besparen of te voorkomen. Lean & Green Off-Road sluit aan bij het gelijknamige 
Connektprogramma Lean & Green. Beide programma’s worden uitgevoerd door Connekt. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Casteren van Cattenburch, communicatie 
Connekt/Lean & Green, via 015-2516565. Kijk ook op www.lean-greenoffroad.nl, 

www.topsectorlogistiek.nl. www.lean-green.nl.  
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