
          

 
 
P E R S B E R I C H T 

 

Logistiek pakt de klimaathandschoen op 
 
Delft, 16 november 2016 
 
Van fietskoeriers tot Albert Heijn, van vervoerders tot de bloemenveiling: uit alle facetten van de 

logistiek was er vandaag aandacht voor de opgave die het klimaatakkoord uit Parijs ons geeft. Op 
de conferentie ‘Factor 6’, georganiseerd door netwerkorganisatie Connekt en de Topsector 
Logistiek, werden bedrijven aan het denken gezet en op pad geholpen met concrete ideeën.  
De naam van de conferentie gaf direct al aan hoe urgent de klus is: wil de logistiek binnen de 

ambities voor co2-uitstoot voor 2050 blijven, dan moet voor elke kilo vracht die vervoerd wordt 
een factor 6 efficiënter gewerkt worden. In de komende 34 jaar moeten dus alle technische, 

sociale en economische innovaties bij elkaar komen om dat voor elkaar te krijgen. Het plenaire 
programma met interessante keynotes ging precies hierover: hoe groot is de klus en hoe kunnen 
we die samen aanpakken? Welke cijfers zijn er al over de uitstoot van logistiek? En hoe kan een 
bedrijf hier zelf aan werken? De break-outsessies waren er om hierop antwoorden te geven. 
Meteen aan de slag dus. In een sessie over verpakkingen werd snel duidelijk dat er nog veel lucht 
naar consumenten gereden wordt: iets dat snel aan te pakken is. Ingewikkelder wordt het als het 
om voertuigtechnologie gaat: een full-size truck op waterstof is helaas nog niet te koop. Toch was 

het ook meer dan de moeite waard om in een sessie daarover de nieuwste inzichten te delen, 
zodat duidelijk is wat er nu al wel op de markt is. Ook over de waarde van data werd gesproken: 
pas als een organisatie weet waar de verspilling zit, is die aan te pakken. 
Tussen de sessies door werd er nog driftig genetwerkt, want ook van elkaar konden de deelnemers 
al veel leren. De opgave is duidelijk, de antwoorden zijn nu binnen bereik: de logistiek maakt 
vaart met verduurzaming! 
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