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Beaulieu International Group reduceert de CO2-uitstoot met 300 ton 
dankzij zijn duurzame containertransportprogramma 

 

Waregem, België – 21 juni 2018 – Beaulieu International Group (B.I.G.) maakte vandaag de resultaten 

bekend van hun wereldwijde, multimodale logistiekplatform dat watertransport gebruikt om minder 

afhankelijk te zijn van vrachtwagens. Dit succesvolle programma heeft in 2017 de 

containertransportgerelateerde CO2-uitstoot van het bedrijf met 36% gereduceerd, en het doel is om 

de komende jaren de uitstoot verder te reduceren naar 55%. 

Het programma is sinds de start in 2015 aanzienlijk gegroeid, en op dit moment wordt 60% van alle 

containers getransporteerd via binnenvaartschepen die vanuit de River Terminal Wielsbeke (RTW) 

vertrekken. De RTW fungeert als de centrale binnenlandse haven van B.I.G., en verbindt het bedrijf 

via de haven van Antwerpen met de grootste scheepvaartroutes en bestemmingen ter wereld. De 

containertransportorganisatie is opgericht in nauwe samenwerking met RTW-operator Delcatrans, 

die binnenvaartschipdiensten aanbiedt, en Manuport Logistics, die als 4 PL-partner (Fourth Party 

Logistics) opereert voor B.I.G. 

Voorheen gingen alle containerladingen per vrachtwagen naar de haven van Antwerpen, een rit van 

90 km. Door te kiezen voor watertransport zijn reistijden betrouwbaarder geworden, aangezien files 

niet langer een factor zijn; er zijn minder vrachtwagens op de weg, wat de drukte in het verkeer voor 

andere weggebruikers vermindert, en de CO2 -uitstoot van het bedrijf is gedaald. In 2017 heeft het 

bedrijf 3.000 containers verscheept via een combinatie van weg- en watertransport, waardoor de 

CO2-uitstoot met 300 ton is afgenomen, vergeleken met alleen wegtransport. 

"B.I.G. vindt het belangrijk efficiënte en duurzame transportoplossingen aan te bieden," zegt Isabelle 

Vandamme, Group Supply Chain & Procurement Director bij B.I.G. "Daarom is watertransport van 

RTW naar de haven van Antwerpen zo belangrijk voor B.I.G. en blijft dit de komende jaren ook zo. 

Ons doel is zelfs om dit jaar 10% meer binnenvaartschepen te gebruiken. Een uitbreiding van de 

capaciteit van binnenvaartschepen is gepland voor de komende jaren: deze wordt verhoogd van 60 

naar 90 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)." 

De voordelen van binnenscheepvaart in feiten en getallen: 

 Vergelijking van gemiddelde CO2-uitstoot per ton/km: Wegtransport 62g CO2/ton/km, tegen 

intermodaal weg-/watertransport 34g CO2/ton/km. 

 Beaulieu International Group heeft 3.000 containers via RTW getransporteerd. Dit staat gelijk 

aan 60% van alle containers van de twaalf Belgische B.I.G.-vestigingen. 

 In 2017 verwerkte RTW 15.000 TEU via binnenvaartschepen. 5.100 TEU was afkomstig van 

B.I.G. – meer dan een derde van het volume van RTW. 
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 In 2017 werd meer dan 72 miljoen ton goederen getransporteerd via de Vlaamse 

waterwegen: een record. Dit is een toename van 6,5% in vergelijking met vorig jaar. Wat 

containers betreft werd met 832.000 TEU een nieuwe topprestatie neergezet – een toename 

van 11,5% in vergelijking met 2016. 

"Zelfs al ligt de verantwoordelijkheid van dit duurzaamheidsprogramma hoofdzakelijk bij onze 

transport- en logistieke afdelingen," aldus Luc Speecke, Chief Operating Officer, "geloven wij dat het 

succes niet mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van de gehele organisatie. Deze manier van 

denken is ook terug te zien bij andere duurzaamheidsprogramma's die we op het moment 

onderzoeken en testen. Als blijkt dat deze programma's net zo succesvol zijn als verwacht, passen we 

ze binnenkort toe in het hele bedrijf." 

 

- Einde van het persbericht - 

 

 

Beaulieu International Group 
Beaulieu International Group is een gerenommeerde industriële groep met hoofdkantoor in België. 

De groep neemt een stevige marktpositie in, zowel wat de productie van grondstoffen en 

halffabricaten als het aanbod aan perfect afgewerkte vloerbekleding betreft. 

Beaulieu International Group bestaat uit drie business units. ‘Flooring Solutions’ is de Europese 

marktleider in kamerbrede vloerbedekking (tapijt, naaldvilt, kunstgras, vinyl, vinylplanken, laminaat, 

parket, wandpanelen en matten. Een tweede business unit ‘Polymeren’ produceert 

polypropyleenkorrels voor tal van toepassingen. De derde business unit, ‘Engineered Products’, 

omvat de activiteiten rond vezels, garens, technisch textiel en technische platen. 

Beaulieu International Group bezit nog een andere afdeling die zich toespitst op de ontwikkeling en 

productie van kwaliteitsvolle bekledingsstoffen voor de meubelindustrie. 

Beaulieu International Group heeft momenteel 4553 medewerkers in dienst in 25 

productievestigingen, 14 verkoopkantoren en distributiecentra verspreid over 14 landen. In 2017 had 

Beaulieu International Group een omzet van 1,8 miljard euro. 

De ondernemingsspirit en innovatieve ambities maken van Beaulieu International Group hét 

toonbeeld van diversiteit en evolutie binnen de sector. Ze vormen de hefbomen om duurzaam 

toegevoegde waarde te creëren voor klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en voor 

de maatschappij waarin wij actief zijn. 
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Bijschrift: Duurzaam containertransport meert aan bij de River Terminal Wielsbeke, de centrale 

binnenlandse haven van B.I.G. naar de rest van de wereld. (Foto: © POM West-Vlaanderen) 

 

Bijschrift: De B.I.G. uitreiking voor de Duurzame Logistiekprijs om de teams te bedanken voor hun 

bijdrages om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. (Foto: © Beaulieu International Group) 
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Media contacten: 

Veerle Blontrock, Group Marketing Director, Beaulieu International Group 

E-mail: veerle.blontrock@bintg.com or tel: +32 470 20 04 71 

 

Valérie Bouckaert, Marketing Manager, Beaulieu International Group 

E-mail: valerie.bouckaert@bintg.com of tel: +32 477 82 05 13 

 

Kim Lommaert, EMG 

E-mail: klommaert@emg-pr.com of tel: +31 164 317 021 

 

 

Dit persbericht en bijbehorende foto kunt u downloaden van www.PressReleaseFinder.com. 

Of u kunt contact opnemen met Kim Lommaert 

(klommaert@emg-pr.com, +31 164 317 021). 
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