PERSCOMMUNIQUE
Brussel, 25 oktober 2021 - De Brusselse Keukens lanceren een proefproject voor de thuisbezorging van
maaltijden met de fiets, met de steun van Brussel Mobiliteit. Op maandag 11 oktober werd er een
testperiode van twee maanden opgestart. Eerst in de gemeente Anderlecht en vanaf 15 november
ook in de gemeenten Jette en Laken (Stad Brussel). In totaal zullen 142 begunstigden hun dagelijkse
maaltijden per bakfiets thuisbezorgd krijgen.
De Brusselse Keukens bereiden en leveren dagelijks meer dan 15.000 maaltijden aan kinderen in crèches
en scholen, aan bewoners van verzorgingstehuizen en aan ziekenhuispatiënten. Van deze 15.000
maaltijden worden er elke dag 300 thuisbezorgd.
Om de overschakeling van het gebruik van de bestelwagen naar de fiets mogelijk te maken, hebben De
Brusselse Keukens, via een openbare aanbestedingsprocedure, een beroep gedaan op de diensten van
Urbike. Sinds 2018 biedt deze jonge Brusselse coöperatie fietsbezorgdiensten aan om de impact van de
laatste kilometers van het goederentransport te verminderen.
Om 7.30 uur houden twee van hun koeriers halte bij Keuken van Brugmann in Laken om de maaltijden
in ontvangst te nemen die door de koks van De Brusselse keukens zijn bereid. Daarna gaan ze op weg
richting Anderlecht om aan hun ronde te beginnen en de eerste 70 maaltijden aan huis te leveren in
slechts 3 uur tijd.
Dit project maakt deel uit van de globale duurzaamheidsaanpak van De Brusselse Keukens, die verder
gaat dan de bereiding van maaltijden.
“Door te kiezen voor actieve mobiliteit voor onze leveringen kunnen wij ons inzetten voor de huidige
stedelijke uitdagingen en meewerken aan oplossingen om de verkeerscongestie, onze
koolstofvoetafdruk en het door bestelwagens veroorzaakte lawaai te verminderen. Daarnaast is het
voor ons een manier om veelbelovende lokale projecten te steunen. ”
Benoit Hellings, voorzitter van De Brusselse Keukens

Op logistiek vlak konden De Brusselse Keukens een beroep doen op Urbike om aan de eisen van de
maaltijdbezorgingen te voldoen. Om de maaltijden op de juiste temperatuur te houden, worden ze in
thermoboxen gestopt, die vervolgens in de minicontainer worden geladen die door de elektrische fiets
wordt getrokken. Zo’n minicontainer kan tot 1,2 m3 of 200 kg geladen worden.
Etienne de Clippele, projectmanager bij Urbike, bevestigt:
“Als we het gewicht, het volume en de af te leggen afstanden analyseren, merken we al gauw dat
het heel goed mogelijk is om 70 maaltijden efficiënt, stipt, netjes en op de juiste temperatuur te
bezorgen. ”
Het gaat zelfs verder dan een eenvoudige levering, aangezien de koeriers de begunstigden elke dag aan huis
bezoeken en zo voor “sociale controle” zorgen.
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“Sinds de verhuizing van Urbike naar Anderlecht 8 maanden geleden, zijn hun fietsactiviteiten alleen
maar blijven groeien. Het proefproject van De Brusselse Keukens in partnerschap met deze
coöperatie is dan ook goed nieuws: het past perfect binnen onze sociale bekommernissen en de
ontwikkeling van de lokale economie, maar de leveringen per bakfiets zullen bovendien de vervuiling
van het autoverkeer in onze straten verminderen. ”
Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht

Als de testfase in Anderlecht, Jette en Laken geslaagd is, gaan de Brusselse Keukens door met het leveren
van maaltijden aan huis via cargobike. Bij de evaluatie moet ook rekening worden gehouden met de grote
impact op het klimaat: bestelwagens leggen gemiddeld 20.000 kilometer per jaar af, wanneer voor
cargobikes wordt gekozen komt er dus 3 ton CO2 die niet in de lucht terecht (150g/kilometer).
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