Stad

Mechelen

heeft

als

ambitie

een

duurzame,

leefbare

en

bereikbare stad te zijn. Dit doen we onder andere door in te zetten
op duurzame stedelijke logistiek. Maar wat betekent dat precies?
Dat

betekent

dat

we

samen

voor

minder

voertuigen,

minder

₂ in de binnenstad gaan!

afgelegde kilometers en dus minder CO

Als

handelaar

in

Mechelen

kan

je

beroep

doen

op

volledig

logistieke ontzorging, aangeboden door ECOkoeriers en ODTH.
Bij ECOkoeriers kan je namelijk terecht voor al je leveringen en
ophalingen met de cargofiets, van first mile tot last mile, voor
particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast is het ook mogelijk je
goederen

te

stockeren

in

de

CityHub

ODTH,

van

ECOkoerier jouw (dagelijkse) belevering kan voorzien.

Maar dat is niet alles!
Ben je benieuwd naar wat ECOkoeriers
nog kan betekenen voor jou en je zaak?
Neem dan een kijkje op
www.ecokoeriers.be.

waaruit

de

Als inwoner van Mechelen kan jij
ook jouw steentje bijdragen aan
het milieu. Tijdens de week én in
het weekend kan je voor maar

€6

genieten van handenvrij shoppen!
Dat betekent dat jij lekker verder
kunt winkelen of genieten van een heerlijk terrasje, zonder gesleur
met je winkeltassen. De ECOkoerier brengt je boodschappen
diezelfde dag nog thuis, allemaal in één keer en op het tijdstip dat
jij wilt. Handig toch?! Neem voor meer informatie zeker een kijkje
op www.ecokoeriers.be of download de app.

Daarnaast is er zowel voor de handelaar als de inwoner van
Mechelen ook de fietskoerierdienst Greendriver, die al je pakjes
aflevert en verzendt in Mechelen en omstreken. Meer informatie
vind je op www.greendriver.be.

Deze initiatieven zijn gefinancierd door het Europese project SURFLOGH
(Smart Urban Freight Logistics Hubs) en heeft als doel stadsdistributie te
verbeteren op een innovatieve manier. Naast Mechelen maken nog 5
andere partners deel uit van het project. Het gaat om de provincie
Drenthe (NL) als projectleider, de gemeente Groningen (NL), de stad Boras
(SE), de South East Scotland Transport Partnership (UK) en de Edinburgh
Napier University (UK).

Wil je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op
www.mechelenklimaatneutraal/bakfiets.
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