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Nieuw vrachtdepot in Tongeren opgestart


Dagcapaciteit van 2.500 paletten



Kortere transittijden



Duurzame werking

Drogenbos, 13.2.2020. Vorige week startte de nieuwe vrachtterminal van GLS in
Tongeren haar activiteiten op. De zeer efficiënte en milieuvriendelijke vestiging is
het eerste vrachtgebouw van GLS in België met de mogelijkheid om uit te
breiden. In totaal heeft GLS Belgium Distribution NV 7 miljoen euro in het nieuwe
depot en de inrichting ervan geïnvesteerd.
De vrachthal is ongeveer 5.700 m2 groot en omvat 75 laadpoorten, waarvan een derde
met moderne laadbruggen is uitgerust voor vrachtwagens die niet over een hefplatform
beschikken. Een volumescanner en twee in de bodem ingebouwde weegschalen
registreren automatisch de exacte afmetingen en gewicht van de te behandelen
paletten. GLS gebruikt voor haar vrachtvervoer nieuwe handscanners die dankzij hun
touchscreen gebruiksvriendelijker zijn en efficiënter werken.
Veilig, groen en comfortabel
„Met het oog op een efficiënte behandeling van vracht hebben we niet alleen op
moderne uitrusting gefocust, maar tevens op veiligheid en een duurzame werking“,
aldus Luc De Schrijver, Managing Director GLS Belux. Zo zijn al onze vorkheftrucks
van droge batterijen voorzien. Alle poorten zijn met het oog op een optimale veiligheid
in stalen profielen ingebed. Het gebouw is tevens uitgerust met “SlowStop® vangrails”,
een flexibele, energie-absorberende polycarbonaten vangrail die intact blijft na een
aanrijding. Speciale uitzetvoegen in de betonvloer van het magazijn, zorgen voor een
geruisloos, trillings-en schokvrij glijden van de wielen van onze heftrucks.
De verlichting van de hele hal, de kantoren en de buitenterreinen is volledig voorzien
van LED-lampen. Een regenwaterrecuperatiepomp zorgt vervolgens voor een optimale
benutting van het regenwater. Meer dan 900 zonnepanelen op het dak voorzien het
depot van duurzame stroom. Dankzij de ideale ligging van het nieuwe depot kan GLS
bovendien vaker rechtstreekse transporten uitvoeren. Deze werkwijze is efficiënter en

zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Een bijkomend voordeel voor de klant zijn de
kortere transittijden op een aantal routes.
Uitbreidbare capaciteit
„We starten met een dagcapaciteit van 2.500 paletten“, aldus Luc De Schrijver. „Sinds
de eerste dag gaan we op de baan voor meer dan 750 bedrijven uit tal van sectoren,
zoals de automobielsector, doe-het-zelfketens of toeleveranciers.“ Bij een toename van
de vrachthoeveelheden kunnen we het gebouw en de verwerkingscapaciteit
probleemloos uitbreiden.
Op het terrein verrijst ook een GLS-pakketdepot dat naar alle waarschijnlijkheid
komende zomer in gebruik zal worden genomen.

GLS Belgium en GLS Group
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General Logistics
Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten
voor meer dan 200.000 klanten in Europa en daarnaast expres- en logistiekdiensten.
Bovendien vervoert GLS in het Benelux-gebied pallets en stukgoederen via een geïntegreerd
netwerk. “Nummer 1 in de pakketlogistiek als het om kwaliteit gaat”, dat is het motto van GLS.
De groep is met eigen bedrijven en partners aanwezig in 45 landen en is via contractuele
allianties verbonden met de hele wereld. Het netwerk voor wegvervoer maakt GLS tot een van
de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. GLS is daarnaast actief in
Canada en aan de westkust van de Verenigde Staten. GLS beschikt over circa 70 centrale
overslagplaatsen en meer dan 1.400 depots en agentschappen. Dagelijks worden circa
19.000 medewerkers, 26.000 bestelauto’s en 3.500 trucks ingezet. In 2018/19 vervoerde GLS
634 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 3,3 miljard euro.
Voor meer informatie: gls-group.eu
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