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Pakketdepot in Tongeren start activiteiten op


Dagcapaciteit tot 100.000 pakketten



Circa 250 werknemers in de GLS-vestiging bij de start volme



Efficiënte en duurzame werking

Drogenbos, 29.10.2020. Op 9 oktober heeft het pakketdepot van GLS te Tongeren
haar activiteiten opgestart. Samen met het vrachtdepot die reeds in februari is
opgestart, is de GLS-site van Tongeren nu volledig operationeel. In totaal heeft
GLS 12 miljoen euro in haar vestiging te Tongeren geïnvesteerd. Bij een toename
van de pakket- en vrachthoeveelheden kunnen beide depots probleemloos worden
uitgebreid.
De nieuwe depot voor de sortering van pakketten is 5.700 m2 groot en beschikt over 140
poorten voor de levering en afhaling van pakketten. Alle poorten voor vrachtwagens zijn
van telescoopbanden voorzien. De pakketten worden volautomatisch via een efficiënte
en geluidsarme “shoe sorter” gesorteerd. Daardoor wordt de productiviteit verhoogd en
de werklast voor de werknemers, transportpartners en koeriers verlaagd. Bij ontvangst
van de pakketten scant het sorteersysteem alle zendingen en registreert het gewicht en
volume. Zendingen die niet op de band passen, worden meteen gedetecteerd en
afzonderlijk gesorteerd. Per dag kan het pakketdepot te Tongeren tot 100.000 pakketten
verwerken.
Pakket en vracht uit één bron
Het pakketdepot bevindt zich direct naast het vrachtdepot en stelt GLS klanten in staat
om one-stop-shopping te doen: "Voor beide soorten zendingen hebben onze klanten
één contactpersoon, één verzendsysteem, één tracking en één pick-up – tegelijkertijd
bieden we een hoge kwaliteit door geïndustrialiseerde en gespecialiseerde afhandeling
die past bij de respectievelijke soorten zendingen", legt Luc De Schrijver, Managing
Director GLS Belux, uit.
De vrachthal is ongeveer 5.700 m2 groot en omvat 75 laadpoorten. Dagelijks kunnen er
tot 2.500 pallets vanuit de locatie in de regio geleverd worden en dubbel zoveel kan er
uit de locatie vertrekken om over de Benelux geleverd te worden.

Duurzame werking
Als milieuvriendelijke transportpartner gebruikt GLS recycleerbare bouwmaterialen en
energie-efficiënte LED-lampen voor de verlichting van haar gebouwen, kaaien en
buitenterreinen. De verwarming draait op warmtepompen, de ideale oplossing voor een
verlaging van de CO2-uitstoot en de werkingskosten. Een installatie voor het
terugwinnen van regenwater zorgt voor een optimale benutting van het opgevangen
regenwater. Zonnepanelen op het dak van het vrachtdepot voorzien het depot van
duurzame stroom. ”We streven naar een efficiënte en veilige pakketafhandeling terwijl
we onze ecologische voetafdruk beperken”, aldus Luc De Schrijver.
Vanuit het nieuwe depot levert GLS met meer dan 100 leveringsrondes in de regio’s
Limburg en Luik. GLS Belgium heeft in totaal 12 miljoen euro in de terreinen, bouw en
inrichting van haar vestigingen te Tongeren geïnvesteerd en stelt momenteel ongeveer
250 werknemers te werk.
Meer informatie over het vrachtdepot in Tongeren vindt u hier.

GLS Belgium en GLS Group
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van de GLS Group. De
GLS Group verzorgt voor meer dan 240.000 klanten betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten
en daarnaast vracht- en expresdiensten. Bovendien vervoert GLS in de Benelux pallets en
stukgoederen via een geïntegreerd netwerk en in andere regio’s in Europa via geselecteerde
partners. “Kwaliteitsleider in de pakketlogistiek” is het motto van GLS. Met eigen ondernemingen
en partnerbedrijven is de GLS Group actief in 40 landen en via contractuele allianties is GLS
tevens met de hele wereld verbonden. In haar kernmarkt Europa is GLS met haar netwerk voor
wegvervoer één van de marktleiders voor pakketdiensten. In Canada en aan de westkust van de
Verenigde Staten is de GLS Group met eigen ondernemingen actief. Het GLS-netwerk omvat ca.
70 centrale en regionale hubs en ongeveer 1.400 depots. GLS heeft ongeveer 19.000
medewerkers in dienst en beschikt over een vloot van circa 28.000 bestelwagens en 4.000
vrachtwagens. In het boekjaar 2019/20 heeft GLS een omzet van 3,6 miljard euro gegenereerd
en 667 miljoen pakketten bezorgd.
Voor meer informatie: gls-group.com
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