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Uitbreiding van het GLS-netwerk 

 

GLS: Nieuw City-depot in Wijnegem 
 

Drogenbos, 15. april 2021. Afgelopen week heeft GLS Belgium een nieuw 

leveringsdepot in Wijnegem geopend. Deze nieuwe GLS-vestiging aan de 

Antwerpse stadsrand zal instaan voor leveringen op Antwerpen, het 

noordelijke en oostelijke deel van de voorstad. 

 

Op een oppervlakte van 5.735 m2 zal het nieuwe depot ten oosten van Antwerpen 

kan tot 10.500 pakketten verwerken per dag. In de nieuwe GLS-vestiging gaan 26 

werknemers aan de slag. Deze is ideaal gelegen bij de snelwegen E34 en E313 en 

meerdere gewestwegen en neemt een deel van de werklast van de vestiging te 

Puurs over, welke ongeveer 30 km verder gelegen is.  

 

„Onze pakkethoeveelheden zijn de laatste maanden aanzienlijk toegenomen“, aldus 

Luc De Schrijver, Managing Director GLS Belux. „Onze voortdurende investeringen 

in ons netwerk vormen de hoeksteen voor de hoge kwaliteit bij de verwerking van de 

leveringen en versterken onze service aan onze klanten en hun klanten. Dankzij de 

nieuwe vestiging verkorten we eens te meer onze nu al scherpe levertijden.“ 

 

Bij hun vertrek uit de nieuwe vestiging te Wijnegem zitten de GLS-chauffeurs al 

meteen een stuk dichter bij de leveradressen. Kortere routes en een minimale CO2-

emissie passen perfect in de "KlimaProtect"-strategie van GLS en onze wens om in 

de toekomst stadscentra met elektrische voertuigen te gaan beleveren. Het nieuwe 

leveringsdepot aan de stadrand van Antwerpen vormt een belangrijke bouwsteen 

voor klimaatneutrale leveringen en is een modelvoorbeeld voor toekomstige 

plaatselijke depots. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Contact GLS Belgium: Elen Edwards 

Humaniteitslaan 233, 1620 Drogenbos, België 

Tel.: +32 2 55 66 174, Fax: +32 2 55 66 201 

E-mail: elen.edwards@gls-belgium.com 

 

Contact persdienst: Friederike Scholz 

STROOMER PR | Concept GmbH, Rellinger Str. 64 a, 20257 Hamburg, Duitsland 

Tel.: +49 40 / 85 31 33 20, Fax: +49 40 / 85 31 33 22  

E-mail: scholz@stroomer.de 

 

https://gls-group.eu/BE/vl/home

