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Milieuvriendelijke stadsdistributie

GLS bezorgt pakketten emissievrij


Inzet van elektrische voertuigen in de binnensteden van Apeldoorn, Den
Haag, Utrecht en Zwolle



Deelname aan Lean & Green-programma

UTRECHT, 16 januari 2020. GLS begint met volledig duurzame pakketdistributie
in vier Nederlandse binnensteden, geruisloos en emissievrij. In Apeldoorn, Den
Haag, Utrecht en Zwolle worden daarvoor elektrische voertuigen ingezet. Verder
versterkt GLS Netherlands de betrokkenheid bij het milieu door deel te nemen
aan het Lean & Green-programma.
"Wij hechten veel belang aan duurzaamheid", vertelt Milo Kars, Managing Director GLS
Netherlands. "Met elektrische voertuigen kunnen we emissievrij leveren. Zo
verminderen we niet alleen de impact van het pakketvervoer op het milieu, maar
helpen we ook onze binnensteden leefbaar te houden."
Emissievrij en geruisloos
GLS zet in vier steden elektrische voertuigen in. Deze eVans vervangen de tot nu toe
gebruikte dieselwagens. Met een volle accu kunnen de bezorgvoertuigen circa 120
kilometer afleggen. Dat is voldoende voor het rijden van volledige routes in de
bezorgregio's van de nabijgelegen GLS-depots, waar de accu's van de voertuigen
's nachts worden opgeladen.
Voor een klimaatvriendelijke bezorging met eVans investeerde GLS eerst in de
opbouw van de laadinfrastructuur. "Vergeleken met de dieselbusjes leveren we in op
laadvolume en actieradius", zegt Milo Kars. "Maar voor ons is de opbouw van een
'groen' wagenpark een belangrijk onderdeel van onze milieumaatregelen." GLS heeft
op de planning staan om nog veel meer elektrische voertuigen in te zetten.
Deelname aan het initiatief Lean & Green
Om de betrokkenheid bij het milieu verder in te vullen, neemt GLS Netherlands sinds
november 2019 deel aan het non-profit-initiatief Lean & Green van Connekt. GLS
streeft naar de toekenning van een Lean & Green ster. Bijbehorende doelstelling is een
minimale CO2-reductie van 20 procent binnen vijf jaar.

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