PERSBERICHT

Dachser Nederland bouwt nieuw pand
in Zevenaar
Relevante HR-afbeeldingen
bij dit persbericht:

Oplegger bij vestiging Zevenaar

Kempten/Zevenaar, 14 februari 2012 - Dachser realiseert in Zevenaar de nieuwbouw van
een van haar grootste vestigingen in Europa. Naar verwachting zal het pand deze zomer in
gebruik worden genomen. Met deze nieuwbouw zorgt Dachser op de middellange termijn
voor zo´n 35 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio. Het totale investeringsvolume bedraagt
22 miljoen euro.
Het logistieke complex zal zo’n 30.000 m² groot zijn en wordt in meerdere fasen gebouwd. De
totale oppervlakte van de locatie beslaat meer dan 83.000 m². De huidige locatie in Zevenaar
verhuist zodra het nieuwe pand klaar is.
Stijging
“Het volume op onze locatie in Zevenaar is de afgelopen jaren fors gestegen, evenals onze
meegroeiende inkomsten”, verklaart Aat van der Meer, algemeen directeur van Dachser
Nederland. “Hierdoor is onze huidige locatie echt te klein geworden.” Dachser breidt haar
activiteiten in Nederland op het gebied van magazijnopslag en contractlogistiek steeds verder uit.
Bouwfases
De eerste bouwfase omvat een crossdock van meer dan 7.200 m² met 82 laadperrons en een drie
verdiepingen tellend kantoorgebouw van bijna 3.000 vierkante meter. In latere fasen zal het
complex worden uitgebreid met een crossdock van nog eens 3.300 vierkante meter en een
magazijn van meer dan 16.000 vierkante meter.
Nieuwe impuls
“De bouw van een nieuwe vestiging zal onze aanwezigheid in de Benelux een nieuwe impuls
geven”, verklaart Michael Schilling, algemeen directeur van Dachser European Network
Management & Logistics Systems. “De uitbreiding van de capaciteit in Zevenaar levert een
bijdrage aan ons fijnmazige logistieke netwerk, dat zich over heel Europa uitstrekt.” Ook
intercontinentale markten zullen profiteren van het nieuwe pand. Dachser biedt in Nederland
geïntegreerde logistieke oplossingen voor warehousing en transport over lucht, zee en land. De
uitbreiding van de capaciteit in Zevenaar zal leiden tot nog betere verbindingen met internationale
inkoop- en distributiemarkten.
Strategische locatie
Dachser Nederland is in 1975 in Zevenaar opgericht. “Wij zijn trots op onze herkomst en vanaf het
begin wisten we dat we in Zevenaar wilden blijven. Die keuze is zeker gemaakt in het belang van
onze 200 werknemers”, aldus Van der Meer. Het nieuwe kantoor is gevestigd op een strategische
locatie langs de A12. Deze snelweg verbindt de Randstad met Duitsland, met name het
Ruhrgebied.
Over Dachser
Dachser Nederland BV is onderdeel van het in 1930 opgerichte familiebedrijf Dachser GmbH &
Co KG. Als toonaangevend logistiek dienstverlener in Europa staat Dachser garant voor
‘Intelligent Logistics’: innovatieve oplossingen, efficiëntie en slim gebruik van technologie. Het
wereldwijde Dachser-netwerk omvat 310 eigen vestigingen, waarvan 137 Air & Sea Logisticslocaties. Door het wereldwijde netwerk beschikt Dachser over de noodzakelijke infrastructuur om
betrouwbare en veeleisende logistieke diensten te kunnen aanbieden. In totaal zijn er 21.000
medewerkers werkzaam. In 2010 werd een bruto-omzet gerealiseerd van 3,8 miljard euro.
Wereldwijd werden 46,2 miljoen verzendingen met een totaal gewicht van 35,5 miljoen ton
verwerkt. Dachser Nederland BV maakt voor de distributie in Nederland gebruik van vijf eigen
vestigingen. In Nederland telt Dachser ongeveer 325 medewerkers. Meer informatie:
www.dachser.nl.

Contact

Contact
Korstiaan van Vliet

Geert Koster

PR-adviseur

Communicatie Dachser
Netherlands

0318 – 438 487
korstiaan@porsderidder.nl
www.porsderidder.nl

0316 – 520 991
geert.koster@dachser.com
www.dachser.nl

Relevante links bij dit
persbericht:



Bekijk de website van
Dachser

