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Dachser breidt fors uit in Waddinxveen  

Dachser Netherlands heeft het voormalige DSV-gebouw 
in Waddinxveen overgenomen. Dit gebouw ligt schuin 
tegenover het pand van Dachser Logistics Centre 
Rotterdam. De logistieke dienstverlener breidt hiermee 
haar terrein uit met een totale oppervlakte van 24.000 m2, 
waarvan 5.000 m2 is bedoeld voor extra palletopslag. 

Het Duitse Dachser opende in 2007 een Nederlandse 
vestiging in Waddinxveen op Distripark Doelwijk met 16 
medewerkers en 3.000 m2 loodsruimte. De keuze voor 
Waddinxveen als Logistic Centre Rotterdam bleek goed uit te 
pakken. Na flinke uitbreidingen in 2010 en 2013 met onder 
meer een 12 meter hoog palletmagazijn, beschikt de huidige 
vestiging op de hoek van de Handelsweg en Distributieweg 
over meer dan 25.000 m2 voor crossdocking en warehousing. 
Begin dit jaar is de DSV-loods aan de overkant van de 
weg daar aan toegevoegd. Dit gebouw omvat, naast een 
kantoorgebouw van 1.800m2 en parkeermogelijkheid voor 70 
trailers, een magazijnruimte van 5.000 m2 met 33 deuren en 
ruimte voor 5.800 palletplaatsen. Hiermee is Waddinxveen 
buiten Duitsland een van de grootste vestigingen van 
Dachser in Europa,

Multi-userwarehouse
“Het doel van de aankoop is enerzijds om ruimte 
te creëren voor de aanhoudende sterke groei, en 
anderzijds om de synergie tussen de warehousing- en 
distributienetwerkactiviteiten te versterken”, zegt Aat van 
der Meer, managing director van Dachser in de Benelux. 
De kernactiviteit van het bedrijf is van oudsher B2B-
groupagetransport: het verzamelen en verzenden van 
goederen op pallets. Hierin is het bedrijf volgens eigen 
zeggen leidend in Europa. Behalve in Waddinxveen heeft 
Dachser nog een loods in Zevenaar, van waaruit het oosten 
van het land wordt bediend, plus vestigingen in Rotterdam, 
Schiphol en Maastricht voor het verzorgen van lucht- en 
zeevrachten. “De groupage-klanten hebben doorgaans 
eigen magazijnen, maar er is ook een groeiende groep 

klanten die in opdracht produceert en met ons een logistiek 
contract afsluit. Daarnaast verzorgen we steeds meer de 
opslag en logistiek voor overzeese klanten uit Azië of de 
Verenigde Staten en Nederlandse bedrijven zonder eigen 
magazijn.” De loods in Waddinxveen is daarom ingericht als 
multi-userwarehouse en beschikt naast een crossdock over 
palletmagazijnen. “Het grote voordeel voor overzeese klanten 

Tekst: Emy Vesseur
Foto’s: Dachser

Multi-user warehouse 
met crossdock 

Het kantoor van Dachser Logistic Centre Rotterdam in Waddinxveen.
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