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Ahlers, een toonaangevende dienstverlener op de logistieke markt heeft vandaag een aanzienlijke 
investering aangekondigd voor het bouwen van een nieuw magazijn in St. Petersburg. Dit jongste 
project kadert in de expansiestrategie van Ahlers dat reeds sterk aanwezig is in Rusland en het GOS 
met magazijnen in St. Petersburg, Moskou, Chelyabinsk en Novosibirsk. 
 
Door de steile opmars van e-commerce wil Ahlers zijn commerciële strategie afstemmen op de 
groeiende vraag van de klant naar leveringen de dag zelf. Met de bouw van het nieuwe magazijn 
vergroot Ahlers zijn aanbod aan kwalitatieve opslagruimte en komt zo tegemoet aan de hoogste 
marktvereisten.  
 
Het project bestaat uit de bouw van een klasse A-magazijn met een oppervlakte van 21.000 m2, goed 
voor 33.000 bijkomende palletplaatsen. Samen met de reeds beschikbare 60.000 palletplaatsen wordt 
de totale capaciteit aan eigen magazijnen in St. Petersburg aldus opgedreven met 50%, de bijkomende 
5.000 palletplaatsen onder de luifel en 15.000 m2 opslagruimte buiten niet meegerekend. Tevens 
huurt Ahlers op andere locaties in St. Petersburg magazijnen voor specifieke opslagactiviteiten in 
Shushary en Utkina Zavod. 
 
Door te investeren in smalle gangen opslag, wordt de beschikbare ruimte maximaal benut en kan het 
pickingproces nog efficiënter gebeuren. De beslissing om de activiteiten in St. Petersburg verder uit te 
breiden wordt onderbouwd door de jarenlange ervaring op de Russische markt. 
 
Door blijvend te investeren in innovatieve oplossingen en het verbeteren van de infrastructuur 
ontzorgt Ahlers als 3PL-dienstverlener zijn klanten en helpt hen het hoofd te bieden aan complexe 
logistieke uitdagingen zodat zij zich ten volle kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.  
 
“Sinds het opstarten in 1993 van onze activiteiten in St. Petersburg kende Ahlers een gestage groei. 
Onze klanten verwachten kwalitatieve dienstverlening en marktexpertise. Om ook in de toekomst aan 



deze eisen te blijven voldoen was er nood aan bijkomende opslagruimte.”, aldus Stefan Van Doorslaer, 
CEO, Groep Ahlers.   
 
*** 
 
Reeds meer dan 110 jaar helpt Ahlers zijn klanten met logistieke dienstverlening over de hele wereld. 
Ahlers telt 650 medewerkers op diverse locaties in Europa, Azië, Rusland en het GOS en biedt 
innovatieve en efficiënte oplossingen op maat van de klant. 
 
Het eerste Ahlers-kantoor in Rusland opende zijn deuren in St. Petersburg in 1993. Sindsdien telt Ahlers 
Russia meer dan 300 medewerkers op vijf locaties: St. Petersburg, Moskou, Chelyabinsk, Novorossiysk 
en Novosibirsk. Ahlers Russia biedt zijn klanten een breed palet aan traditionele en innovatieve 
diensten zoals internationale expeditie, project cargo management, logistieke ondersteuning bij de 
opslag van goederen, data-analyse en het faciliteren van handelsactiviteiten, beveiligde transporten 
en het afhandelen van douaneprocedures. 
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