
 

  
Europa-Park neemt logistiek centrum in bedrijf 

  

Met de inbedrijfname van een 8.000 m2 groot logistiek centrum kan Duitslands grootste 
attractiepark leveringen voortaan sneller verwerken, tijd besparen en transporten in het resort 
economischer en efficiënter uitvoeren. In totaal maken vijf afdelingen gebruik van het centrum 
waarin ook kantoren en enkele keukens een plaats hebben gekregen. 

  

De vijf afdelingen die gebruik 
maken van het logistieke centrum 
zijn: food & beverage, shopping & 
games, marketing, inkoop en 
personeelszaken. De 
benodigdheden voor het 
attractiepark en hotel resort 
kunnen via vijf loskades 
aangeleverd worden. Vervolgens 
worden deze óf direct op de 
gewenste locatie bezorgd óf 
opgeslagen in het magazijn. Dat 
kan op 2.000 palletplaatsen, in 
1.400 strekkende meter stellingen 
voor de opslag van kleine 
artikelen en in een koel- en 
diepvriesafdeling voor 
etenswaren, bij temperaturen van 
min 18 tot en met plus 14 graden. 
Het magazijn heeft continu zo'n 
20.000 artikelen op voorraad en 
bij de bouw is al rekening 
gehouden met de komst van een 
zesde hotel en het waterpark in 
2019. 

  

In het centrum zijn ook 41 bureaus 
en vergaderruimtes gebouwd. 
Gesprekken met leveranciers en 
sollicitanten vinden voortaan hier 
plaats. Daarnaast telt het gebouw 
enkele keukens voor de productie 
van zoetwaren, opleidingen van 
leerling-koks en het ontwikkelen 
van nieuwe gerechten . 



  

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen uitleveren maakt men gebruik van nieuwe software die moet 
zorgen voor een reductie van het aantal bewegingen in magazijn en resort. Het park telt bijvoorbeeld 
alleen al 60 restaurants en eetkramen en ook nog eens 68 souvenirshops. Twee voertuigen beleveren 
vanaf nu deze locaties. Ieder voertuig is geschikt voor een gewicht van 3 ton verdeeld over 6 pallets. 
Een extra voertuig met knielmogelijkheid is in bestelling voor de belevering van hotels en het 
toekomstige waterpark. Jürgen Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: "Door dit nieuwe centrum 
kunnen we nog economischer en milieubewuster werken. Het is een hele verbetering tegenover de 
vroegere decentrale opslag en distributie. De verbeterde logistiek is een nieuwe stap in de verdere 
ontwikkeling van ons familiebedrijf en een investering in onze medewerkers, onze infrastructuur en 
ook voor onze gasten die we achter de schermen nog beter kunnen bedienen". 

  

In het magazijn zijn zo'n 100 personen werkzaam. Op 1 maart 2016 is de bouw gestart, eind 
november was het gebouw gereed en vorige week is de verhuizing van de afdelingen afgerond. De 
investering bedroeg 10 miljoen Euro. 

 
Bijlagen 

 

Hyperlink Meer informatie over Europa-Park 

  

 

1.4 MB jpg Familie Mack in het nieuwe logistieke centrum 

  

 

1.3 MB jpg Een kijkje in het logistieke centrum 

  

 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en persbezoeken kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van 
Europa-Park in de Benelux: henk.groenen@europapark.de / 0031-40-2070660 

 

Europa-Park is gelegen in het Zwarte Woud. Het is niet alleen Duitslands grootste attractiepark, maar 
ook het op een na best bezochte park van Europa. Op beoordelingssites als Zoover en Tripadvisor 
scoort het park hogere cijfers dan de bekende parken en is daarom niet voor niets meerdere malen 
uitgeroepen tot beste park van Europa. Daarnaast is Europa-Park al drie keer op rij (2014/2015/2016) 
uitgeroepen tot beste park ter wereld! In het park zijn 15 Europese landen tot in de kleinste details 

http://www.europapark.com/
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nagebouwd. Verdeeld over deze themagebieden bevinden zich de meer dan 100 (!) attracties en 
shows. Geen enkel ander attractiepark heeft zo’n groot aanbod. Achtbaanliefhebbers komen er 
helemaal aan hun trekken. Er staan er maar liefst 13. Voor de bezoekers die het rustiger aan willen 
doen, staat er dagelijks 23 uur show op het programma. Aan de rand van het park staan 5 bijzondere 
themahotels. Avontuurlijker overnachten? Dat kan in de ingerichte tipitenten, huifkarren en blokhutten 
of op de camping. Meer informatie: www.europapark.com 
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