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TEKST HERES STAD
T E C H N I E K

Albert Heijn is met het nieuwe dc in Zaandam de onbetwiste koploper 
(voorlopig althans in Nederland) met robotisering van het magazijn-
proces binnen de foodretailsector. Veel bedrijven hebben zich in het 
verleden het hoofd gebroken over het automatisch stapelen van colli in 
rolcontainers. De oplossing waar Vanderlande mee komt, kan het te 
verwachten volume aan en lijkt minder gevoelig voor storingen, dan wat 
elders is toegepast. Gebeurt er nog iets handmatig? Ja toch wel, bijvoor-
beeld het verwijderen van de wikkelfolie rond de pallets. En voor sommi-
ge artikelen blijft manuele handling nodig op specifi eke werkstations. 
De volgende stap is itempicking. Inmiddels is daar met Delft Robotics 
concreet naar gekeken. “Dat is nu nog een hele uitdaging”, meent supply 
chain topman Tony Vendrig, “maar wel steeds realistischer en belangrijk 
als we ook de online bestellingen automatisch gaan orderpicken.”

ZO ZIET HET DC VAN DE 
TOEKOMST ER UIT...

de output - maximaal 400.000 – te halen. 
“Nu werken hier nog ongeveer 100 mensen in 
een shift. Straks kunnen 30 mensen deze pro-
ductie leveren. Nog een voordeel is dat win-
kelmedewerkers de rolcontainers beter dan 
voorheen op schapvolgorde aangeleverd krij-
gen, en tot slot hebben we minder rolcontai-
ners nodig vanwege een betere belading.”

Het testen is nog in volle gang. Maar 
inmiddels is Albert Heijn met het 
nieuwe dc in Zaandam al zover op-

geschoten, dat duidelijk is hoe de vrijwel volle-
dig geautomatiseerde processen gaan verlo-
pen. Wat de superketen betreft, is dit het dc 
van de toekomst. Het ligt voor de hand dat alle 
dc’s van deze en andere retailers er vroeg of 
laat zo uit komen te zien.

GEEN RISICO’S
Er zijn nauwelijks retailbedrijven in de food, 
die zich zo hebben gecommitteerd aan roboti-
sering. Tot op heden verloopt de bouw van het 
dc geheel volgens planning. Dat is niet zo heel 
moeilijk, Albert Heijn heeft ruim de tijd geno-
men om dit dc tot een succes te maken. Niets is 
aan het toeval overgelaten, alle vermijdbare 
risico’s zijn weggehaald. Vanaf het eerste 
kwartaal 2019 verdwijnen de houdbare artike-
len in dit dc gefaseerd naar de nieuwe omge-
ving, die met de rug tegen de oude magazijn-
ruimte is gebouwd. Valt er straks toch iets 

tegen, dan is terugschakelen naar een hand-
matig proces snel geregeld. 

50 PROCENT
Sinds mei dit jaar is Marjon de Koning (voor-
heen werkzaam bij PostNL) verantwoordelijk 
voor de logistiek bij Albert Heijn, inclusief de 
distributiecentra en de homeshop centers. Ze 
kwam terecht in een grotendeels gespreid bedje. 
Veel keuzes waren al gemaakt. Het nieuwe dc 
komt op dezelfde locatie. Dat betekent dat mede-
werkers al snel vertrouwd raken met het idee hoe 
het er straks uit komt te zien. Ze draaien mee 
met testen, zodat de overgang vlotter zal verlo-
pen. “We doen dit om meerdere redenen, maar 
de belangrijkste is wel dat we op hetzelfde 
vloeroppervlak de capaciteit drastisch kunnen 
verhogen met maar liefst 50 procent.” 
De Koning berekent dit percentage op basis 
van het aantal colli dat in een dc met dezelfde 
afmetingen dagelijks bij de laaddeuren wordt 
klaargezet in rolcontainers voor de winkels. 
Bovendien zijn veel minder mensen nodig om 

worden de bestellingen 
voor winkels nog 

efficiënter geladen 
waardoor minder vrachtwagens 

de weg op hoeven 

Gemechaniseerd distributiecentrum Albert Heijn

Albert Heijn zet in Zaandam het 

distributiecentrum van de toekomst 

neer. In dit nieuwe, gemechaniseerde 

distributiecentrum wordt vrijwel het 

complete assortiment houdbare 

producten vanaf ontvangst tot laden 

gemechaniseerd verwerkt. 

verandert het werk 
voor collega’s: 

ze hoeven minder te tillen 
en in de winkel kunnen 

de schappen makkelijker 
gevuld worden

Met dit distributiecentrum van de toekomst:

FACTS & FIGURES

Gebouw Installatie Assortiment 
houdbaar

Oppervlakte: 43.600 m2

(inclusief tussenvloeren) 
= 5 a 6 voetbalvelden

64 dockdeuren

Gasloze 
verwarming 
door warmtepompen

6.266 zonnepanelen 
die energie opwekken 
= 410 huishoudens 

BREEAM-NL Excellent 
duurzaamheidscertificaat 

Hoogste punt gebouw is 

29,2 meter

Materiaal van 
het gesloopte 
retourencentrum 
gebruikt voor nieuwbouw 

Totale opslagcapaciteit bijna een 

miljoen colli* (950.000)

*verpakkingseenheid

290-300 winkels, 
2.200-2.400 
levermomenten 
per week

8,4 kilometer 
transportband

Hoogbouwmagazijn 
met 7 kranen waar 

8.800 pallets 
kunnen worden 
opgeslagen 

28 robots 
voor stapelen in 

14 robotcellen
Shuttlemagazijn met 

137.000 traylocaties 
voor opslag van producten, 

waar 260 shuttles rijden

122.600 trays gemaakt van gerecycled 
plastic voor vervoeren van dozen

57 AGV’s (automated guided 
vehicles) die zelfstandig en veilig 
in het marshalling gebied rijden

Maximale capaciteit: 

400.000 colli* 
per dag, 50% meer 
dan huidige capaciteit

2.700 verschillende 
houdbare producten
168 leveranciers met tussen de 

1.100-1.200 leveringen 
per week

creëren we ruimte voor 
groei omdat we 

50% meer capaciteit 
hebben op dezelfde 

oppervlakte

+
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