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COLLI IN TRAYS
Vrijwel al het handmatige werk gaat in de 
nieuwe situatie verdwijnen. Geen geduw en 
getrek meer aan zware rolcontainers. Daar 
rijden straks 57 AGV’s voor. Ook geen zwaar 
tilwerk en afstanden afl eggen door het dc 
van picklocatie naar picklocatie. Voor het ont-
stapelen van pallets is een gemechaniseerd 

proces ingericht, die laag voor laag de colli van 
de pallets afhaalt en in trays plaatst. De trays 
komen via één van de 260 shuttles in een tus-
senopslag, waar ruimte is voor 137.000 trays. 
In het pand staat voor bijna 8,5 kilometer aan 
transportband klaar om de juiste collo te bren-
gen bij de juiste werkstations. Daarvan zijn er 
26 stuks, 14 met elk twee robots en 12 manu-

eel. Ook het wegzetten van de binnengekomen 
pallets gebeurt met kranen in een 30 meter 
hoog palletmagazijn met 8.800 locaties. 

RONDLEIDINGEN GEDAAN
Het is aan De Koning en haar team om straks 
de overgang soepel te laten verlopen. Daar is al 
veel voorbereiding aan voorafgegaan. 

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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