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“We hebben uitvoerig gesproken met onze le-
veranciers en ze ook rondgeleid om te laten 
zien hoe belangrijk het is, dat ze straks hun 
pallets correct aanleveren. Zo zijn zij voorbe-
reid op wat er komen gaat. Verder hebben we 
met medewerkers gekeken naar hun nieuwe 
werkplek en daar waar nodig op hun aanwij-
zing ingegrepen voor zover dat kon. Dat deel 
van de voorbereiding loopt nog steeds.”

nodig is. Voor een beperkt aantal producten, 
maar ook om pieken op te vangen, is er nog een 
aantal manuele pickstations.”

JUISTE ARTIKELDATA
De kern van het concept is wat Vanderlande 
inmiddels load forming logic is gaan noemen. 
In het kort betekent dit dat het vullen van de 
rolcontainers aansluit op de schapindeling van 
elk afzonderlijk fi liaal. “Het lijkt wellicht sim-
pel, maar het is tamelijk complex om dit in 
goede software-ondersteuning te vangen. We 
hebben daar met Albert Heijn intensief aan 
gewerkt”, zegt De With.
Cruciaal in dit verband is het hebben van goe-
de artikel stamdata. Logistieke productdata 
zoals afmetingen en gewicht moet kloppen. 
Dat is mede de reden waarom alle 160 leveran-
ciers in de opstartfase uitvoerig zijn bijgepraat. 
Als die data niet klopt, gaat het automatisch 
stapelen in rolcontainers faliekant mis. Ook 
dat is in de praktijk minder eenvoudig dan het 
lijkt. Glasverpakkingen zijn niet altijd even 

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

+

OMGAAN MET KRITIEK
Vanderlande heeft een huzarenstukje afgele-
verd, vinden de verantwoordelijke directiele-
den van Albert Heijn. Dat zit niet zozeer in de 
aangeleverde techniek, maar volgens Cees van 
Vliet (CEO van Albert Heijn) meer nog in het 
samen optrekken en samen ontwikkelen. 
“Best fi jn om dat te kunnen doen met een 
Nederlands bedrijf, dat net als wij van aanpak-
ken houdt, maar ook weet om te gaan met kri-
tiek. Want ook dat hebben we volop over en 
weer naar elkaar uitgesproken.” 
Al een jaar of zes zijn beide partijen met elkaar 
in gesprek. Alle software en de systemen ko-
men bij Vanderlande vandaan, die als system 
integrator optreedt. Marcel de With van 
Vanderlande wijst op het concept van de robot-
cel. “Meestal zie je één robot, die bezig is om 
een pallet of rolcontainer te beladen. We doen 
dat anders met twee robots. Eén van de robots 
positioneert de collo, waarna de andere robot 
de omverpakking oppakt en wegzet in de 
rolcontainer. Zo bereiken we de capaciteit die 
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