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dik, waardoor soms de toleranties worden
overschreden. Wat ook gebeurt, is dat fabrikanten een label over twee omverpakkingen
hebben geplakt, met als gevolg een storing bij
het automatisch ontstapelen. Een oogje toeknijpen richting leveranciers is met een volledig automatisch proces definitief verleden tijd.

um Albert Heijn

OP BASIS VAN SCHAPVULLING
In samenwerking met Vanderlande is slimme
software ontwikkeld voor het beladen van de
rolcontainers. Dat bleek geen sinecure. Niet
overal zijn de winkelschappen hetzelfde, daar
houdt het systeem rekening mee bij het bepalen van de het
optimale
belading. Daar profiteren
verandert
werk
voor
collega’s: op de winkelvloer van,
de
schappenvullers
ze hoeven minder te tillen
maar
levert
dit al snel een besparing van
en
in deook
winkel
kunnen
de6schappen
makkelijker
of 7 procent
op voor wat betreft het aantal
gevuld worden
rolcontainers dat dagelijks richting winkels
vertrekt.
Minder rolcontainers, minder transport, minder CO2-uitstoot. Daar draait het om. Niet in
absolute aantallen overigens, want Albert
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Heijn maakt nog steeds een groei door in het
volume aan boodschappen dat in winkelwagentjes belandt.
De toepassing van AGV’s lag altijd al in het
plan besloten, ook voordat Vanderlande werd
overgenomen door Toyota. De heftruckleverancier heeft een mooie reputatie opgebouwd met AGV-systemen. Albert Heijn is al
veel langer een afnemer van Toyota heftrucks.
Dat sloot dus naadloos aan en levert straks
voordeel op in het onderhoud en bij het opvangen van storingen.
TIJD NEMEN
Over een vervolg op dit opzienbarende mechanisatieproces wil Albert Heijn zich nu nog niet
uitlaten. Er is volgens de directie nog geen beslissing genomen. Maar het moet wel heel raar
lopen als niet ook de andere dc’s met houdbaar
product eenzelfde metamorfose ondergaan.
Niet voor niets kwalificeert de supermarktketen deze nieuwbouw als ‘het dc van de toekomst’.
Overhaast in dit en andere avonturen stappen
is Albert Heijn echter vreemd, blijk uit de
woorden van Tony Vendrig, binnen de directie
verantwoordelijk voor alle supply chain activiteiten. Hij gelooft ook niet in een big bang wat

de ingebruikname betreft. “We hebben de tijd
en we nemen de tijd. De eerste winkels gaan
begin volgend jaar hun goederen krijgen uit dit
dc”, zegt Vendrig. “Daarna bouwen we dit winkel voor winkel uit, zodat we ergens volgend
najaar alle filialen hebben overgezet. In de tussentijd blijft het handmatige proces in het bestaande pand overeind.”

LAAT MAAR ZAKKEN
Lastig onderdeel is vaak het ontstapelen en
plaatsen van colli in trays, die als tussenopslag een tijdelijke plek krijgen in het shuttlemagazijn. AH koos voor een losse bodem in
de tray. De bodem komt omhoog waardoor de
omverpakking gemakkelijk op de tray kan
worden geschoven. Dan zakt de bodem en
gaat de bak verder het proces in.
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