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Heijn maakt nog steeds een groei door in het 
volume aan boodschappen dat in winkelwa-
gentjes belandt.
De toepassing van AGV’s lag altijd al in het 
plan besloten, ook voordat Vanderlande werd 
overgenomen door Toyota. De heftruck-
leverancier heeft een mooie reputatie opge-
bouwd 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 opvan-
gen van storingen. 

TIJD NEMEN
Over een vervolg op dit opzienbarende mecha-
nisatieproces wil Albert Heijn zich nu nog niet 
uitlaten. Er is volgens de directie nog geen be-
slissing genomen. Maar het moet wel heel raar 
lopen als niet ook de andere dc’s met houdbaar 
product eenzelfde metamorfose ondergaan. 
Niet voor niets kwalifi ceert de supermarktke-
ten deze nieuwbouw als ‘het dc van de toe-
komst’. 
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 activi-
teiten. Hij gelooft ook niet in een big bang wat 

LAAT MAAR ZAKKEN

Lastig onderdeel is vaak het ontstapelen en 
plaatsen van colli in trays, die als tussen-
opslag een tijdelijke plek krijgen in het shutt-
lemagazijn. 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.

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

+

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 win-
kel voor winkel uit, zodat we ergens volgend 
najaar alle fi lialen hebben overgezet. In de tus-
sentijd blijft het handmatige proces in het be-
staande pand overeind.”

dik, waardoor soms de toleranties worden 
overschreden. Wat ook gebeurt, is dat fabri-
kanten een label over twee omverpakkingen 
hebben geplakt, met als gevolg een storing bij 
het automatisch ontstapelen. Een oogje toe-
knijpen richting leveranciers is met een volle-
dig automatisch proces defi nitief verleden tijd.

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 bepa-
len van de optimale belading. Daar profi teren 
de schappenvullers op de winkelvloer van, 
maar ook levert dit al snel een besparing van 
6 of 7 procent op voor wat betreft het aantal 
rolcontainers dat dagelijks richting winkels 
vertrekt. 
Minder rolcontainers, minder transport, min-
der CO2-uitstoot. Daar draait het om. Niet in 
absolute aantallen overigens, want Albert 
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