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Kenmerken:
▪ Dagelijks ±1000 trucks in gebruik, ±600 voor
supermarktdistributie.
▪ Transito, winkeldistributie, Hubs AH eCom, Etos en Gall&Gall.
▪ > 500.000 ladingdragers per week.
▪ Intensiteit 24/7.
▪ Transport uitgevoerd door vaste vervoerders.

EL Oss: Non-food
DC Tilburg: diepvries
DC Tilburg
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Focus en prioriteiten:
▪ Iedere dag een excellente prestatie voor onze klanten (KPI’s op
betrouwbaarheid en tijdigheid).
▪ Iedere dag beter door voorop te lopen met innovaties, schoon, stil,
veilig en slim transport.

Transport valt onder Duurzaamheidspijler “Beter voor het klimaat”
Onze ambities: Tussen 2018-2030 verminderen we de CO2 -uitstoot van onze eigen operaties met 50% en die van
onze waardeketen met 15%

2014: Ondertekenaar Green Deal ZES

Hoe verduurzamen wij ons transport?
1. Door in te zetten op trucks op alternatieven
brandstoffen/aandrijflijnen:
▪ LNG (vloeibaar gas)
▪ BioLNG20%
▪ Batterij-elektrisch
▪ (Plug-in) Hybride
▪ Energie-as trailers

2. Door zo efficiënt mogelijk te zijn:
▪ Zo groot en vol mogelijk (ook LZV’s,
beladingsgraad > 80%, retouren in terugrit)
▪ Routes te optimaliseren met intelligente
plansystemen (dynamisch plan & slimme
algoritmes)

In 2020 reduceerde wij de
relatieve uitstoot (de hoeveelheid
CO2-uitstoot per getransporteerd
product) met 2%.
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Z.E. trucks in operatie winkeldistributie Albert Heijn.

2017: Zaandam 2 x Ginaf Duratruck

2020: Pijnacker Scania Hybrid
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2019/20: Zaandam 3 x DAF CF Electric

2020/21: Pijnacker 2 x MB eActros

2020: Zaandam 2 x DAF CF Hybrid

Ontwikkelingen & learnings:
▪ Batterijcapaciteit neemt snel toe.
▪ “Charge-planning” = nieuw onderdeel van
rittenschema’s maar lastig te borgen in praktijk
door o.a. files en oponthoud onderweg.
▪ State-of-charge forecast uitdagend door veel
factoren die het verbruik (kWh/km) bepalen o.a.:
▪ Temperatuur
▪ Gewicht
▪ Regeneratie

Charging infrastructuur Albert Heijn Distributie Centers.

2017: Zaandam 3 x 22 kW AC

2019: Zaandam 300 kW DC
Ontwikkelingen & learnings:
▪ Snelladen nodig voor borgen intensieve operatie.
▪ Kenmerken innovatief snellaadplein:
▪ Geschikt voor verschillende voertuiglengtes.
▪ Chargen kan links en rechts.
▪ Minimaal risico schades tijdens uitzwaai truck.
▪ Veel complexiteit en betrokken stakeholders.
Belangrijke verbeterpunten:
▪ Interoperabiliteit en service afspraken.
2020: Pijnacker 350 kW DC
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Zorgpunt: Z.E. Zone versus toenemende congestie op het elektriciteitsnet

2030

2025

2025:

2030:

#
winkels
in ZE zone
Amsterdam:
▪ Maar ook Utrecht, Haarlem en
Zaanstad worden beleverd vanuit

DC Zaandam ( ).

▪ Naar inschatting tientallen e-trucks nodig tussen 2025-2030 op DC Zaandam om
winkels in Z.E zones te kunnen blijven beleveren.
▪ DC Zaandam valt in congestiegebied.
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Bronnen: Gemeente Amsterdam: Actieplan schone lucht (2019); https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland/kaart-leveren

Impact Z.E. Zones op winkeldistributie Albert Heijn

▪ Naar inschatting moet minimaal 25% van
distributievloot Z.E. worden.
▪ Chargen zoveel mogelijk op het distributiecentrum
omwille van:
▪ Garantie beschikbaarheid laadpalen.
▪ Tactisch kunnen plannen charge-sessies.
▪ Zo min mogelijk omrijden.
▪ Zo min mogelijk wachttijd voor chauffeurs.

Invoering Z.E. zones betekent ontstaan grote lokale energiebehoeften incl. piekvermogensvragen.
Toenemende congestie op het net zal grootste obstakel worden voor de energietransitie.
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Nieuwe kijk op distributiesite en systeembenadering
Bi-directioneel
(incl. V2G)
Site energy management system

Forecast / realtime load profiles

Transport Control Tower / rittenschema’s

Batterij energie opslag systeem
(BESS)

Energieleverancier

Snellader

MS elektriciteitsring

Energiemarkt

Verdeelstation
HV/MV

Laadpaal

E-trucks
Weersvoor
spelling

Gebouwen

Renewables (PV, wind)

Electrolyser
/ fuel cell

Distributie site
Bedrijf kritisch
Systeem integratie
nodig
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Forecast +
realtime E-truck
batterij status

Verdeelstation MV/LV

DC

Warmte-kracht

H2 opslag

Call for action
Transitie naar elektrisch rijden in Z.E. zones 2030 mogelijk?
Beschikbaarheid voertuigen en chargers

🗸

Voldoende voertuigactieradius en chargespeed

🗸

Voldoende transport capaciteit op het net

X

Beschikbaarheid “off-grid” oplossingen/slimme techniek

??

Albert Heijn & partners:
▪ Nieuwe systemen ontwikkelen (integratie logistiek + transport + energiebeheer).
▪ High-tech “off-grid” oplossingen verkennen en testen.
Lichtblauw = DAF CF Hybrid in ZE modus
Overheden:
▪ Zet in op een realistisch overgangstermijn.
▪ Meer aandacht voor laadinfrastructuur en toevoer duurzame energie.
▪ Subsidie inzet te klein. Meer duidelijkheid en subsidiebudget is nodig voor elektrische trucks en laadinfra.
▪ Zet in op een combinatie van meerdere brandstoffen, ook voor buiten de binnensteden/zero-emissiezones.
▪ Accepteer plug-in hybride voertuigen in Z.E. zones na 2030.
▪ Zorg voor uniforme en eenvoudige afspraken.
Netbeheerders:
▪ Geef een duidelijk beeld af van (on)mogelijkheden op exacte locaties en wat de verwachtingen zijn.
▪ Zorg dat er gezamenlijk kan worden gezocht naar slim maatwerk, smart-grids en flex-oplossingen.
9

Bedankt!

Zero Emissie beleveren? Ja
Per 2030: ?

