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Bekijk e-mail in browser

Beste Radboud,
Morgen begint ICT & Logistiek en Logistica Next 2022! We verwelkomen je graag bij ons event. Dit is de
barcode waarmee je je badge kunt ophalen bij de entree van de beurs. Je hoeft deze niet te printen. Wist
je dat als je onze app downloadt jouw ticket ook daarin zit?

3
M

Informatie over je persoonlijke badge en privacy vind je onderaan deze e-mail.

Warehouse of the future

Bereid je bezoek voor met ons netwerkplatform
Wil je het meeste uit je bezoek halen? Log in op het nieuwe netwerkplatform en:
•
•
•

krijg eenvoudig toegang tot de content van het event
start nu al met netwerken met voor jou relevante exposanten en bezoekers
stel je je eigen dag samen met sessies, exposanten en afspraken

Heb je nog niet ingelogd op het netwerkplatform? Doe dit dan zo snel mogelijk! Het netwerkplatform is
beschikbaar via jouw favoriete browser en als app downloadbaar voor iOS en Android.
Informatie over jouw online profiel en privacy vind je onderaan deze e-mail.

DOWNLOAD DE APP

beter benutten m2 en m3

Warehouse of the Future: beter benutten m2 en m3
Wat gaan we vandaag ‘kort’ presenteren:
§
§
§

§

Aanleiding tot het schrijven van 3 white papers: “Warehouse of the Future “
Verdozingsdiscussie gaat over de verkeerde doos…
Beter benutten m2 en m3:
§ Flexibele automatisering in magazijnen
§ Gebouwopzet
§ Gebiedsontwikkeling
Vervolgstappen en planning white papers
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Verdozingsdiscussie gaat over
de verkeerde doos…
Radboud olde Scheper
Warehouse of The Future

Aanleiding:

Breaking rules is an
Bij verdozing
important
part of
gaat het
juist om dozen
creativity
en niet om het gebouw
Innovation needs a
level of guidance

Samen met Hogeschool Rotterdam zijn afelopen 3 jaar
een aantal projecten met studenten, Next Level en
Riverland uitgevoerd tezamen met het bedrijfsleven
(verladers/vervoerders).
Hierbij stond met name de onbevangenheid van de
studenten en hun innovatieve vermogen voorop!

Project: Brownfield development meets
futureproof urban logistics

Project: Stadspakhuis

Project: Future proof warehouse

Een van de belangrijkste uitkomsten was
dat steeds een belangrijk thema
terugkwam naast soms heel opmerkelijke
en ‘out of the blue mogelijke oplossingen’….

… en dat was gebrek aan Visie!
Niet van de studenten maar van ons:
- Overheid, centraal en lokaal
- Adviseurs
- Vastgoed sector
- Bedrijfsleven
- ….
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Zonder visie is dit het risico!!

Dus besloten wij om een visie te gaan ontwikkelen die wij
“Warehouse of the Future” noemen met als belangrijk thema
Het beter benutten van m2 en m3
Leidend in deze visie moet zijn:
§ Schaarste
§ Concrete stappen kunnen zetten (nu en niet over 10 - 20jaar)
§ Maatschappelijke relevantie & acceptatie
§ Clustering van functies
§ Flexibiliteit
§ Innovatief
§ Geen heilige huisjes

Warehouse of the future: beter benutten m2 en m3
3 white papers die bijdragen aan visie op “Warehouse of the Future”
1. Magazijn van de toekomst (de stad is een magazijn): noodzakelijke bijdrage aan
operationele efficiency vanuit de gedachte van schaarste
2. Gebouw van de toekomst in de omgeving (samenhang met logistieke
ecosystemen) gebouwconfiguratie en gevolgen voor efficiënt ruimtegebruik
(schaarste)
3. Bedrijventerrein van de toekomst (lifecycle proof gebiedsontwikkeling): logistieke
keteninrichting beter inpassen in (benutten) de gebouwde omgeving

Verdozingsdiscussie gaat over de verkeerde doos…
Hier moeten we het eerst over hebben
en dan pas over die andere doos….
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Flexibele Automatisering in
Magazijnen
Eric Hereijgers
Warehouse of The Future

Automation, Robots and Cobots
§ Automation and Robots have been available for 30 to 40 years
§ CB: Automated pallet storage warehouse
§ AGVs: Xerox, many others
§ Type of solutions:
§ Automated pallet storage warehouses
§ Miniload cranes for tote and carton storage
§ AGVs
§ Automated Packing machines
§ Automated VNA and reach trucks
§ Many other solutions
§ Limited number of implementations
§ Automated pallet ASRS systems more common in the past than now.

Automated
pallet
shuttle
Automated
Pallet
Shuttle
Rack

Lift
Vehicle
Installs:
Customers
Havas Services
Usiphar Aventis
Guilbert
Danzas/Kelloggs
Parke Davis
Dudley
Estée Lauder
Kanguros
Perrier
Christian Salvesen
Arbora Ausonia
Pliva
Havas Services II
Lutosa
Procter&Gamble Manchester
Procter&Gamble Mechelen
Procter&Gamble Amiens
Procter&Gamble Euskirchen
Clarins
Unifrost
Balda
Fennel

ACTIVITY

Site

Number of pallets Movements per day

Books

Malesherbes - France

30 000

Pharmaceuticals

Compiègne - France

14 000

Office supplies

Senlis - France

10 000

800

Food

Longueil - France

22 000

3 000

2 400

800

Pharmaceuticals

Orléans - France

2 000

200

Office supplies

London - GB

13 000

1 000

Cosmetics

Lachen - Switzerland

13 000

1 200

Office supplies

Madrid - Spain

22 000

3 000

Food

Vergèze - France

4 000

1 900

Food (frozen)

Tilburg - Holland

37 000

3 200

Paper

Jijona - Spain

15 500

3 000

Pharmaceuticals

Zagreb - Croatia

2 200

1 000

Books

Malesherbes - France

40 000

1 800

Food (frozen)

Leuze en Hainaut - Belgium

20 000

1 400

Paper

Manchester - GB

20 000

3 000

Paper

Mechelen - Belgium

30 000

5 000

Paper

Amiens - France

40 000

7 000
7 000

Paper

Euskirchen - Germany

40 000

Cosmetics

Amiens - France

27 000

600

Food (frozen)

Ardooie - Belgium

37 000

2 000

Plastic Injection

Löhne - Germany

4 560

1 460

Plastic Injection

Löhne - Germany

12 880

3 360

Automated pallet storage – flexibility in layout and usage
Warehouse of the Future v1
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Finding people
finding
robots
Finding=People
= Finding
Robots
Finding People = Finding Robots

Robots doing
picking is still 1
bridge too far
Baxter:
Bankrupt in 2018

Many solutions and innovations
to support the warehouse
operators.

Warehouse of the Future v1

Flexibility in Automation
§ Many developments in mechanization and robotizing in logistics and warehouses
§ Most of those solutions can be implemented in warehouses with floors with a free height
(clearance) between 3 to 12 meter.
§ Space utilization most of the warehouses is limited
§ Flexible, reach truck aisles warehouses with automated trucks still have aisles of 3.20 meter
§ Max 10 % to 20 % of space is filled with products

§ Need for better utilization of space: from m2 to m3!
§ Future solution: multi-level buildings to increase space utilization

Vertical transport

Vertical Transport

Vertical Transport

Continuous Spiral Conv
(cases or totes)
Continuous Spiral Conveyor
(cases or totes)

Warehouse of th

Warehouse of the Future v1

Continuous Spiral Conveyor

Multi level Warehouses

6 to 7 levels of 3 meter height

Trends in warehousing
§ Many developments / innovations in mechanization and automation of warehouse processes
§ Automated solutions are more flexible, scalable, extendable and movable
§ Most solutions fit in warehouses with a limited height
§ Availability ground (level) floor space is becoming a big issue
§ Warehouses with multiple floors are common practice in Istanbul, Japan, and many other
urban areas
§ Several examples are known in The Netherlands. How will the future look like?
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Gebouw en gebied
Rene Geujen
Warehouse of The Future

Gebouwopzet

Aandachtspunten voor gebouw
ontwikkeling
§ Beperkt beschikbare ruimte
(transformatie)
§ Aandacht voor
energievoorziening/brandstof en
parkeren
§ Strategische ligging tov
modaliteiten (aan/afvoer)
§ Clustering van en samenwerking
tussen bedrijven (processtromen
en activiteiten)

Multimodal locations

Distribution centers

Urban hubs

Manufacturing
warehousing

Concentration
Large consumer
Retail
of manufacturing
areas
warehousing

Gebouwopzet kan fundamenteel verschillen afhankelijk van
positie en functie in de logistieke keten

Energietransitie: meer dan alleen opwekken

Opwekken: Solar/Wind

Opslag: Batterij/NSA

Verdelen: Smart grid/postcoderoos

Gebruiken: proces

Transformatie: H2 en biodiesel

Gebruik extern: Tanken/opladen

Gebouwen realiseren in eco-systeem
Take away
supermarkt

Labour migrant
hotel

Dokterspost

Fitnes

restaurant

Fiets
infrastructuur

Pick up point

Facility point

CO2 footprint reduceren door slimme crossovers en integrale
oplossingen

Truck maintenance
punt

Collectief vervoer

parklandschap

Clean energy hub

Keten
samenwerking intern/extern

Beter invullen van beschikbare footprint
Beter benutten beschikbare M2’s en M3’s

Brownfield kavels beter te benutten
- Herverkaveling die beter aansluit bij marktvraag voor bedrijfsgebouwen
- “Energieslurpers” vervangen door energiezuinige gebouwen
- Flexibele modulaire gebouwen waarin samenwerking en ketenintegratie
mogelijk is
- Stapelen van functionele lagen: niet alleen logistieke functies, maar ook
energieopwekking, parkeren, e.d.

Meerlaagse waardecreatie
Meerdere functionele gebruikslagen toevoegen aan m2
- Parkeerdek
- Stapelen van bedrijfsfuncties (mezzanines)
- Busjes laden/lossen op hoogte
- Bedrijven stapelen
- Energieproductie

Beter benutten beschikbare technieken
Daglicht

Actieve besturing

Verwarmings
installaties

IOT

Heat recovery
Battery charging

Isolatie schil
Let op voor overdimensioneren van installaties
dit leidt tot onnodig energie verbruik

Warehouse of the future: beter benutten m2 en m3
3 white papers die bijdragen aan visie op “Warehouse of the Future”
1. Magazijn van de toekomst (de stad is een magazijn): noodzakelijke bijdrage aan
operationele efficiency vanuit de gedachte van schaarste
2. Gebouw van de toekomst in de omgeving (samenhang met logistieke
ecosystemen) gebouwconfiguratie en gevolgen voor efficiënt ruimtegebruik
(schaarste)
3. Bedrijventerrein van de toekomst (lifecycle proof gebiedsontwikkeling): logistieke
keteninrichting beter inpassen in (benutten) de gebouwde omgeving

Warehouse of the future: beter benutten
m2 en m3

White Paper ‘Magazijn van de
toekomst’ midden December
2022

White Paper ‘Gebouw van
de toekomst’ eind Januari
2023

White Paper ‘Bedrijventerrein
van de toekomst’ midden
Maart 2023
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