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Het distributiecentrum een paar weken voor de opening © Frans Paalman.

Vanuit zijn gigantische nieuwe distributiecentrum dat woensdag opent,
gaat Wehkamp pakjes op dezelfde dag bezorgen. Bol.com en Coolblue
doen dat al. De snelste levering en het grootste assortiment zijn dé
troeven in de strijd om de webwinkelende klant.

468 geautomatiseerde
goederentreintjes razen op en neer
in een pakhuis zo groot als dertien
voetbalvelden. Uit stellingen van 140
meter lang en 26 verdiepingen hoog
verzamelen ze de juiste producten.
Binnen dertig minuten nadat de klant
vanuit zijn luie stoel een nieuwe
winterjas heeft besteld, wordt die in
Zwolle in een op maat gesneden
doos in een bestelbusje geladen.
Mensenhanden komen aan dat hele
proces nauwelijks nog te pas.

Koning Willem-Alexander zal zijn
ogen uitkijken als hij woensdag het
gloednieuwe distributiecentrum van
het voormalige postorderbedrijf
langs de A28 in Zwolle opent. In het
oude pakhuis, in Dedemsvaart, was
Wehkamp uit zijn jasje gegroeid. In
de nieuwbouw, volgens het bedrijf
het grootste geautomatiseerde
distributiecentrum voor online retail
ter wereld, is meer dan 100 miljoen
euro geïnvesteerd.

De stroom wordt geleverd door
10.000 zonnepanelen op het dak -
volgens het bedrijf het grootste zonnepark van Nederland. In alles ambieert
Wehkamp de overtreffende trap te zijn: groter, sneller, moderner.

Dankzij het state-of-the-art distributiecentrum kan Wehkamp dit najaar als
laatste van de drie grote webwinkels in ons land 95 procent van zijn
assortiment nog dezelfde dag afleveren. Bol.com begon daar twee maanden
terug mee, Coolblue nog een stuk eerder.

Gratis
En bijzonder: Wehkamp claimt niks extra's voor dat gemak te vragen. Ter
vergelijking: Coolblue rekent nu een tientje, Bol.com normaliter 4,99, hoewel
dit jaar voorlopig een introductieprijs van maar 1,99 euro geldt. 

,,Technisch gezien is same day delivery geen probleem," vertelt Marjolein
Verkerk van Bol.com,  ,,alleen hebben klanten er maximaal 5 euro voor over,
blijkt uit onderzoek. Dan zou het alleen rendabel zijn bij hoge bedragen en
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klaarzetten, is ongekend
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niet bij een gemiddelde bestelling die zo'n 20 euro bedraagt."  

Bol.com heeft het probleem opgelost door samen te werken met Albert
Heijn. Bestellingen moeten daar afgehaald worden. ,,Via Albert Heijn
beschikken we over ruim 800 afhaalpunten, de winkels zijn bovendien tot
laat open."

Klanten hebben daar geen enkel probleem mee, stelt Verkerk. ,,Ze kiezen
het afhaalpunt en bepalen dan zelf wanneer ze hun bestelling ophalen."   

Bol.com gaat volgend jaar in Waalwijk zelf ook een nieuw distributiecentrum
bouwen, zodat Nederland en België nog sneller worden bediend.

Webreuzen
Volgens bijzonder hoogleraar e-marketing Cor Molenaar gaan de
Nederlandse webreuzen goed met hun tijd mee. ,,In Amerika werken
Amazon en andere ketens al langer met same day delivery, maar dat lukt
slechts in enkele grote stedelijke agglomeraties als Silicon Valley en Seattle."

Nederland loopt al met al nauwelijks achter, zegt de expert die afgelopen
week al een rondleiding door Wehkamp's nieuwe distributiecentrum kreeg.
,,We zijn een klein land met een uitstekend logistiek systeem."

Molenaar constateert dat online winkels in Nederland steeds meer op
levertijd concurreren. ,,Een half uur van het drukken op enter op je pc thuis
tot het in een pakje stoppen van de bestelling en klaarzetten, is ongekend,"
spreekt Molenaar vol bewondering over Wehkamp.

Concurrentie
Met zo snel mogelijke levertijden
kunnen Bol, Coolblue en Wehkamp
de concurrentie aan met Chinese
prijsvechters als Alibaba waar
bestellingen spotgoedkoop zijn,
maar bezorgen ruim twee weken
duurt.

En de rek is er nog niet uit: volgens
Wijnand Jongen, directeur van
brancheclub Thuiswinkel.org kunnen we binnenkort in grote steden
levertijden van een uur of enkele uren na bestellen verwachten. ,,In sommige
steden in de VS of China gebeurt dat al. In het centrum van Amsterdam kun
je uitstekend via de fiets beleveren."

De bezorgtijden van webwinkels zijn snel verkort. Toen Bol.com in 1999
begon, duurde het afleveren nog 2 tot 3 dagen. In 2005 werd dat een dag,
mits de bestelling voor één uur 's middags werd gedaan. Inmiddels ligt die
tijd tien uur later.

Hoogleraar Molenaar rekent op nóg meer innovaties: in Canada test
webgigant Amazon momenteel bezorging met drones. Ook de zelfsturende
auto kan straks voor nóg snellere levertijden zorgen. ,,De grootste druk in de
keten ligt op de logistiek. Wehkamp en Bol.com nemen daar met hun nieuwe
distributiecentra nu al een voorschot op."

Op de toekomst is Wehkamp voorbereid. Naast het hagelnieuwe pakhuis ligt
nog een flink terrein braak, waar zo een nieuwe loods kan worden
bijgebouwd.
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Bij het merendeel van de automerken in Europa is de uitstoot van schadelijke stoffen door
diesels in de praktijk veel hoger dan verwacht mag ...

'Milieuschandaal kost topman
Volkswagen de kop'
Door: redactie
22-9-15, 12:10  bron: ANP

8 REACTIES BEWAAR ARTIKEL

UPDATE  Bestuursvoorzitter Martin Winterkorn van Volkswagen moet opstappen vanwege
het milieuschandaal waar het Duitse autobedrijf in verwikkeld is ...

'Nog steeds druk op piloten
Ryanair'
Door: redactie
16-9-15, 18:54  bron: ANP
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Ryanair zet piloten nog steeds onder druk om zo goedkoop mogelijk te vliegen. Dat blijkt
volgens Z Today uit documenten die het RTL Z-programma ...

EU wil internationaal
investeringshof voor TTIP
David Bremmer
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De Europese Commissie wil een internationale rechtbank opzetten waar grote bedrijven
handelsgeschillen met landen kunnen aankaarten. Met het ...
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