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Tech tegen ‘verdozing’

I
n juli vandit jaarmocht ik inhet
kader vaneenhandelsmissie rond
kunstmatige intelligentienaar
Bostonombinnen te kijkenbij
de fabriek vanAmazonRobotics.

Zijmakenplatte robots die onder een
palletwagenmet kratten vol spullenkun-
nen rijden, omdie vervolgensomhoog te
tillen enautonoomdoorhetmagazijn te
rijden.De zelfrijdende vervanger vande
heftruckchauffeur.Het besteldeproduct
wordt door eenorderpicker uit eenkrat
gehaald en vervolgens verstuurdnaarde
klant.

Er zijnweinigmensendiedat order-
pickenals droombaan zien, duswordt er
ookhardgewerkt aan robots die spullen
in eenkrat herkennen, oppakkenen in
eendoosdoen.Het valt nognietmee
daarbij de juiste knijpkracht te gebrui-
kenomhetproductniet te beschadigen
of te laten vallen,maar ookopdat gebied

gaat de robotisering snel. Ik voorzie over
een jaar of tiendistributiecentrawaar
het licht uit kan.

Ikmoest daaraan terugdenken toen
scheidenddirecteur vanBrabantkennis
(eendenktankdiede toekomst vande
provincie verkent, red.) Joks Janssenen
Cees-JanPen vanFontys eenaantalwe-
kengeleden in een veel gedeeld artikel
hun zorgenuitsprakenover de groeiende
‘verdozing’ vanons landschap. Steeds
meer grote distributiecentra ontsieren
het landschapmethoge raamloze ge-
bouwen,meestal in stemmiggrijs uitge-
voerd.Dezeweinig esthetische invulling
vanons landschap is vooral het gevolg
vanonze toenemendewinkelactiviteit
online.Naast de enormehorizonver-
vuiling leidendeze kathedralen vanons
bestel-ongeduldonderde streepooknog
eens tot extra vrachtverkeer op tochal te
drukkewegen.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade
maakte zich eerder ookal zorgenover
het oprukkende fenomeenenpresen-
teerde eenplanomNederland voor ver-
dere ‘verdozing’ te behoeden.

Ondanks al deze schrikbeelden zie
ikbij elknieuwgebouw tochweer een
wethouder voormediemet een trotse
lintenknipceremonie eennieuwmega-
distributiebedrijf verwelkomt als eco-
nomische impuls voor zijn gemeente.
Maar geziendebovengenoemdeonver-
mijdelijke trend inde richting vaneen
compleet gerobotiseerddistributiecen-
trum, zouhet in veel gevallenwel eens
eendooiemega-muskunnenzijndiede
inwonersmet een verpest landschap,
nauwelijks extrawerkgelegenheid en
met toegenomenvrachtverkeer laat
zitten.

Ik schreef eerder indeze rubriekover
een trendop lange termijnwaarbij juist

Amazon Roboticsmaakt platte
robots die autonoom kratten door
eenmagazijn rijden. FOTO: REUTERS

Een distributiecentrum
langs de A15 bij het
Gelderse Oosterhout.
FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

eenfijnmaziger distributiemodel,met
strategisch aangelegdeopslag tot inde
buurtwinkel, een veel beter en sneller
systeemzoukunnenopleveren zonder
XXL-distributiecentra.Maarwebewe-
gennunogduidelijk de verkeerdekant
op.

Het lijkt tijd de schijnbaar ongecoör-
dineerde verdere verdozing aanbanden
te leggen. Als de toegevoegdewaarde
zichbeperkt totwat bestelgeluk vande
tochal verwende consument, is verdere
verdozing tenbehoeve vaneennog snel-
lere engoedkopere e-commerceniet
meer te verdedigen.Watmij betreftmo-
genweal beginnenmethet denkenover
ontdozing vanhet landschap.

Carlo van deWeijer is directeur
smart mobility aan de TU Eindho-
ven. Hij wisselt deze week duo-
columnist Maarten Steinbuch af.
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