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Distributiecentrum ALDI Turnhout een van de 

meest duurzame industriegebouwen ter wereld 

Erpe-Mere, 30 maart 2021 – Het uiterst duurzame distributiecentrum van 

ALDI in Turnhout behaalde officieel de hoogste BREEAM-certificatie 

‘Outstanding’. Daarmee is ALDI Turnhout het op drie na meest 

duurzame industriegebouw ter wereld volgens de BREEAM 

International New Construction 2016 standaard. 

ALDI opende in 2019 zijn distributiecentrum in Turnhout. De discounter 

investeerde 50 miljoen euro in het meest duurzame industriegebouw van 

België. ALDI nam verregaande maatregelen op het vlak van energie, welzijn 

voor zijn medewerkers, afval, ecologie enzovoort. 

In totaal werd er met meer dan 90 duurzaamheidsparameters rekening 

gehouden. Zo liggen er onder andere meer dan 4.000 zonnepanelen op het 

dak, gebeurt de koeling met milieu- en ozonvriendelijke CO2, werd er een 

omvangrijke groenzone met streekgebonden planten en een bijenhotel 

aangeplant. 

Al deze inspanningen leverden ALDI nu ook officieel een BREEAM 

Outstanding-certificaat op. Dat is het hoogste niveau binnen het 

onafhankelijke internationale BREEAM-certificatiesysteem dat de 

duurzaamheid van gebouwen meet. Geen enkel industriegebouw in België is 

zo duurzaam als ALDI Turnhout.  

Vierde plaats wereldwijd 

ALDI behaalde dit certificaat tijdens de ontwerpfase, maar dit werd nu ook 

officieel bevestigd na de bouw, met een score van maar liefst 92,3%. Dat is 

een vrij unieke prestatie voor zo’n groot gebouw. Volgens de BREEAM 

International New Construction 2016 standaard staat ALDI Turnhout daarmee 

op de vierde plaats wereldwijd. 

Frank Vissers, Managing Director ALDI Turnhout is erg blij met deze 

erkenning. ‘We streefden naar de hoogst haalbare score, en zijn dus zeer trots 

met het eindresultaat. Deze prestatie kadert volledig binnen onze 

duurzaamheidspolitiek en bewijst nogmaals de duurzame keuzes die we bij 

ALDI maken, zowel voor het welzijn van onze eigen medewerkers als voor het 

milieu.’  
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Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-PaQ6UFszy5  

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre 

Woordvoerder 

Tel: +32 (0)53 827 188 

Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.700 

medewerkers vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op 

producten van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het 

personeelsbestand dat meer dan 77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, 

Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje.  

Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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