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ALDI schakelt in al zijn winkels over  

op 100% natuurlijke koelmiddelen 

11 maart 2021 – ALDI België gaat in zijn 440 winkels de koelinstallaties 

uitrusten met een natuurlijke CO₂-koeling. Op die manier dringt de 

discounter het gebruik van schadelijke synthetische koelmiddelen tot 

een minimum terug. Dit engagement kadert binnen de 

duurzaamheidspolitiek van ALDI waarbij het fors inzet op een 

klimaatvriendelijk winkelpark. 

Vermijden van synthetische koelmiddelen, de zogenaamde F-gassen, vormt een 

belangrijk thema in het klimaatbeleid van ALDI. Koelmiddelen zijn onmisbaar in 

koel- en vriesmeubels, maar kunnen door kleine gaatjes naar buiten lekken. 

Lekkage van synthetische koelmiddelen hebben een aanzienlijke impact op het 

klimaat. Daar wil ALDI verandering in brengen.  

Als alternatief voor synthetische koelmiddelen, kan er gebruik gemaakt worden 

van natuurlijke koelmiddelen. Bij lekkage van natuurlijke koelmiddelen is de impact 

op het klimaat duizenden keren kleiner. Hierbij is CO₂ als natuurlijk koelmiddel een 

perfect alternatief dat bijdraagt tot een duurzamer winkelpark.  

De laatste jaren heeft ALDI heel wat inspanningen geleverd om zijn winkels 

milieuvriendelijker te maken. De discounter heeft voornamelijk ingezet op 

zonnepanelen op de daken, energie-efficiënte verlichting en warmte- en 

regenwaterrecuperatiesystemen. In 2020 werden de eerste koelinstallaties met 

het natuurlijk koelmiddel CO₂ geïntroduceerd; een duurzamer koelsysteem dat nu 

in alle 440 winkels zijn intrede doet. 

60% minder CO₂-uitstoot aan synthetische koelmiddelen 

In 2016 stelde de discounter vast dat 17% van zijn totale CO₂-uitstoot in België 

een gevolg was van de lekkage van synthetische koelmiddelen. “Om dit te 

reduceren, werden in een eerste fase nieuwe technologieën geïntroduceerd en 

eventuele lekken nauwgezet en sneller opgespoord”, zegt Michèle Belleflamme, 

Managing Director Real Estate & Expansion bij ALDI. Deze maatregelen zorgen 

ervoor dat de totale CO₂-uitstoot aan synthetische koelmiddelen ondertussen al 

met meer dan 60% gereduceerd werd. 

De volgende stap in het engagement van ALDI is het nationaal gebruik van 

milieuvriendelijke natuurlijke koelmiddelen in alle winkels. Momenteel zijn 24 van 

de 440 ALDI-winkels uitgerust met een duurzame CO₂-koeling. Tegen 2030 zal het 

volledige winkelpark uitgerust zijn met milieuvriendelijkere koelinstallaties. 
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*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-nYrPDZEs1W  

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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