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ALDI engageert zich voor meer waterefficiënte 

groenten en fruit 

Erpe-Mere, 26 maart 2021 – ALDI legt zijn leveranciers voortaan strengere 

regels op rond het watergebruik bij de teelt van groenten en fruit. Zo 

wil de discounter wereldwijd efficiënter omgaan met water. ALDI is de 

eerste discounter die dergelijke eisen oplegt aan zijn telers 

ALDI België trekt resoluut de kaart van lokale groenten en fruit. In het Belgisch 

groenten- en fruitseizoen van 2020 was zo’n 80% van de groenten van 

Belgische oorsprong. Toch zijn lang niet alle groenten en fruit steeds in België 

beschikbaar. De discounter is daarom genoodzaakt om voor bepaalde 

referenties naar de zuiderse landen te trekken. Ook daar legt het hoge 

kwaliteitsnormen aan de dag.  

Ongeveer 70% van het wereldwijde gebruik van zoetwater is terug te brengen 

tot de groenten- en fruitteelt. Voortaan zullen ALDI Nord (waartoe ALDI België 

behoort), ALDI Süd en Hofer van hun grootste buitenlandse groenten- en 

fruittelers eisen dat ze zeer efficiënt omspringen met water, zeker in regio’s 

waar water schaars is.  

Het is van groot belang voor onze planeet om slim om te gaan met water en 

ALDI wil hier een extra steentje toe bijdragen.  

70% omzet uit waterefficiënte groenten en fruit 

“Tegen juli 2022 moeten de telers van onze 15 best verkochte groenten en 

fruit afkomstig uit waterrisicogebieden een efficiënter watergebruik 

garanderen”, zegt Stefaan De Schepper, Manager Corporate Responsibility bij 

ALDI België. “We zetten hiermee als eerste discounter een belangrijke stap 

richting een meer verantwoord watergebruik wereldwijd.” 

Tot die 15 best verkochte groente- en fruitproducten behoren onder meer 

avocado’s uit Peru, druiven en bananen. Deze types producten zijn vaak 

afkomstig uit waterrisicogebieden. Efficiënte watertechnieken gebruiken is 

dus noodzakelijk in een betere wereld van morgen. 

ALDI zal in samenwerking met zijn producenten de watercriteria definiëren 

waaraan de groenten en fruit moeten voldoen tijdens het productieproces. 

Daarnaast zal ALDI de telers ondersteunen om de praktische stappen te 

ondernemen.  
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De maatregelen variëren van het toezicht op waterverbruik tot de optimalisatie 

van irrigatieplannen. “Dankzij deze technieken, zal in de toekomst meer dan 

70% van de omzet aan groenten en fruit afkomstig zijn van waterefficiënte 

producten”, besluit De Schepper.  

*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-rb7FRHoEqJ  

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/  

Over ALDI Nord Group of Companies 

ALDI Nord Group of Companies is één van de toonaangevende internationale retailbedrijven. De 

discounter concentreert zich op de essentie en biedt zijn klanten in negen Europese landen op 

betrouwbare wijze producten van hoge kwaliteit aan lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep 

is het personeelsbestand dat meer dan 77.000 werknemers telt in België, Denemarken, Frankrijk, 

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

Over ALDI South Group 

ALDI South Group is actief in elf landen op vier continenten en heeft ongeveer 155.000 medewerkers 

in dienst. De retailer telt meer dan 6.500 winkels in Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Zwitserland, Slovenië, Hongarije, China en Italië. 
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