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ALDI installeert zijn 100e zonnepaneelinstallatie 

Erpe-Mere, 4 augustus 2021 – ALDI heeft zijn 100e winkel uitgerust 

met een zonnepaneelinstallatie. De winkelketen installeerde nu 

al 64.000 zonnepanelen, of 20 voetbalvelden vol groene energie.  

Al jaren levert ALDI heel wat inspanningen in het streven naar energie-

efficiënte winkels en distributiecentra. Zo werd recent beslist om enkel nog 

natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in vries- en koelmeubelen, rust ALDI zijn 

winkels uit met regenwater- en warmterecuperatiesystemen en zet het fors in 

op groene energie. 

Het plaatsen van zonnepanelen loopt bij ALDI als een sneltrein. Alle 7 

distributiecentra van ALDI werden reeds uitgerust met zonnepanelen. Ook 

steeds meer winkels krijgen nu een zonnepaneelinstallatie. Tussen mei en juni 

van dit jaar alleen al plaatste ALDI 17 extra installaties verspreid over het hele 

land. Op het dak van ALDI Malle werd een symbolische mijlpaal bereikt: de 

100e zonne-installatie van de discounter. 

Equivalent van 4.800 Belgische gezinnen 

Zonnepanelen zijn een belangrijk onderdeel van de duurzame aanpak van ALDI. 

“De laatste jaren zijn onze installaties zowel in aantal als in omvang fors 

toegenomen”, zegt Alana Lorré, Project Manager Energy & Sustainability bij 

ALDI België. “Een nieuwe winkelinstallatie telt nu gemiddeld zo’n 400 

zonnepanelen.” 

ALDI installeerde in totaal meer dan 64.000 zonnepanelen. “Hiermee wekken 

we jaarlijks minstens 16,7 miljoen kWh op”, vervolgt Lorré. “Dat is vergelijkbaar 

met het jaarlijks energieverbruik van zo’n 4.800 Belgische gezinnen. Qua 

oppervlakte komt dit overeen met zo’n 20 voetbalvelden.”  

De ambitievan ALDI is nog lang niet gestild. Tegen eind 2021 wil ALDI nog een 

50-tal installaties toevoegen op zijn winkeldaken. Hierdoor zal eind dit jaar 1 op 

de 3 ALDI-winkels uitgerust zijn met zonnepanelen. 

*** 

Een informatieve video en extra beeldmateriaal vindt u via: https://we.tl/t-

9kc8MAAHVt   
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Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre 

Corporate Communication Expert 

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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