
Voedselverspilling
Om zo min mogelijk voedsel te 
verspillen, doneren 410 van onze 
winkels aan lokale voedselbanken.
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Verpakkingen
Door onze bananen alleen 
nog maar onverpakt of 
alleen met een plastic 
banderol te verkopen, 
besparen we per jaar 
39.000 kg aan plastic.
Een reductie van 99%.

Nationaal Schoolontbijt
Samen met onze bakkers 
zorgden wij voor volkorenbrood 
op 2750 scholen tijdens de 
week van het Nationaal 
Schoolontbijt. Dat is meer dan 
40% van alle basisscholen.

Arbeidsomstandigheden
Alle productielocaties voor onze non-food artikelen 
worden door eigen collega's en externe onafhankelijke 
partijen gecontroleerd op arbeidsomstandigheden en 
milieu. Ook zijn online al onze productielocaties voor 
kleding, schoenen en textiel terug te vinden.

Suikerreductie
We blijven onze producten
verbeteren. Zo is de
hoeveelheid suiker in onze 
Multivitamine nectar met
meer dan 4 suikerklontjes 
per portie gereduceerd.
Een besparing op jaarbasis 
van 4.222.255 suikerklontjes.

Kindermarketing
Op weg naar 100% kindermarketingvrije 
verpakkingen op ongezonde producten
in 2020, is eind 2019 al 80% van al onze 
verpakkingen zonder kindermarketing.
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Wegwerpplastic
Doordat al onze wattenstaafjes 
plasticvrij zijn, besparen we
per jaar 30.000 kg aan plastic. 
Zo zijn we op weg naar wegwerp 
plasticvrij in 2020.

Elke dag werken we aan gezondere en duurzamere 
boodschappen en minder afval. Graag delen

we een aantal mooie resultaten uit 2019.
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Duurzaam katoen
Van de 1.738.600 kg 
katoen die we jaarlijks 
gebruiken was in 2019
al 439.300 kg (25%) 
duurzaam. Op weg
naar 100% in 2025.

PlanetProof
Naast 30.000.000 liter ‘On the way 
to PlanetProof’ verse melk, is ook 
al 80% van al onze Nederlandse 
aardappelen, groenten en fruit 
PlanetProof-gecertificeerd.

Ga naar www.aldi.nl/sustainability-report/2019 voor het volledige
duurzaamheidsrapport met meer activiteiten en resultaten

van de ALDI Nord-groep.

92,3% van ons assortiment 
bestaat uit eigen merkproducten

492 winkels

9 distributiecentra

11.086 medewerkers 
in Nederland

1973: eerste winkel 
in Nederland
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