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Samenvatting / persbericht 
 

GroenLinks: Nijmeegse winkels zijn supercool 

De Nijmeegse supermarkten zijn goed op weg met het afdekken van koel- en vriesmeubelen. Dat 

blijkt uit een inventarisatie van GroenLinks bij 44 supermarkten in Nijmegen. Alle winkels hebben 

vrieskasten die dicht kunnen; in slechts vijf winkels zijn nog horizontale vriesmeubelen zonder 

deksel of deurtje. De best presterende supermarkten zijn de AH-vestigingen aan de St. Jacobslaan 

en de Jonagoldstraat. De AH aan de Molenweg doet het ’t slechtst. 

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in het rapport Supercool, dat te downloaden is op 

de website van GroenLinks. Er is ook een Google-maps-kaartje met de resultaten per winkel (Zie 

http://g.co/maps/vhhqm of ga naar http://nijmegen.groenlinks.nl/). 

Gemeenteraadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: ‘Ik ben aangenaam verrast door de goede 

prestaties van de supermarkten. Het is goed dat er een einde komt aan de open koelingen en 

vrieskasten want dat vreet onnodig veel energie. Het afdekken van koel- en vriesmeubelen is goed 

voor het klimaat en het milieu. En thuis laat je de koelkast toch ook niet de hele dag open staan. 

Bovendien verdienen de supermarkten de kosten van deze maatregel snel terug. Supercool, dus.’ 

GroenLinks turfde in elk van de bezochte supermarkten hoeveel vries- en koelkasten al voorzien zijn 

van een afdichting. Alle verticale vriesmeubels kunnen dicht, maar bij horizontale koelmeubels is de 

situatie minder gunstig: driekwart daarvan staat overdag open, waardoor veel energie verloren gaat. 

In februari 2010 sloten Nijmegen en een aantal andere gemeenten een convenant met Albert Heijn, 

Coop, Plus, Jumbo, Vomar, Boni, C1000, Nettorama en EMTÉ. Daarin spraken ze af dat op 1 januari 

2011 alle vriesmeubelen overdag afgedekt moeten zijn. Op 31 december 2012 zal minstens 60 

procent van alle horizontale en verticale koelmeubelen voorzien moeten zijn van een afdekking. Per 

1 januari 2015 moeten álle gekoelde en ingevroren levensmiddelen achter een deurtje zitten. Ketens 

die niet mee wilden doen aan het convenant (Aldi, Lidl, Jan Linders, Spar en enkele onafhankelijke 

supermarkten) zullen door de gemeente aangeschreven worden, waardoor ze uiteindelijk 

gedwongen zullen worden energiebesparende maatregelen te nemen.  

Het onderzoek Supercool is te downloaden via http://nijmegen.groenlinks.nl/ 
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Aanpak 
 

In de maand januari van 2012 heeft een onderzoeksteam van GroenLinks Nijmegen een bezoek 

gebracht aan 44 supermarkten in de stad. Hiermee dekt het onderzoek bijna alle grotere 

supermarkten in Nijmegen. Het onderzoeksteam heeft gebruik gemaakt van een adreslijst die op 

verzoek door de gemeente is aangeleverd. Hierop ontbreken onder meer enkele biologische 

supermarkten en buurtwinkels. Enkele ontbrekende supermarkten hebben we aan de lijst 

toegevoegd.  

Tijdens de openingsuren is in iedere onderzochte supermarkt in vier categorieën een inschatting 

gemaakt van het deel van de koel en vriesmeubels dat afgedekt is. De score is steeds uitgedrukt in 

procenten. Als alle apparaten in een categorie afgedekt zijn, is de score in de categorie 100 procent. 

Als een categorie koel- of vriesmeubels niet in de winkel te vinden is, is ‘nvt’ ingevuld. Zo ontstaat per 

supermarkt een beoordeling volgens onderstaande tabel. 
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koelmeubels 

Verticale 
koelmeubels 

Horizontale 
vriesmeubels 
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vriesmeubels 

Supermarkt score score score score 

 

Deze indeling komt grotendeels overeen met de afspraken in het convenant Energiebesparing bij 

supermarkten (zie volgende hoofdstuk en bijlage). Voor horizontale koelmeubels zijn in het 

convenant geen afspraken gemaakt, omdat de supermarktketens de grijpgrage consument graag alle 

gelegenheid willen blijven bieden tot het doen van impulsaankopen. 

Het onderzoeksteam viel het bij het bezoeken van de winkels op dat het aanbod aan gekoelde en 

bevroren producten in Nijmeegse supers overweldigend is. Zeker bij de wat meer luxueus ingerichte 

supermarkten als de AH aan de Jacobslaan en de Coop in winkelcentrum Dukenburg gaat het om 

tientallen meters koel- en vrieskasten per winkel. Bij prijsvechters als de Aldi en de Lidl is het aanbod 

aan gekoelde levensmiddelen kleiner. 

  



Het convenant Energiebesparing bij supermarkten 
 

Het afdekken van koel- en vriesmeubels is al min of meer verplicht sinds 2008. Vanaf toen schreef 

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (vaak het ‘Activiteitenbesluit’ genoemd) 

voor dat een bedrijf met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas 

verplicht is om alle rendabele besparende maatregelen te treffen om energie te besparen. Met 

rendabele maatregelen wordt bedoeld: maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. 

Het afdekken van vriesmeubelen is zonder twijfel rendabel, maar of de kosten voor het afdekken van 

verticale koelmeubelen binnen vijf jaar terugverdiend worden, is minder duidelijk. Om de slepende 

discussies en ellenlange procedures daarover te beëindigen is in februari 2010 het convenant 

Energiebesparing bij supermarkten gesloten (zie bijlage). Daarin staan onder meer de volgende 

afspraken. 

 
 
Het convenant geeft supermarkten dus ruimte om de energiebesparende maatregelen op geschikte 

momenten te implementeren, bijvoorbeeld bij een verbouwing.  

De volgende ketens zijn aangesloten bij het convenant: Albert Heijn, Coop, Plus, Jumbo, Vomar, Boni, 

C1000, Nettorama, EMTÉ. 

Dit betekent dat de Aldi, Lidl, Jan Linders, Spar en enkele onafhankelijke supermarkten niet 

deelnemen aan het convenant. Deze bedrijven zijn door de gemeente gecontroleerd en 

aangeschreven. Inmiddels nemen de Spar en Jan Linders ook de benodigde maatregelen. 

Alleen de Lidl, Aldi en enkele onafhankelijk supermarkten willen nog geen maatregelen treffen. De 

gemeente zal deze bedrijven aanschrijven en een met een dwangsom de naleving van de milieuwet 

handhaven. 

De controle op de naleving van het convenant geschiedt door de Milieudienst IJmond. Deze controle 

vindt plaats op landelijk niveau. De gemeente heeft er dus geen inzicht in welke individuele 

supermarkt wanneer wordt voorzien van afdekking. Het onderzoek van GroenLinks geeft dit inzicht 

wel. 

 

 

 



Resultaten en conclusies 
 

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusie te trekken.  

De Nijmeegse supermarkten zijn goed op weg 

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle supermarkten in Nijmegen al heel ver zijn met het nakomen 

van de afspraken in het convenant Energiebesparing bij supermarkten. Dit betekent dat ze een goede 

bijdrage leveren aan het besparen van energie en het tegengaan van klimaatverandering en 

milieuvervuiling. 

Bijna alle vriesmeubelen zijn afgedekt 

Doelstelling a uit het convenant (‘alle vriesmeubelen zijn uiterlijk 1 januari 2011 voorzien van een 

doelmatige permanente afdekking’) is bijna gehaald. In slechts vijf van de onderzochte 44 winkels zijn 

nog open vriesmeubelen, allemaal horizontaal. Bij geen enkele supermarkt zijn de verticale 

vriesmeubels nog open. 

Ruim de helft van de wandkoelmeubelen is afgedekt 

Bij de Nijmeegse supermarkten is ruim de helft van alle wandkoelmeubelen voorzien van een 

permanente dagafdekking. De doelstelling uit het convenant (‘op 31 december 2012 is ten minste 60 

procent van de verticale wandkoelmeubelen voorzien van en doelmatige afdekking’) is dus in zicht. 

Bijna alle horizontale koelmeubelen zijn nog open 

Slechts bij zes supermarkten zijn alle horizontale koelmeubelen afgedekt. Over deze koelmeubelen 

staat niets in het convenant Energiebesparing bij supermarkten. Kennelijk werkt het om afspraken te 

maken. 

Twaalf supermarkten zijn supercool 

Bij 12 van de onderzochte supermarkten zijn alle aanwezige horizontale en verticale koelers en 

vriezers volledig afgedekt. Deze koplopers besparen dus de meeste energie. Bij drie van deze twaalf 

zijn ook alle varianten van de koel en vriesmeubelen aanwezig. Het gaat om de AH-vestigingen aan 

de Jacobslaan, de Jonagoldstraat en in Dukenburg. 

Biologische supermarkten doen het even goed als gemiddeld 

In het onderzoek zijn drie biologische winkels meegenomen. Die presteren op het gebied van 

energiebesparing door het afdekken van koel- en vriesmeubelen ongeveer gemiddeld. 

Twee achterblijvers 

De twee slechtst presterende supermarkten zijn de AH aan de Groenestraat en de AH aan de 

Molenweg. Alle soorten koel- en vriesmeubelen zijn hier aanwezig, maar alleen de verticale 

vrieskasten zijn afgedekt. De AH aan de Groenestraat wil binnenkort verhuizen naar het Smit-

Draadterrein verderop aan de Groenestraat. 

Afspraken maken werkt 

Voordat er een convenant was, wilden de supermarkten hun koel- en vriesmeubelen niet afdekken. 

Nu werken ze bijna allemaal mee. De combinatie van afsprakenmaken en handhaven werkt in 

ditgeval dus prima. 

  



Tabel 

De resultaten per supermarkt staan in onderstaande tabel. Filialen van dezelfde keten hebben 

dezelfde kleur. 

 
    koelen     vriezen   

nr Winkel   horizontaal verticaal   horizontaal verticaal 

1 Aldi, Hatert   nvt 0   100 nvt 

2 COOP, Burghardt v/d Berg 78   0 90   100 100 

3 Dunya Internationale supermarkt, Hatert   nvt 0   100 nvt 

4 AH Daalseweg   0 0   100 100 

5 AH Groenestraat   0 0   0 100 

6 EMTÉ, Hatert   0 0   100 100 

7 Lidl, Hatert   nvt 0   100 nvt 

8 Pijfers en Zoon, G. J., Brakkestijn   0 0   nvt 100 

9 AH, Jonagoldstraat (Oosterhout)   100 100   100 100 

10 Aldi, Brakkestijn   nvt 0   100 nvt 

11 Alabaraka internationale supermarkt   nvt 0   100 nvt 

12 Jan Linders, Lauwikstraat, Lent   5 0   100 100 

13 Spar, Lange Hezelstraat   nvt 100   nvt 100 

14 C1000 Supermarkt Dix, Leuvensbroek (1028)   nvt 30   100 100 

15 C1000, Malvert 70e straat (7023)   0 100   100 100 

16 COOP, Molenstraat   nvt 100   nvt 100 

17 AH Molenweg   0 0   0 100 

18 Aldi Molenweg   100 0   100 nvt 

19 COOP, Molenweg   nvt 100   100 nvt 

20 Lidl (Neerbosch)   nvt 0   100 nvt 

21 Aldi Mariënburg   nvt 100   100 nvt 

22 COOP Molenpoort   nvt 100   30 100 

23 Spar-van Espelo, St. Agnetenweg   nvt 100   100 nvt 

24 Spar, St. Annastraat 49   nvt 0   100 100 

25 C1000, St. Jacobslaan   0 0   100 100 

26 AH, St. Jacobslaan   100 100   100 100 

27 AH to Go, Station   nvt 100   nvt nvt 

28 COOP Wieleman Steenbokstraat    0 80   100 100 

29 Spar Derks, Neerbosch   0 100   70 100 

30 Istanbul Market   100 nvt   100 nvt 

31 Coop Tooropstraat   0 85   100 100 

32 C1000, Van ’t Santstraat   0 100   100 100 

33 Uffing, Weezenhof 55e straat (5514)   0 100   100 100 

34 Lidl (nr. 5526-5534), Weezenhof 55e Straat   100 0   100 nvt 

35 Jan Linders Weurtseweg   nvt 50   100 nvt 

36 Aldi Willemsweg   nvt 0   100 nvt 

37 Battal Export Willemsweg   nvt 100   100 nvt 

38 AH, Winkelcentrum Dukenburg   100 100   100 100 

39 COOP, Zwanenveld 90e straat (9083)   nvt 90   100 100 

40 AH van Schevichavenstraat   nvt 100   nvt 100 

41 AH, Meijhorst (7001)   nvt 100   100 100 

42 Van Nature, Lange Hezelstraat 13   0 10   100 nvt 

43 De Natuurwinkel, Gerard Noodtstraat 135   0 90   nvt 100 

44 EcoPlaza, Groenestraat   0 100   nvt 100 

  



GroenLinks en duurzaamheid 
 

Voor GroenLinks Nijmegen is het verder verduurzamen van de stad een van de belangrijkste ambities 

voor de komende jaren. Dit komt ook terug in de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord, 

dat niet voor niets de titel Werken aan een duurzame toekomst heeft. Daarin roept het stadbestuur 

iedereen op aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame energie. 

De supermarkten hebben de afgelopen jaren op dit punt duidelijk een stap voorwaarts gezet en 

GroenLinks is daar blij mee. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de klimaatambities nog lang niet 

gerealiseerd zijn. Daarvoor is meer nodig. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks worden 

verschillende suggesties gedaan, zoals het uitbannen van energieverspillende terrasverwarmers en 

het dichtdoen van winkeldeuren. 

We denken dat dit soort maatregelen essentieel zijn en dat ook winkeliers dit op termijn zullen 

inzien. Bij supermarkten bestond oorspronkelijk het idee dat klanten zouden wegblijven als de kaas, 

de ijsjes en de diepvriesspinazie achter een glazen deur zouden verdwijnen, maar die vrees is 

onterecht gebleken. Voor schoenwinkels, modezaken, elektronicashops en andere winkels geldt naar 

alle waarschijnlijkheid hetzelfde: energiebesparende maatregelen die nu door koudwatervrees 

achterwege blijven, zullen in de praktijk geen klanten wegjagen. We roepen alle terraseigenaren en 

winkeliers op hierover na te gaan denken en, liefst in samenwerking met anderen, maatregelen te 

treffen die leiden tot besparing van energie en het beschermen van klimaat en milieu. 

We zullen de uitvoering van het convenant Energiebesparing bij supermarkten blijven volgen en 

houden onze ogen en oren open voor nieuwe initiatieven. GroenLinks Nijmegen zal zich blijven 

inspannen voor het verduurzamen van de stad. 

 

  



Colofon 
 

Aan dit onderzoek werkten de volgende mensen mee: 

Cilia Daemen, Greet Goverde, Anne Jaspers, Nynke de Jong, Jos Reinhoudt, Sid 

Schaeken, Niels Tiemessen, Mark Vlek de Coningh, Volkert Vintges en Job 

Witsenhuijsen. 

Meer informatie: Jos Reinhoudt, raadslid GroenLinks Nijmegen, 06 20408049, jos@reinhoudt.com. 

Dit rapport is te downloaden op http://nijmegen.groenlinks.nl  en www.reinhoudt.com  

Publicatiedatum 6 maart 2012 

 

Bijlage 
 

Het convenant Energiebesparing bij supermarkten van 4 februari 2010 is als separaat document 

beschikbaar. 
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