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Samenvatting / persbericht 
 

Onderzoek GroenLinks Nijmegen: 

Vriesmeubelen goed afgedekt, koelmeubelen niet 

De Nijmeegse levensmiddelenwinkels schieten niet erg op met het naleven van het convenant 

Energiebesparing bij supermarkten. Daarin is afgesproken dat minstens 60 procent van alle 

koelmeubelen afgedekt moet zijn, maar bij minstens 14 van de grotere supermarkten in de stad is 

dat nog niet gebeurd. Bij vriesmeubelen is de situatie veel beter: alleen Spar Derks in Neerbosch 

biedt nog diepvriesmaaltijden aan in kasten zonder deurtjes.  

Dit blijkt uit het onderzoek Supercool 2013 van GroenLinks Nijmegen. Vorig daar deed de partij ook 

een onderzoek naar het naleven van het energieconvenant, en de conclusie was toen dat de 

Nijmeegse supermarkten uitstekend op weg waren. 

Gemeenteraadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: ‘Het is jammer dat de supermarkten hun goede 

prestaties niet hebben weten vast te houden. Sinds eind vorig jaar moeten de winkels volgens het 

convenant aan strengere eisen voldoen, maar ze houden zich lang niet allemaal aan die afspraak. Dat 

valt me tegen. Het afdekken van koelingen en vrieskasten spaart enorm veel energie. En thuis laat je 

de koelkast ook niet de hele dag open staan.’ 

Het convenant Energiebesparing bij supermarkten geldt sinds februari 2010. Nijmegen en een aantal 

andere gemeenten maakten toen afspraken met Albert Heijn, Coop, Plus, Jumbo, Vomar, Boni, 

C1000, Nettorama en EMTÉ. Op 31 december 2012 moest 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 2013 is te downloaden via http://nijmegen.groenlinks.nl/.  
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Aanpak 
 
Het onderzoek Supercool 2013 is een vervolg op het rapport Supercool dat GroenLinks Nijmegen in 

2012 uitbracht. In de eerste twee maanden van 2012 bezocht een onderzoeksteam van GroenLinks 

Nijmegen 44 supermarkten in de stad. Hiermee dekte deze nulmeting bijna alle grotere 

supermarkten in Nijmegen. 

Doel van het onderzoek was na te gaan of de Nijmeegse supermarkten zich houden aan de afspraken 

in het convenant Energiebesparing bij supermarkten. Het convenant beoogt energieverspilling door 

supermarkten te beperken door koel- en vriesmeubelen af te dekken. Voor de uitvoering ervan 

mochten de winkels enkele jaren uittrekken. Samengevat zijn in de overeenkomst de volgende 

afspraken gemaakt. 

 

Percentage afgedekt 1 januari 2011 31 december 2012 1 januari 2015 

Vriesmeubelen  100 100 100 

Verticale koelingen - 60 100 

 
AH, Coop, Plus, Jumbo, Vomar, Boni, C1000, Nettorama, Emté hebben het convenant ondertekend. 

Niet ondertekend hebben Aldi, Lidl, Jan Linders, Spar en onafhankelijke supermarkten. 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van vorig jaar luidde: de Nijmeegse supermarkten zijn 

goed op weg. Vrijwel alle supermarkten in Nijmegen waren al heel ver met het nakomen van de 

afspraak dat vriesmeubelen voorzien moesten zijn van een deurtje. Voor koelmeubels gold op die 

datum nog geen doelstelling. 

In het eerste kwartaal van 2013 heeft een onderzoeksteam van GroenLinks een bezoek gebracht aan 

de supermarkten die vorig jaar nog niet aan de afspraken in het convenant voldeden. Net als vorig 

jaar is tijdens de openingsuren een inschatting gemaakt van het deel van de koel- en vriesmeubelen 

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. Zo ontstaat per supermarkt een beoordeling 

volgens onderstaande tabel. 

 Verticale 
koelmeubelen 

 
Vriesmeubelen 

Supermarkt score score 

 

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

Vorig jaar hebben we ook de horizontale koelmeubelen geinventariseerd. Hierover zijn in het 

convenant geen afspraken gemaakt. Dit jaar hebben we uitsluitend beoordeeld of de supermarkten 

zich houden aan de afspraken in het convenant Energiebesparing bij supermarkten. 

  



Resultaten 
 

Vriezen 

 
Volgens het convenant moesten op 1 januari 2011 alle vriesmeubelen afgedekt zijn. Bij het 

onderzoek van GroenLinks in januari-februari 2012 bleek dat van de 44 bezochte supermarkten er 

maar liefst 40 dit al voor elkaar hadden. 

De vier supermarkten die op dat moment nog niet voldeden aan de regels hebben we in 2013 

opnieuw bezocht. Alle vier laten ze een flinke stap vooruit zien. Alleen Spar Derks in Neerbosch heeft 

nog niet alle vriesmeubelen voorzien van een deur: een deel van de horizontale vriezers staat nog 

open. Deze winkel is ook de enige van de vier die het convenant niet ondertekend heeft. 

 
 2012 2013 

Convenant Getekend? 100 100 

AH Groenestraat Ja 0 100 

AH Molenweg Ja 0 100 

COOP Molenpoort Ja 30 100 

Spar Derks, Neerbosch Nee 70 80 

 

Conclusie: alleen Spar Derks in Neerbosch heeft vriesmeubelen niet afgedekt 

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

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

heeft nog open vriesmeubelen. Dit is Spar Derks in Neerbosch. 

 

Koelen 

 
Bij het onderzoek van GroenLinks Nijmegen begin 2012 voldeden 20 van de 44 onderzochte winkels 

nog niet aan de doelstelling dat minimaal 60 procent van de verticale koelingen afgedekt moest zijn. 

Dat hoefde op dat moment ook nog niet: de afspraak in het convenant is dat dat uiterlijk op 31 

december 2012 het geval moest zijn. Pas op 1 januari 2015 moeten alle koelingen afgedekt zijn. 

In onderstaande tabel staan 17 supermarkten die vorige keer nog niet 60 procent van de verticale 

koelingen afgedekt hadden. Bij drie van de twintig die vorig jaar niet aan het convenant voldeden 

staan nu geen verticale koelingen meer. Die staan niet in de tabel. 

 

 
 2012 2013 

Convenant Getekend? - 60 

AH Daalseweg Ja 0 0 

AH Groenestraat Ja 0 95 

AH Molenweg Ja 0 0 

Alabaraka internationale supermarkt Nee 0 0 

Aldi, Brakkestijn Nee 0 0 



Aldi, Hatert Nee 0 0 

Aldi Molenweg Nee 0 0 

Aldi Willemsweg Nee 0 0 

C1000 Supermarkt Dix, Leuvensbroek (1028) Ja 30 100 

Dunya Internationale supermarkt, Hatert Nee 0 0 

EMTÉ, Hatert Ja 0 0 

Jan Linders, Lauwikstraat, Lent Nee 0 0 

Lidl, Hatert Nee 0 0 

Lidl, Weezenhof 55e Straat Nee 0 0 

Pijfers en Zoon, G. J., Brakkestijn Nee 0 0 

Spar, St. Annastraat 49 Nee 0 100 

Van Nature, Lange Hezelstraat 13 Nee 10 0 

 

In februari 2012 voldeden 24 van de 44 onderzochte winkels nog niet aan de regels uit het 

convenant. In drie supermarkten staan geen verticale koelingen meer. Nu is de situatie beter dan 

vorig jaar: 27 van de 41 winkels dekken hun koelingen af. Dat is een verbetering, maar de doelstelling 

uit het convenant (60 procent) is bij lange na niet behaald. Eén winkel scoorde zelfs slechter dan 

vorig jaar: Van Nature aan de Lange Hezelstraat.  

De winkels die het convenant niet hebben ondertekend, blijven duidelijk achter bij de rest. Maar ook 

drie supermarkten die het convenant wel hebben ondertekend, houden zich niet aan de afspraken: 

AH Daalseweg en AH Molenweg en EMTE Hatert. 

Conclusie: doelstelling uit convenant nog lang niet gehaald 

De doelstelling dat op 31 december 2012 minstens 60 procent van de koelmeubelen voorzien moet 

zijn van een afdekking is niet gehaald. Slechts drie van de  17 supermarkten die vorig jaar hun 

koelingen vorig jaar nog open hadden staan, hebben nu wel een afdekking.  

 

 

  



Het convenant Energiebesparing bij supermarkten 
 

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

 

  



Colofon 
 

Aan dit onderzoek werkten de volgende mensen mee: 

Anne Jaspers, Nynke de Jong, Jos Reinhoudt, Sid Schaeken, 

Niels Tiemessen, Pepijn Oomen. 

 

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 juni 2013 
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