
De voorbije jaren boekte Noordvlees Van Gool flink wat vooruitgang 
en konden we een mooie ontwikkeling realiseren in onze bedrijfs-
activiteiten. Een dergelijke ontwikkeling dient uiteraard ook verankerd 
te worden in de lopende milieuvergunning. In het kader hiervan zijn 
een aantal erkende milieudeskundigen een milieueffectenrapport 
(MER) aan het opstellen over de bedrijfsactiviteiten van Noordvlees 
Van Gool. Eenmaal hun bevindingen bekend zijn, zal het MER ter inzage 
beschikbaar zijn bij de gemeente Kalmthout (vanaf 18 november tot 
18 december). Gelijklopend zullen verschillende overheidsinstanties 
het MER beoordelen.

Vervolgens zal een definitieve versie van het MER opgesteld en ingediend worden 
(± februari 2014). Noordvlees Van Gool zal begin 2014 een milieuvergunnings-
aanvraag (MVA) opmaken en indienen bij de provincie Antwerpen, waarna 
verwacht wordt dat de nieuwe milieuvergunning eind 2014 in voege zal treden. 
Deze milieuvergunning zal de bevindingen uit het MER overnemen. Verderop 
in deze nieuwsbrief kan je alvast wat meer lezen over de verscheidene aspecten 
die tijdens een MER worden onderzocht.

Noordvlees Van Gool hecht als bedrijf veel belang aan uw mening en zal 
daarom op geregelde tijdstippen toelichtingsavonden organiseren. De buurt zal 
hiervan via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gebracht worden. Een eerste 
geslaagde toelichtingsavond vond reeds eind september 2013 plaats.

Noordvlees Van Gool 
licht het MER toe

Welkom

 

Beste medewerker, beste buurtbewoner,

Met de feestdagen en het jaareinde in het vooruitzicht 
heeft Noordvlees Van Gool opnieuw een kersverse 
nieuwsbrief voor jou klaarliggen. Naar goede gewoonte 
brengen we jou via deze weg op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes binnen ons bedrijf. 

We beginnen eerst en vooral met een woordje uitleg 
bij de nieuwe milieuvergunningsaanvraag (MVA) die 
Noordvlees Van Gool begin volgend jaar zal indienen 
en bij het voorafgaande milieueffectenrapport (MER) 
dat hiervoor momenteel wordt opgesteld. Verderop in 
deze nieuwsbrief lees je voor elk afzonderlijk aspect 
van het MER welke inspanningen ons bedrijf al leverde 
en welke we in de nabije toekomst nog zullen leveren 
om onze impact tot een minimum te beperken. 

Daarnaast worden naar goede gewoonte de laatste 
nieuwe investeringen en innovaties binnen ons bedrijf 
voorgesteld: een nieuwe slachtketting, een nieuwe ont-
haringsmachine, een nieuwe machine voor het openen 
van de karkassen en een vervanging van de ‘overpik’. 

Tot slot komen onze drie kwaliteitsverantwoordelijken 
- Sander Desloovere (BGMC), Eef Aernouts en Jan Van 
Gool (beiden Noordvlees Van Gool) - aan het woord 
en geven zij aan hoe ze, samen met alle andere 
medewerkers, elke dag opnieuw van kwaliteit hun 
topprioriteit maken. 

We wensen jullie veel leesplezier en alvast prettige 
feesten!

De directie van Noordvlees Van Gool

Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers             December 2013
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         Mens 
Ook transport kan een impact hebben op de omwonenden. Noordvlees Van 
Gool hecht hier al jaren belang aan en stelde in april 2001 een mobiliteitsplan op 
om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Uit de infovergadering van 26 september 
2013 bleek dat dit een blijvend aandachtspunt dient te zijn. In het MER werden 
aldus de aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten in kaart 
gebracht. Noordvlees Van Gool liet daarnaast ook de aankomst en vertrek van 
de meer dan 100 medewerkers en zelfs de bezoekers van de Vleeshal mee in 
kaart brengen. Om de hinder zo goed mogelijk in te perken, gaf Noordvlees 
Van Gool intussen drie plantverantwoordelijken de opdracht om vanaf nu ook de 
aan- en afvoer in de omliggende straten in het oog te houden. Daarnaast zullen 
we samen met de gemeente Kalmthout het eerder opgestelde mobiliteitsplan 
doorlichten en aanpassen waar nodig.

Grondwater
Produceren in de voedingsnijverheid gaat zo goed als altijd gepaard 
met het verbruik van water. Ook bij ons speelt water een 
uitermate belangrijke rol in onze activiteiten. Vijf putten van telkens 
124 meter diep zorgen ervoor dat wij dagelijks over voldoende 
(grond)water beschikken om al onze activiteiten zo proper en 
hygiënisch mogelijk te kunnen uitvoeren. 
In het MER werd nagegaan welk effect het oppompen van water 
heeft op het milieu. Hiervoor onderzochten experten onder meer 
hoe snel het grondwaterdebiet terug op zijn oude peil kwam 
nadat de pompen werden stilgelegd. 
Ook Noordvlees Van Gool houdt dit effect nauwlettend bij 
via een maandelijkse opvolging van de meterstanden van de 
verschillende putten. En de resultaten van het MER bevestigen onze 
bevindingen: het oppompen van grondwater heeft geen nadelig effect 
op het milieu!
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Alvorens Noordvlees Van Gool een nieuwe milieuvergunningsaanvraag (MVA) kan indienen, dient er een milieu-
effectenrapport (MER) opgesteld te worden. Zo een rapport geeft een concreet beeld van de mogelijke effecten 
die onze activiteiten hebben op de omgeving. Om dit rapport op te stellen onderzoeken externe deskundigen, 
in overleg met overheidsinstanties, verschillende disciplines. Hierbij gaan ze onder meer na hoe negatieve effecten 
vermeden, gemilderd of verholpen kunnen worden. Hieronder vind je een overzicht van de onderzochte disciplines:

Milieueffectenrapport (MER) 
bij Noordvlees Van Gool
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Afvalwater
Wie water verbruikt, krijgt automatisch ook te maken met afvalwater. Om dit af-
valwater optimaal te zuiveren besloot Noordvlees Van Gool om in 1994 aan 

de slag te gaan met een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie, waarbij het 
water gezuiverd wordt door bacteriën, en niet langer beroep te doen op 
de waterzuivering van Aquafin. Het gezuiverde water is van zo een goede 
kwaliteit dat wij sinds mei 2005 de toelating hebben om dit gezuiverde water 
te lozen in de Kleine Aa, ook wel gekend als de Wildertse Beek of Water-

molenbeek. In het MER werd nagegaan of het water een nadelig effect 
heeft op de omgeving en het milieu. Zowel het vuile afvalwater als het 
gezuiverde water werden nauwkeurig onder de loep genomen. Daar-
naast voerden experten ook metingen uit in de kleine Aa. De continue 
opvolging die Noordvlees Van Gool bij deze zuivering aan de dag 
legt werpt vruchten af: het MER toont aan dat het geloosde afvalwater, 
dankzij de continue opvolging, van prima kwaliteit is. 

Bodem
Noordvlees Van Gool heeft slechts één significante 
activiteit die een mogelijk effect zou kunnen hebben 
op de bodem: de opslag van stookolie en diesel voor 
vrachtwagens. Deze opslagplaats werd eveneens 
onderzocht en voldoet aan alle wettelijke eisen. 
Bovendien wordt ze jaarlijks door externe instanties 
gecontroleerd.

Lucht 
Voor een aantal activiteiten maakt Noordvlees Van Gool gebruik van drie stook-
installaties. De verbrandingsuitstoot werd onderzocht en ook hier kregen we goede 
punten: het MER bepaalde dat de uitstoot verwaarloosbaar is en bevestigt zo de 
resultaten van onze eigen periodieke metingen.

Geur 
Om het effect van geur na te gaan kan geen beroep gedaan worden op technische 
meettoestellen en dus vonden er een tiental snuffelrondes plaats rondom ons 
bedrijf en de omliggende straten. Tijdens zo een snuffelronde gaan specialisten 
na waar en wanneer zij geur vaststellen. Hun bevindingen worden dan in kaart 
gebracht, waarbij factoren zoals windrichting ook worden opgenomen. De 
bevindingen van het MER, die geur als matig negatief beoordeelden, sloten aan bij 
onze eigen vaststellingen en die van de buurtbewoners. Geur is een aandachtspunt 
en dus namen we alvast enkele initiatieven: zo pasten we na één van onze eigen 
snuffelrondes een actieve koolfilter die een deel van de lucht zuivert al aan. We 
plannen ook bijkomende specifieke snuffelrondes naar de verschillende mogelijke 
geurbronnen in het bedrijf in. Zo kunnen we alle emissiepunten in kaart brengen 
en aanpakken. Ook de nieuwe ontharingsmachine zal de geur- en luchtuitstoot 
aanzienlijk verbeteren.

Omdat uw mening 
telt, vragen wij u om uw 

vaststellingen inzake geur vanaf 
nu te melden via geur@van-gool.be. 

Gelieve hierbij steeds de datum en het uur 
van de vaststelling te vermelden, alsook de 
precieze plaats (straat & huisnummer) en een 

omschrijving van de vaststelling, zodat 
wij gericht deze zaken in kaart 

kunnen brengen.

Geluid 
Waar beweging en activiteit is, is er ook geluid. Zo ook bij ons: denk maar aan de 
vele machines en installaties die elke dag op volle toeren draaien, de aanvoer van 
grondstoffen of de meer dan 100 medewerkers die zich dagelijks op onze site 
begeven. Door op twee manieren metingen uit te voeren onderzocht het MER 
de impact van geluid. Er werden bronmetingen uitgevoerd waarbij specifieke bronnen 
op het terrein gemeten werden. Daarnaast vonden er ook op drie meetpunten 
in de tuin van buurtbewoners gedurende verscheidene dagen metingen plaats. 
Vervolgens werden alle resultaten in kaart gebracht. Daarbij stelden de experten 
vast dat er hier en daar een overschrijding van de norm was. Noordvlees Van 
Gool bleef niet bij de pakken zitten en gaf aan een geluidsexpert reeds de 
opdracht om een saneringsplan op te stellen.

Fauna en flora 
Noordvlees Van Gool streeft sinds het begin 
niet enkel naar een perfecte integratie van het 
bedrijf in Achterbroek maar ook naar een maximale 
beperking van de impact van de activiteiten op 
nabije gelegen natuurgebieden, zoals Wolfsven, 
het Pastoorsbos of nog de Maatjes, het Schiet-
veld en de Kalmthoutse Heide. Ook het MER 
nam deze gebieden onder de loep en stelde 
vast dat onze activiteiten geen enkel effect 
hebben op deze gebieden, hun beplanting en 
de dieren die er wonen. Een resultaat waar we 
fier op zijn, zeker aangezien duurzaam onder-
nemen één van de basisregels in ons beleid is.
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Noordvlees 
Van Gool bouwt met 
nieuwe investeringen 
verder aan de toekomst
Noordvlees Van Gool staat al jaren garant 
voor topproducten van de beste kwaliteit. 
Om deze topkwaliteit ook in de toekomst 
te blijven handhaven, investeren we 
voortdurend in de laatste nieuwe tech-
nologieën op het gebied van machines 
en processen. Hier vind je een overzicht 
van de belangrijkste gerealiseerde en toe-
komstige investeringen: 

Vervangen van slachtketting 
In het weekend van 1 november 2013 werden 
de aandrijving en ketting in de slachtlijn volledig 
vervangen. Vanaf nu maakt de slachtlijn gebruik 
van de allernieuwste technologie voor controle 
en visualisatie, wat storingen zal vermijden en 
onze opvolging zal verbeteren. 

Vervangen van ontharingsmachine
Tijdens het weekend van 11 november werd 
de ontharingsmachine in een nieuw kleedje 
gestoken. Nieuw aan deze machine is dat 
de twee rechtstreekse uitstootschachten 
verdwenen zijn waardoor de geuruitstoot 
zal verbeteren. Bovendien voorkomt deze 
nieuwe machine ook dampvorming doordat 
de opslag van het warme water dat gebruikt 
wordt volledig afgesloten plaatsvindt. 

Plaatsen van robot voor openen van de 
karkassen 
In het voorjaar van 2014 zullen we een 
nieuwe machine inzetten voor het openen 
van de karkassen. Deze robot zal de hygiëne 
tijdens het productieproces sterk verbeteren 
en ervoor zorgen dat besmetting onmogelijk 
wordt. 

Vervangen van ‘overpik’
Ook zal in het voorjaar van 2014 onze ‘over-
pik’ vervangen worden. Deze machine, die 
karkassen overhangt op andere haken, dateert 
van 1992 en werd destijds naar eigen concept 
en ontwerp gecreëerd. 
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UURREGELiNG VLEEshAL EiNDEjAARsPERiODE
Opgelet: de vleeshal in Kalmthout is tijdens de eindejaarsperiode op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december enkel open voor het afhalen 
van bestellingen van 9u tot 15u. 

Op woensdag 25 en donderdag 26 december alsook op woensdag 1 en donderdag 2 januari 2014 is de vleeshal gesloten. 
Vanaf vrijdag 3 januari 2014 zijn we opnieuw open, volgens de gewone openingsuren. De gewone openingsuren van de vleeshal zijn dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u, donderdag van 9u tot 12u, en zaterdag doorlopend van 9u tot 16u. 

U kan uw eindejaarsbestellingen doorgeven via e-mail (vleeshal@van-gool.be) of via ons online platform www.vleeshal-van-gool.be. 
Het volledige aanbod uit de vleeshal vindt u ook op onze website! Geniet van de eindejaarsfeesten en alvast smakelijk eten!

De Noordvlees Van Gool nieuwsbrief zal worden verdeeld in de buurt van onze vestiging in Kalmthout en aan 
onze medewerkers. Deze regeling verandert echter niets aan onze ‘open deur’. U kunt nog steeds bij ons terecht 
met al uw vragen, opmerkingen of suggesties. Graag willen we van deze gelegenheid ook gebruik maken om 
onze ideeën- en klachtenbus opnieuw onder de aandacht te brengen. Sinds enkel jaren kan u deze terugvinden 
aan de Vleeshal te Kalmthout. In onze ideeën- en klachtenbus kan u al uw wensen, klachten en ideeën kwijt 
over het bedrijf of de omgeving. Met de klachten- en ideeënbus wil Noordvlees Van Gool de klok rond ter 
beschikking staan voor commentaar.

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact
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Kalmthout
telefoon: 03 666 70 80, 
fax: 03 666 45 37, 
e-mail: info@van-gool.be 

Indien u graag persoonlijk 
langskomt, bent u uiteraard 
steeds welkom:

Jan

Eef
Kwaliteitsverantwoordelijken 
Jan Van Gool en Eef Aernouts 
zetten puntjes op de i bij Noordvlees Van Gool, 
Sander Desloovere bij BGMC

Sander

Noordvlees Van Gool maakt er al jaren een prioriteit van om 
de allerhoogste garanties te bieden inzake hygiëne en kwaliteit. 
Iedereen speelt hierbij een belangrijke rol en enkel als we met 
z’n allen elke dag opnieuw ons steentje bijdragen kunnen we 
deze hoogstaande kwaliteit garanderen. Een uitmuntende 
kwaliteit vergt echter ook een uitstekende coördinatie door 
een gespecialiseerd team. Om alles in goede banen te leiden 
doet Noordvlees Van Gool beroep op drie gespecialiseerde 
kwaliteitsverantwoordelijken. Sander Desloovere neemt sinds eind 
augustus 2013 deze taak op zich voor BGMC, Jan Van Gool 
en Eef Aernouts zetten respectievelijk sinds december 2004 
en augustus 2013 bij Noordvlees Van Gool in Kalmthout de 
puntjes op de i. Hun takenpakket? In de eerste plaats de als-
maar strengere wet- en regelgeving rond voedselveiligheid en 
hygiëne opvolgen en deze via nieuwe regels tijdig doorvoeren 
in de verschillende afdelingen. “De laatste jaren is de wetgeving 
rond hygiëne er flink wat strenger op geworden, en dat is ook maar 

heel terecht. Iedereen eet graag een stukje vlees van de allerbeste 
kwaliteit. Een groot deel van ons takenpakket bestaat er dan ook 
uit om procedures op te stellen en instructies uit te schrijven, die 
vervolgens op de werkvloer worden toegepast”, geeft Jan aan. “Via 
regelmatige controles en audits gaan we vervolgens na of de nieuwe 
regels goed worden toegepast”, licht Eef verder toe. “Om zeker te 
zijn dat we echt enkel de allerbeste kwaliteit aanbieden, doen we 
geregeld ook metingen en voeren we allerlei onderzoeken uit. Aan-
gekondigd, maar ook ongaangekondigd om 100% zeker te zijn dat 
we niets missen”, zegt Sander. Eef: “Klopt, dat gaat van visuele en 
bacteriologische productcontroles tot temperatuurregistraties van 
de verschillende ruimten en producten”. Tot slot noteren de drie 
kwaliteitsverantwoordelijken hun bevindingen tot in de kleinste 
details in het integraal managementsysteem, zodat u met een 
gerust hart van een lekker stukje varkensvlees van topkwaliteit 
kan genieten. 


