
Welkom

Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers                       Juni 2012

 

Opendeurdag
zondag 
9 september 2012
Noordvlees Van Gool organiseert op zondag 9 september, in samenwerking 
met en op initiatief van de Landelijke Gilde Achterbroek, opnieuw een 
opendeurdag. De vorige editie dateert intussen al van 2005. Graag nodigen 
wij alle buurtbewoners, medewerkers en hun families, en geïnteresseerden 
uit om een kijkje te nemen binnen de muren van Noordvlees Van 
Gool en kennis te maken met onze activiteiten. Naast rondleidingen 
georganiseerd door Noordvlees, zal er tevens een tentoonstelling 
zijn, worden er helikoptervluchten aangeboden door de midden-
stand van Kalmthout, en is er animatie voor de jongsten.

Klanten, leveranciers, medewerkers en sympathisanten, iedereen zal er 
zijn. Dus noteer deze datum 
alvast! De toegang tot de open-
deurdag is vrij.

Beste buurtbewoners en medewerkers,

We zijn verheugd jullie alweer een nieuwe editie van 
de Noordvlees Van Gool nieuwsbrief voor te stellen. 
Met deze nieuwsbrief trachten we jullie op de hoogte 
te houden van de laatste nieuwtjes binnen het bedrijf, 
of het nu gaat om investeringen, benoemingen, nieuws 
uit de sector of andere initiatieven. 

In deze zomereditie vinden jullie onder meer infor-
matie over de opendeurdag die in september 2012 
zal plaatsvinden bij Noordvlees Van Gool, in samen-
werking met de Landelijke Gilde Achterbroek. Deze 
dagen waren in het verleden reeds echte succes-
dagen, steeds met vele bezoekers, leuke activiteiten 
voor jong en oud en lekkere hapjes. Ook dit jaar 
verwachten we niets minder!

Graag geven we jullie ook wat informatie mee over onze 
sector, zoals onder meer de ecologische voet-afdruk in 
de veehouderij en de vraag naar bio-varkens in België. 
Zo blijkt er een aanzienlijk tekort te zijn aan biologische 
varkenshouders in België en Europa. Noordvlees Van 
Gool wil een bijdrage leveren en speelt een rol in het 
begeleiden van de boeren en bedrijven die wensen over 
te stappen naar de bio-varkenshouderij.

Ook op vlak van energiebesparingen heeft ons bedrijf 
maatregelen genomen. Zo wordt er meer gelet op een 
efficiënter gebruik van de meer dan 1000 lichtpunten 
in het hele bedrijf.

Voor het overige vinden jullie informatie over de 
sluitingsdagen van de Vleeshal en enkele andere 
Noordvlees Van Gool weetjes.

We wensen jullie veel leesplezier alsook een zonnige 
en aangename zomervakantie.

De directie van Noordvlees Van Gool.



Noordvlees Van Gool heeft in april enkele ‘lichtauditeurs’ over de vloer gehad. Zij stelden een rapport op met een gedetailleerd 
overzicht van het energieverbruik en de eventuele alternatieven voor een duurzamer en kostenbesparender lichtverbruik in 
onze gebouwen. Volgens het rapport blijkt licht, en dus de 1000 lichtpunten bij Noordvlees, maar liefst 11% uit te maken van 
ons totale energieverbruik!
Meer daglicht, de aanbreng van LED-verlichting en sensoren, en de installatie van nieuwe vormen van lampen en lichtpunten, 
zijn de voornaamste nieuwigheden die voor een duurzamer Noordvlees Van Gool moeten zorgen. Voor Noordvlees bedraagt 
de investering om en bij de 260.000 euro. De werkzaamheden zouden het huidige verbruik van 572.000 kWu/jaar terugbrengen 
naar 301.000 kWu/jaar, wat een energiebesparing inhoudt van bijna 50%! 

Koolstofvoetafdruk 
in de veehouderij
De Vlaamse Overheid, met name het 
Departement Landbouw en Visserij, 
heeft een onderzoek gevoerd naar de 
ecologische voetafdruk in de Vlaamse 
veehouderij. In de landbouw komen 
immers verschillende broeikasgassen vrij 
die bijdragen tot deze carbon footprint. 
De veehouderij is één van de sectoren 
die dergelijke broeikasgassen uitstoot. Er 
wordt zelfs aangenomen dat wereldwijd 
18% van de uitstoot aan broeikasgassen 
van de veehouderij afkomstig is. 

De koolstofvoetafdruk is een maatstaf 
voor de impact die een activiteit heeft op 
klimaatverandering. Gezien de huidige 
belangstelling voor de gevolgen van 
klimaatverandering, wordt het dan ook 
alsmaar belangrijker een zicht te hebben 
op hoe groot deze impact kan zijn en welke 
maatregelen getroffen kunnen worden.

Uit de studie blijkt 
wel dat het slacht-
proces (alsook 
het uitsnijden) 
van varkens zeer 
beperkt bijdraagt 
tot de ecologische 

voetafdruk van varkensvlees, namelijk 
voor maar 4%. Van deze bijdrage van 
4% blijkt het grootste deel te wijten te 
zijn aan energieverbruik. 

Noordvlees Van Gool onderzoekt momenteel 
in detail haar specifieke bijdrage en zal 
nagaan hoe zij haar koolstofvoetafdruk 
kan beperken.

Volgens Eric Richardson, directeur van 
het Woods Hole Research Center in de 
Verenigde Staten, die onderzoek doet 
naar klimaatverandering, is een lagere 
vleesconsumptie niet meteen de goede 
oplossing. Wel raadt hij aan meer varkens-
vlees en minder rood vlees (rundsvlees) 
te consumeren, met het oog op een 
reductie van de totale carbon footprint. 
Daar kunnen we alleen maar mee in-
stemmen!

De vraag naar biologisch varkensvlees in Europa is groter dan het aanbod. 
In België blijkt er een tekort te zijn van zo’n 120 à 150 bio-varkens per 
week. Om aan deze toenemende vraag te voldoen heeft Noordvlees Van 
Gool, als eerste slachthuis in Vlaanderen met bio-varkens, besloten om op 
zoek te gaan naar bijkomende varkenshouders om hen van A tot Z te be-
geleiden in hun omschakeling naar biologisch varkensvlees. 

In Vlaanderen werden in 2010 amper 1.700 biologische vlees-
varkens gekweekt. In Wallonië waren dit er 12.600. Sinds kort 
slacht Noordvlees Van Gool ook bio-varkens en dit als eerste 
varkensslachthuis in Vlaanderen. Binnen Noordvlees Van Gool 
wordt bio ook aanzien als een volwaardige niche-activiteit.

In het kader van de toenemende vraag lanceerde Noordvlees 
Van Gool een begeleidingsprogramma voor de omschakeling 
van producenten naar biologische varkenskwekers, en voor-
ziet hen hierbij van alle nodige kennis en expertise voor een 
vlotte omschakeling. Een eerste stap in dit programma was 
onze info-avond op 7 februari 2012. Er werd aan de 55 aan-
wezige varkenshouders een introductie gegeven over biologische 
varkenshouderij in Vlaanderen en aan de varkenshouders met 

interesse hebben we de mogelijkheid geboden om af te spre-
ken voor een vervolgbezoek. 
Met dit actieve begeleidingsprogramma voor omschakeling 
willen wij de vrees van de varkenshouders om over te schakelen 
naar bio wegnemen, hen begeleiden en adviseren bij deze 
eventuele overstap en hen overtuigen dat er met goed onder-
nemerschap zeker een meerwaarde kan gehaald worden uit 
biologische varkenshouderij. 

Voor het ogenblik zijn er 7 bedrijven die sinds de infoavond 
bij Noordvlees Van Gool begeleid worden in een eventuele 
overstap naar biologische varkenshouderij. Al zeker 2 bedrijven 
hebben intussen besloten de omschakeling te maken.

Noordvlees 
stimuleert biologische
varkenshouderij

Jobbeurs in Essen 
een succes voor Noordvlees 
Op 18 april 2012 organiseerde het gemeentebestuur van Essen samen met de VDAB, 
bedrijvenvereniging BEDESS, Unizo, ABVV en ACV voor de eerste keer een jobbeurs. 
Een 25-tal bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder ook Noordvlees Van Gool, 
stelden hun vacatures voor.
De beurs werd een groot succes voor Noordvlees Van Gool. 750 kandidaten hebben 
de Noordvlees-stand bezocht en 15 kandidaten hebben een sollicitatiegesprek gehad. 
Dit resulteerde in maar liefst 3 aanwervingen: namelijk één slachthuisarbeider en 2 
siteverantwoordelijken. Achteraf werd bovendien via een jobadvertentie, een derde 
siteverantwoordelijke aangeworven.

Op naar een grOENErE
vErlichtiNg

Noordvlees 
stelt nieuwe 
functie 
voor:

De functie van siteverantwoordelijke 
is een nieuw-gecreëerde functie bij 
Noordvlees Van Gool, die voornamelijk 
de verantwoordelijkheid omvat voor 
een goed beheer van onze bedrijfs-
terreinen en -organisatie. Onze nieuwe 
sitemanagers dienen tevens te waken 
over de netheid van het bedrijf en toe 
te zien op een correcte stationering van 
de voertuigen. Ook zijn zij het eerste 
aanspreekpunt voor de buurtbewoners 
op momenten dat de kantoren gesloten 
zijn. Deze nieuwe functie speelt een 
cruciale rol in het beheer en de organi-
satie van het transport op onze site. De 
controle van de documenten, de net-
heid en de veiligheid van vrachtwagens 
en het toezicht op de strikte naleving 
van de regels en het respect voor de 
omgeving, maken deel uit van het taken-
pakket van de siteverantwoordelijke. 
Voor dringende gevallen kan u buiten 
de kantooruren bij hen terecht op het 
nummer 0470/28 11 80.
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UUrregeliNg Vleeshal VakaNtieperiode
De Vleeshal in Kalmthout zal tijdens de zomerperiode gesloten zijn van maandag 16 juli tot en met maandag 
30 juli. Voor de overige dagen gelden de gewone openingsuren, namelijk dinsdag, woensdag en vrijdag van 
9u tot 12u en van 13u tot 18u, donderdag van 9u tot 12u, en zaterdag van 9u tot 16u.

U kan uw bestellingen steeds doorgeven via e-mail (vleeshal@van-gool.be) of via ons gloednieuw online platform 
(http://www.vleeshal-van-gool.be/). Het volledige aanbod uit de Vleeshal vind je ook op onze website!

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 Noord-
vlees 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:

Wist je dat:

 De twee vorige edities van de opendeurdag bij 
Noordvlees Van Gool reeds dateren van oktober 
2005 en september 1999?

 Dat we op de vorige editie in 2005 meer dan 
5.000 bezoekers mochten verwelkomen?

 Dat er 63 helikoptervluchten, met telkens 4 
inzittenden, werden georganiseerd door de 

 middenstand van Kalmthout?

 Dat er 500 broodjes met heerlijk spek en 500 
broodjes met verrukkelijke worst geserveerd 
werden tijdens de namiddag?

 En dat deze allemaal op waren?

We hopen jullie allemaal 
op zondag 9 september 2012 

te mogen verwelkomen.


