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Voor diegenen die er niet bij konden zijn op 7 maart, vatten we de recentste ontwikkelingen graag nog eens samen. 
Ten eerste wachten we in spanning de goedkeuring af van het college van de burgemeester en de schepenen voor de plannen 
van heraanleg. Deze plannen willen komaf maken met de vervelende verkeerssituatie die er nu is door een onverharde berm te 
creëren langs de ene kant van de rijweg en door een breed fiets- en voetpad aan te leggen langs de andere kant van de rijweg. 
Dit moet zowel het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruiker als van de vrachtwagenchauffeur aanzienlijk verbeteren. 
Nadat we het definitieve startschot hebben gekregen, zal de gemeente de bouwvergunning aanvragen. De volgende stappen 
zijn het vinden en selecteren van mogelijke partners. Tot slot hopen we, onder voorbehoud, tegen het late najaar 2016 of tegen 
het voorjaar van 2017 van start te gaan met de effectieve werken. Van zodra we meer weten over een exacte timing, zullen we 
jullie hiervan op de hoogte brengen. 

We beseffen dat de bewoners van het Heiken tijdens deze periode hinder zullen ondervinden, daarom hopen we dit project 
op korte termijn te realiseren. Enkelen verliezen echter door de heraanleg hun parkeerplaats voor hun deur, daarom bieden 
wij hen een nieuwe parking aan. We garanderen jullie dat wij ons uiterste best doen om elke vorm van overlast te beperken. 
Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoorden wij die met plezier.

Welkom
Beste medewerker, 
Beste buurtbewoner,

Nu de zomervakantie met rasse schreden nadert, vonden 
we dat het tijd was om jullie op de hoogte te brengen van 
de laatste nieuwtjes bij Noordvlees Van Gool. Zo weten 
jullie meteen wat er reilt en zeilt in ons bedrijf.

Konden jullie niet aanwezig zijn op de infovergadering over 
de heraanleg van het Heiken op 7 maart 2016? Geen paniek, 
wij vatten alles nog eens duidelijk samen. We overlopen de 
planning en geven jullie een stand van zaken over dit project. 

Daarnaast focussen we in deze nieuwsbrief op de banden 
tussen Noordvlees Van Gool en China. Wisten jullie dat 
de Ambassadeur van China, in hoogsteigen persoon, is 
afgezakt naar Kalmthout op 8 maart 2016, samen met 
Willy Borsus, Federaal minister van Landbouw, en heel 
wat andere prominenten? Wij hebben immers een export-
certificaat naar China, wat een belangrijke stap is voor ons 
bedrijf en bovendien ook de landbouwsector en de varkenstelers 
enorm ten goede zal komen. 

Wij zijn bezig met de bouw van een nieuw slachthuis te 
Oevel. Sus Campiniae is een samenwerking tussen de groep 
Noordvlees en Vanden Avenne. Nu we van start zijn gegaan 
met de bouwwerken, nemen we jullie graag mee achter de 
schermen voor een update rond dit project.
Misschien hebben jullie al gezien dat onze vleeshal enkele 
verbouwingen onderging? We zullen kort de redenen van 
deze make-over toelichten. 

Willen jullie de transformatie van onze vleeshal met jullie 
eigen ogen aanschouwen of komen jullie liever ons ruime 
aanbod aan kwalitatief barbecuevlees inspecteren? In deze 
nieuwsbrief vinden jullie de uurregeling voor de vakantie-
periode van onze vleeshal terug.

Veel leesplezier en we wensen jullie alvast een mooie zomer! 

De directie van Noordvlees Van Gool

Op 7 maart 2016 stelden we samen met de gemeente een eerste ontwerp 
van de heraanleg van het Heiken voor aan de buurtbewoners van Kalmthout 
tijdens een infovergadering.

  Heraanleg 
   van het Heiken

situerings- 
en afbraakplan



Vroeger was het niet zo eenvoudig om varkensvlees naar China te 
exporteren. Er werd dan ook jarenlang geijverd om een akkoord 
te bereiken. In 2009 werden de eerste belangrijke stappen gezet 
tussen België en China. 2015 vormde een nieuwe mijlpaal dank-
zij verschillende initiatieven, zoals een staatsbezoek naar China door 
Koning Filip en Koningin Mathilde, samen met 70 bedrijfsleiders waar-
onder Dirk Nelen van de groep Noordvlees. Tijdens zo’n Koninklijke 
missie wordt er een strak programma opgesteld dat bestaat uit een 
mix van staatszaken en activiteiten rond de economische belangen. 

Dirk Nelen, CEO Holding Noordvlees: “We mochten aanwezig 
zijn bij verschillende zaken, van bedrijfsbezoeken en politieke 
banketten tot diplomatieke staatszaken. Op een week tijd 
hebben we de steden Wuhan, Shanghai, Beijing en Shenzhen 
bezocht, absoluut een unieke ervaring om mee te maken! 
Wisten jullie trouwens dat varkensvlees zeer gegeerd is bij 
de Chinese consument? Zo eten ze bijvoorbeeld veel liever 
varkensvlees dan kip.”

Uiteindelijk is het 8 maart 2016 dat bij Noordvlees Van Gool de 
geschiedenisboeken ingaat als ‘historische dag’. Op deze bewuste 
dinsdag hadden we de eer om de Chinese Ambassadeur Qu Xing 
en Federaal minister van Landbouw Willy Borsus in ons bedrijf in 
Kalmthout te mogen verwelkomen. De reden hiervoor was de 
goedkeuring voor de export van ons Belgisch varkensvlees naar 
China. Het akkoord is goed nieuws voor Noordvlees Van Gool, 
want het varkensvlees kan nu rechtstreeks naar China verscheept 
worden en dit komt de transporttijd, de kostprijs en de voedsel-
veiligheid ten goede. Maar niet enkel Noordvlees van Gool heeft 
hier baat bij, deze historische goedkeuring is ook een belangrijke 
boost voor de Belgische landbouwsector en varkenstelers.

Tijdens het evenement op 8 maart stonden er allerlei zaken 
op de planning: toelichtingsmoment, een rondleiding in 
het Chinagedeelte van het slachthuis, een receptie en net-
werkmoment. Heel wat prominente gasten waren op ons 
evenement aanwezig. Graag geven we jullie enkele sfeer-
beelden mee:

Dankzij een recent akkoord is het voor de groep Noordvlees nu mogelijk om te exporteren naar China 
en daar zijn we best trots op. Met 1,4 miljard consumenten is China immers een belangrijke afzet-
markt. Dit zorgt ervoor dat de groep Noordvlees zijn positie aan de top van de Europese uitvoerders 
nog versterkt. We verzekeren jullie dat het nieuwe akkoord met China niets zal veranderen aan onze 
jaarlijkse slachtcapaciteit, zoals vastgelegd in onze milieuvergunning.

China opent de deuren 
voor Noordvlees Van Gool

v.l.n.r. Qu Xing, Chinees Ambassadeur, 
Dirk Nelen, CEO Noordvlees Van Gool, 
Willy Borsus, Federaal minister 
van Landbouw

De receptie met 
allerlei lekkernijen 
van het varken

Op 23 november 2015 zijn we van start gegaan met de bouw 
van een nieuw slachthuis te Oevel. Het project Sus Campiniae 
is een samenwerking tussen de groep Noordvlees en de groep 
Vanden Avenne. Dankzij dit nieuwe slachthuis kunnen we niet 
alleen verder timmeren aan onze exportstrategie, maar creëren 
we ook extra jobs in de regio. Net zoals in Kalmthout engageren 
we ons ertoe om een slachthuis te bouwen met respect voor het 
milieu en de buurtbewoners.

In een paar maanden tijd zijn er al heel wat vorderingen gemaakt. We 
posten regelmatig een update op onze website www.sus-campiniae.
be/galerij met foto’s van de vooruitgang en geven jullie graag ook hier-
onder enkele beelden mee.

Het bouwproces zal ongeveer 12 maanden in beslag nemen. Onder-
tussen zijn we halfweg en werd er naarstig doorgewerkt: zo zijn de 
grondwerken en funderingen afgerond en zijn we bezig met de skelet-
bouw. Maar er is nog werk aan de winkel! Tijdens de zomermaanden 
is het de bedoeling om verder te werken aan de skeletbouw, van start 
te gaan met de staalconstructies, rioleringen te voorzien binnen het 
gebouw, vloeren te leggen, etc…

een nieuw slachthuis in Oevel

Fase 2

Fase 1

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6



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’. Jullie kunnen steeds bij ons 
terecht met al jullie vragen, opmerkingen of suggesties.

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact

Indien jullie graag persoonlijk langskomen, 

zijn jullie uiteraard steeds welkom te 

Bloemstraat 56 2920 Kalmthout

E-mail: info@van-gool.be

Tel : 03 666 70 80

Verbouwing 
van de vleeshal

UUrrEgEliNg VlEEsHal 
Onze vleeshal is de hele zomerperiode geopend. Aarzel niet om op 
voorhand te bestellen zodat jullie niet hoeven te wachten wanneer 
jullie langskomen. Bestellen kan telefonisch (03 666 30 00), maar ook 
per e-mail (vleeshal@van-gool.be). Laat jullie tijdens de zomermaanden 
verleiden door onze heerlijke BBQ-pakketten en bekijk ons ruim 
assortiment www.vleeshal-van-gool.be.

Maandag   Gesloten
Dinsdag  9u-12u en 13u-18u
Woensdag  9u-12u en 13u-18u
Donderdag  9u-12u 
Vrijdag  9u-12u en 13u-18u
Zaterdag  9u-16u doorlopend open
Zondag  Gesloten

Voor de nieuwsgierigen onder jullie, lichten we graag de make-over van onze vleeshal toe. 
Misschien hebben jullie al gezien dat onze vleeshal een gloednieuw jasje kreeg? Noordvlees 
Van Gool nam deze maatregel, die bestond uit een herinrichting van de vleeshal en de 
nieuwste toestellen, om de service nog klantgerichter te maken en om de kwaliteit van ons vlees 
voor 100% te garanderen. Naast de beenhouwerij, hebben wij ook de keuken vernieuwd. 
Zo renoveerden wij de wanden, de muren en het plafond en plaatsten wij ook de nieuwste 
machines voor de bewerking en verwerking van vlees. We hebben onder meer een nieuw 
inductiefornuis, een combisteamer en een positioneringsvulbus. Verder vernieuwden wij ook 
de koelingen opdat het vlees zo vers mogelijk over de toonbank kan gaan. Ten slotte, richtten 
wij ons magazijn opnieuw in opdat we het overzicht kunnen behouden en alles gemakkelijk 
terug kunnen vinden.
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