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Welkom BUURTCOMITE EN 
DORPSRAAD

Beste medewerker,
Beste buurtbewoner,

Welkom bij de 20e editie van onze nieuwsbrief!

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, willen 
wij u naar goede gewoonte op de hoogte houden 
van de gang van zaken binnen ons bedrijf.

In de eerste plaats vindt u in deze nieuwsbrief 
een verslag van het laatste overleg met het 
buurtcomité en de dorpsraad, dat wij hielden op 
18 juni 2019. Wij hechten veel belang aan deze 
overlegmomenten. Ze laten ons namelijk toe om 
met onze buren samen te zitten en van gedachten 
te wisselen over ons bedrijf.

Naast onze transparante communicatie, engageren 
wij ons ook om continu te moderniseren en de 
impact van ons bedrijf op de nabije en ruime 
omgeving nog verder terug te dringen. Op de 
middenpagina’s lichten wij een aantal geplande 
grote investeringen toe: twee geluidswanden, 
een overkapping van de wasplaats voor de 
veewagens, een vernieuwing van onze koel- en 
vriesinstallatie en de bouw van een installatie 
voor het ontsmetten van de wielen van de vracht-
wagens.

Verderop in deze nieuwsbrief stellen wij ook met 
trots onze volledig vernieuwde website voor. 

Tot slot willen wij u een update geven over de 
stand van zaken van de Omgevingsvergunnings-
aanvraag (OVA) van ons zusterbedrijf Sus 
Campiniae in Oevel. 

Veel leesplezier en een zonnige zomer gewenst!

De directie van Noordvlees

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft onder onze buurtbewoners. Daarom 
namen we het initiatief om op 18 juni opnieuw samen te komen met de leden van 
het buurtcomité en de dorpsraad. Heel wat interessante onderwerpen kwamen aan 
bod. Zo hebben wij onder meer de geplande investeringen toegelicht, en gaven 
we een update over de stand van zaken van de omgevingsvergunningaanvraag 
van ons zusterbedrijf Sus Campiniae in Oevel.

Uit de gesprekken kwam naar voor dat er de laatste jaren minder geurhinder wordt 
ervaren. Dit stemt ons erg tevreden. Wij zullen ook in de toekomst blijven 
investeren om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden. Verder haalden 
enkele buurtbewoners het ongepast rijgedrag van sommige vrachtwagenchauffeurs 
aan. Zo zouden vrachtwagens soms erg scherpe bochten nemen en worden de 
omleidingsroute’s niet altijd gerespecteerd. Wij nemen deze feedback zeer ernstig 
en zullen dit aankaarten bij onze partners.

Wij vonden het alvast een geslaagde avond. We zijn blij dat we inzichten hebben 
kunnen uitwisselen over ons bedrijf. Wie graag wil aansluiten bij het buurtcomité, 
kan zich overigens steeds aanmelden.

Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Foto aanwezigen buurtcomité en dorpsraad bij Noordvlees
Boven: v.l.n.r.: Willy Wouters, Robert Neys, Carlo van der Mast (Noordvlees) - Onder: v.l.n.r.: Gretel Sanders, Wies Peeters



Geluidswanden
Waar beweging en activiteit is, is er ook geluid. 

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk merkt van de 
geluidsbronnen op onze site, zullen wij zowel in de Bloemstraat als 

in de Zandstraat een geluidswand plaatsen. Deze geluidswanden zullen 
in totaal ongeveer 200 meter lang zijn en 4m10 hoog. De geluidswanden 

zullen niet alleen fungeren als geluidsbuffers, ze zullen ook dienst doen als 
groenbuffers die ecologische waarde toevoegen aan ons terrein. De panelen 
van de geluidswanden zullen bestaan uit een akoestische kern van steenwol 
en duurzaam kunststof, waarop het mogelijk is om klimplanten, zoals klimop, 

aan te brengen. Die planten zullen niet alleen op vlak van geluid, maar ook 
op gebied van luchtkwaliteit en esthetiek een positief effect hebben. 

Het rendement van de geluidsschermen werd berekend en beoordeeld 
door een erkend MER-deskundige inzake geluid. 

Volgens de huidige planning zullen deze geluidswanden 
begin 2020 geplaatst worden.
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Volledige vernieuwing 
koel- en vriesinstallatie

Voor de export naar het buitenland wordt ons vlees op een correcte en veilige manier 
bewaard in de diepvries. Wij zijn er ons echter bewust van dat onze verouderde diepvries 

(1986) een milieu-impact heeft. Daarom investeren wij om onze diepvries, die een 
inhoud heeft van 2.300 m³ en een capaciteit om 700 ton vlees op te slaan, volledig te 

vernieuwen. Zowel de wanden, de koelinstallaties en de snelvriezer zullen vervangen worden. 

De invriesinstallatie is opgebouwd uit snelvriezers van ongeveer 440 m³. Deze nieuwe 
installaties koelen niet langer op Freon (een broeikasgas dat vroeger werd gebruikt in 

koelinstallaties) maar maken gebruik van modernere technieken. Die zorgen ervoor dat de 
verse producten op zeer korte termijn de gewenste temperatuur van -18°C bekomen. 
Daarnaast is er de bewaardiepvries van ong. 1.880 m³ waarin het diepgevroren vlees 
zal bewaard worden. Om de temperatuur van de bewaardiepvries op peil te houden bij 

het inbrengen en uitnemen van onze producten in de diepvries, zal er een transportband 
met een sas worden voorzien. Op die manier blijven de deuren van de installatie 

steeds gesloten. Dit concept zorgt ervoor dat onze vriesinstallatie veel 
energie-efficiënter zal worden, waardoor wij de ecologische 

impact ervan sterk kunnen reduceren. Als alles goed verloopt, zal de 
vernieuwing op het eind van dit jaar plaatsvinden.
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Website van Noordvlees in nieuw jasje
Met trots presenteren wij u de vernieuwde websites van Noordvlees Group en de dochterbedrijven Noordvlees (Kalmthout) en Sus Campiniae (in joint-
venture met de Groep Vanden Avenne in Oevel). 

Deze websites maken deel uit van een grotere campagne om vanuit een transparante bedrijfsvoering de consument actief te informeren. De websites zien 
er niet alleen modern uit, ze zijn ook uiterst gebruiksvriendelijk en bevatten heel wat interessante (bedrijfs)informatie. Zo vindt u er ook de splinternieuwe 
bedrijfsfilm van Noordvlees terug en u kunt er op een interactief plan zelf een kijkje nemen achter de schermen van ons bedrijf. 

Surf dus zeker eens naar www.noordvlees.be en www.sus-campiniae.be.

Ondertussen werken we ook aan een vernieuwde versie van de website van onze Vleeshal, waar u in de toekomst via een nieuwe webshop online uw 
bestellingen zal kunnen plaatsen.

INVESTERINGEN 
Noordvlees investeert in 4 extra milieuvriendelijke maatregelen

Al vanaf de start van ons bedrijf streven wij ernaar om onze impact op de nabije en ruime omgeving zo veel mogelijk te beperken. 
Wij engageren ons daarom om voortdurend te blijven investeren in de laatste nieuwe, milieuvriendelijke technologieën. Op 
dit ogenblik staan er vier bijkomende investeringen gepland: twee geluidswanden, een overkapping van de wasplaats van 
de veewagens, het installeren van een reinigingsinstallatie voor de wielen van de vrachtwagens (ook wel ‘wasstraat’ genoemd) 
en een vervanging van onze diepvries en hoogspanningscabine. Deze investeringen vereisen een totaalbudget van meer dan 
2 miljoen euro. Al deze investeringen zijn louter gericht op het vermijden van hinder en het moderniseren van onze bestaande 
infrastructuur en betekenen geen enkele vorm van capaciteitsuitbreiding. Hieronder vindt u meer toelichting bij elke investering.

Wasstraat
Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land 

vorig jaar, zorgen wij ervoor dat de wielen van alle vrachtwagens 
ontsmet worden vooraleer ze onze site oprijden. Deze maatregel past 
in de richtlijnen opgelegd door het FAVV in het kader van de preventie 

van de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Tot op heden gebeurt 
dit door middel van ontsmettingsmatten. Om tot een permanente 

oplossing te komen, investeren wij in het plaatsen van een professionele 
en geautomatiseerde ontsmettingsinstallatie, een zogenaamde ‘wasstraat’, 

aan de ingangen van ons slachthuis. Deze installatie is 3 meter breed 
en 3,8 meter lang. De ontsmetting van de banden van de 

vrachtwagens zal automatisch gebeuren via verneveling die 
wordt bestuurd via optische sensoren. Het water met 

ontsmettingsmiddel dat we gebruiken in deze wasstraat 
zal worden gefilterd en zoveel mogelijk 

opnieuw worden gebruikt.
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Overkapping 

wasplaats
Om dierenziekten, zoals de Afrikaanse varkenspest, tegen te 

gaan worden alle veewagens na het lossen van de varkens gereinigd 
en ontsmet op onze wasplaats. In de toekomst zullen wij deze wasplaats 

volledig overdekken. Aangezien de wasplaats met deze investering 
volledig inpandig wordt (d.w.z. zich binnenin onze gebouwen zal bevinden), 

zal het geluid van het wassen van de vrachtwagens sterk verminderd 
worden. Bovendien zal de overkapping ons toelaten om ’s winters 
de vrachtwagens in een vorstvrije omgeving te kunnen wassen. 

Het gebouw zal aansluiten op de geluidswand die geplaatst 
zal worden aan de zijde van de Zandstraat. 

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken 
hiervoor ook begin 2020 van start gaan. 
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TRANSPORTBAND

BEWAARVRIEZER
SNELVRIEZER 2

SNELVRIEZER 1

VERDAMPERS

1

KOEL- EN VRIESINSTALLATIE

GELUIDSWAND 
BLOEMSTRAAT
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PARKING

GELUIDSWAND ZANDSTRAAT

WASSTRAAT 1

KOEL- & 
VRIESINSTALLATIE

STERK VEREENVOUDIGDE WEERGAVE VAN GEBOUWEN OP DE SITE ‘NOORDVLEES’
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WASSTRAAT 2

Ook de hoogspanningscabine, 
waarvan een gedeelte dateert van 1974, 

zal om dezelfde ecologische reden vervangen 
worden. Deze nieuwe installatie zal uitgerust 

worden met de nieuwste technieken inzake monitoring. 
Daarenboven zorgen we ervoor dat de nieuwe cabine 
aan de strengste veiligheidsvoorschriften zal voldoen.

Aangezien de elektriciteitsleveranciers te allen tijde 
toegang wensen tot de cabine zonder de gebouwen 

van het bedrijf zelf te moeten betreden, 
zal deze cabine dan ook volledig los staan 

van onze gebouwen.

OVERKAPPING WASPLAATS



Indien u graag persoonlijk langskomt, bent 

u uiteraard steeds welkom te 

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout

E-mail: info@noordvlees.be

Tel : 03 666 70 80

VAKANTIEREGELING VLEESHAL & CONTACT  
Uurregeling vleeshal tijdens de zomerperiode

Tijdens de vakantieperiode gelden de normale openingsuren voor onze 
vleeshal. De vleeshal is gesloten op donderdag 15 augustus. 
Aarzel niet om op voorhand te bestellen zodat u niet hoeft te wachten 
wanneer u langskomt. Bestellen kan telefonisch (03 666 30 00), maar ook 
per e-mail (vleeshal@van-gool.be). Laat u tijdens de zomermaanden 
verleiden door onze heerlijke BBQ-pakketten en bekijk ons ruim assortiment 
op 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
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De Noordvlees nieuwsbrief wordt verdeeld in de buurt van onze vestiging in Kalmthout 
en aan onze medewerkers. Deze nieuwsbrief verandert echter niets aan onze ‘open 
deur’. U kunt steeds bij ons terecht met al uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact

Omgevingsvergunning 
Sus Campiniae 
Naar goede gewoonte houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken in de procedure rond 
de omgevingsvergunning van Sus Campiniae, ons zusterslachthuis in Oevel. Hieronder vindt u een 
korte update.

Nadat voormalig minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in december 2018 
besloot om onze eerder verworven milieuvergunning niet bijkomend te motiveren, dienden wij begin 
dit jaar (18 februari) een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie 
Antwerpen. In het kader van het openbaar onderzoek dat zoals wettelijk voorgeschreven werd opgestart, 
organiseerde de gemeente Westerlo een buurtvergadering in Oevel. Tijdens deze vergadering gaven we 
meer toelichting over deze aanvraag en de bijkomende investeringen die we willen doen 
om onze impact op de omgeving nog verder terug te dringen. 

Heel wat instanties hebben ondertussen hun advies uitgebracht over onze nieuwe 
omgevingsvergunningsaanvraag en het Milieueffectenrapport (MER) dat daar een 
essentieel onderdeel van uitmaakt. De dienst MER beslist over de goedkeuring van 
ons Milieueffectenrapport. Wanneer het MER goedgekeurd wordt door de dienst 
MER, zal de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) op basis van alle 
adviezen van de verschillende instanties een advies geven aan de deputatie van de 
provincie Antwerpen. Die zal vervolgens een beslissing nemen over onze omgevingsvergunnings-
aanvraag, en dit binnen de 120 kalenderdagen na de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring ervan.

Wij hebben steeds alles in het werk gesteld om ons slachthuis te exploiteren met een minimale en 
aanvaardbare impact op de omgeving. Bovendien hebben wij in ons nieuw MER heel wat bijkomende 
investeringen opgenomen. Wij zijn er daarom van overtuigd dat wij ons slachthuis zullen kunnen blijven 
uitbaten op het industrieterrein van Oevel.

Meer informatie over de Omgevingsvergunningsaanvraag van Sus Campiniae vindt u op 
http://www.sus-campiniae.be/open-bedrijf/


