
Welkom
Beste buurtbewoners 
en medewerkers,

U hebt hem even moeten missen, 
maar nu is hij er terug, de nieuwsbrief 
van Noordvlees Van Gool. 
Omdat we u graag op de hoogte willen 
houden van het reilen en zeilen van 
ons bedrijf, vonden wij het hoog tijd 
om de traditie van weleer terug op te 
nemen en onze nieuwsbrief opnieuw 
in circulatie te brengen. 
Vanaf nu mag u 2 maal per jaar, telkens 
in juli en december, een Noordvlees Van 
Gool nieuwsbrief in uw bus verwachten. 
We doen dit niet alleen om te tonen dat 
de omgeving ons nauw aan het hart ligt, 
maar ook om u correct te informeren 
over welke inspanningen wij leveren om 
de kwaliteit van uw leef- en werkom-
geving te waarborgen. 
In deze vernieuwde editie vertellen wij 
u meer over het recentste nieuws van 
Noordvlees Van Gool. 

Graag willen wij van deze gelegenheid 
ook gebruik maken om u een aan-
gename en  zonnige vakantie toe te  
wensen!

De directie van 
Noordvlees Van Gool

Een bedrijf volgens 
het boekje

Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers     Juli 2009

Eén Vlaams varken op 10 wordt geslacht bij Noordvlees Van Gool. De vestigingen in 
Kalmthout en Sint-Niklaas slachten samen meer dan 900.000 dieren per jaar. Om 
de algemene voedselveiligheid en hygiëne te garanderen, moeten wij aan de strenge 
Europese en Belgische wetgeving voldoen. Hieronder vindt u een overzicht van alle 
erkenningen en kwaliteitslabels die Noordvlees Van Gool op zijn palmares kan schrijven:

Erkenning EG 153: wij hebben de toestemming 
om varkens in het slachthuis te slachten
Erkenning EG 153/1: Noordvlees Van Gool is een 
erkende uitsnijderij voor vers vlees van slachtdieren
Erkenning KF 349: ons bedrijf is erkend als koelhuis en 
herverpakkingscentrum
Erkenning B 1082: wij zijn tevens goedgekeurd als inrichting 
voor het klaarmaken van bijproducten van dierlijke oorsprong
Toelating AER/ANT/018006: de Vleeshal heeft alle certificaten 
van een vleeswinkel
Toelating AER/ANT/01640: wij hebben de toelating te opereren 
als slachthuis voor de verzending van vers varkensvlees

Al deze erkenningen en toelatingen worden verleend door het 
Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) en dit na het 
voldoen aan de strenge Europese en Belgische hygiënewetgeving

Noordvlees Van Gool bezit de Erkenning voor export naar Japan, 
Singapore, Zuid-Afrika, China en de Russische federatie

Kalmthout
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is een KMO

Noordvlees Van Gool levert al jaren extra 
inspanningen om energie te besparen. De 
1.350 m² zonnepanelen zorgen ervoor dat 
Noordvlees Van Gool jaarlijks maar liefst 
800 ton minder CO² uitstoot. Naast de 
zonnepanelen worden er heel wat inspan-
ningen gedaan voor een beter leefmilieu. 
Door middel van warmterecuperatie be-
spaart het bedrijf 15% energie. Daarnaast 
koopt Noordvlees Van Gool enkel nog 
vrachtwagens van het type Euro 5 om het 
transport naar het buitenland te verzorgen. 
Deze zijn niet alleen milieuvriendelijk, ze 
bezorgen ons bovendien 25% winst op 
de transporttaksen die in het buitenland 
geheven worden. Dat deze maatrege-
len niet onopgemerkt blijven, bewijst het 
ISO14001 certificaat dat Noordvlees Van 
Gool toegekend kreeg door de overheid.

Extra aandacht voor het milieu met 
het Actieplan ISO 14001 

De ISO14001 geeft aan dat milieuzorg een 
integraal onderdeel is van het beleid binnen 
ons bedrijf. Zo hebben we een heel aantal 
voornemens om nog milieuvriendelijker te 
werken. Zo willen we extra besparingen 
doorvoeren in verband met de verlichting 
binnen Noordvlees Van Gool. De lampen 
worden vervangen door energiebesparen-
de exemplaren om het elektriciteitsverbruik 
te verminderen. Op aanbevelen van de 
milieu-inspectie liet Noordvlees Van Gool 
een P-analyser installeren. Deze machine 

Noordvlees Van Gool is volop bezig met de verfraaiingwerken met ondermeer een 
bloemrijke beplanting op de hoek van de Bloemstraat en de Brasschaatse Steenweg. Op 
dit stukje staat ondertussen ook een reclamezuil. Hij vormt een extra herkenningspunt 
voor nieuwe klanten zodat zij gemakkelijker de weg vinden naar ons bedrijf en onze 
Vleeshal.

Om te voldoen aan de hoge eisen van klanten doorheen de gehele 
voedselketen, is Noordvlees Van Gool Kalmthout sinds november 2005 
ook gecertificeerd volgens 2 internationale standaarden:

Kwaliteitslabel BRC: Global Standard for Food Safety, 
vooral om te voldoen aan de vraag van Engelse klanten.
Kwaliteitslabel IFS: International Food Standard, veel gebruikt 
in de andere Europese landen.

Tenslotte is Noordvlees Van Gool Kalmthout sinds augustus 2001 
gecertificeerd volgens ISO 14001. Dit is een milieukwaliteitslabel.

Erkenning EG103: wij hebben de toestemming om varkens 
in het slachthuis te slachten
Erkenning 103/1: wij voldoen aan alle voorschriften als het gaat 
om het prepareren en verpakken van vers vlees van hoefdieren
Noordvlees Van Gool heeft de toelating voor de verzending 
van vers varkensvlees
Daarnaast is onze vestiging erkend voor de export naar Japan, 
Zuid-Afrika, China en de Russische Federatie

Momenteel loopt de procedure om het autocontrolesysteem te laten 
valideren volgens de sectorgids goedgekeurd door het FAVV.

Kalmthout (vervolg)

Sint-Niklaas

Alle wegen leiden naar 
Noordvlees Van Gool

zal elke 2 à 3 uur het fosforgehalte tijdens 
de lozing meten en bijsturen waar nodig. 
Met de P-analyser levert Noordvlees Van 
Gool een extra inspanning om de kwaliteit 
van het lozingswater te respecteren. 

Uitblinken in automatisering, 
hygiëne en milieu

Naast de energiebesparende maatregelen 
is een open communicatie met de buurt-
bewoners prioritair omdat Noordvlees Van 
Gool in zowel Kalmthout als Sint-Niklaas 
middenin de woonkern ligt. Daarom willen 

we de geur- en lawaaihinder tot een absoluut 
minimum beperken. We gebruiken trans-
portmiddelen die worden opgeladen met 
elektriciteit en koelen het vlees door middel 
van geluidsarme koelgroepen. Ons biolo-
gisch zuiveringsstation zuivert ons afvalwater 
volledig op eigen kracht. De silo’s met dierlijk 
afval zijn uitgerust met een benevelingsys-
teem om reukhinder tegen te gaan.  Mocht u 
toch nog geur- of geluidshinder ondervinden, 
dan kunt u ons steeds verwittigen. Noord-
vlees Van Gool maakt er immers een punt 
van om elke opmerking van de buurtbe-
woners onmiddellijk te behandelen.

voor Kyoto
De Unie voor Zelfstandige Ondernemingen (UNIZO) geeft Noordvlees Van Gool de titel ‘KMO voor Kyoto’ omdat het bedrijf al jaren 
een actief beleid voert om energie te besparen. We installeerden immers op het dak van onze vestiging in Kalmthout maar liefst 
1.350 m² zonnepanelen om het energieverbruik te verminderen. We willen nog 25% extra panelen plaatsen om onze ecologische 
voetafdruk nog verder te verkleinen. Ook de diverse maatregelen om de geur- en lawaaihinder voor de buurtbewoners te beperken, 
gaan niet onopgemerkt voorbij.

KMO voor Kyoto van UNIZO

Met een offensief actieplan willen UNIZO en de Vlaamse KMO’s hun verantwoor-
delijkheid opnemen. Ze doen dat door een charter af te sluiten. Daarin ligt de 
klemtoon op een doelgericht, rationeel energiebeleid gericht op realistische be-
sparingen onder meer inzake mobiliteit en gebouwenverwarming. UNIZO en de 
aangesloten sectororganisaties startten daartoe een breed opgezette sensibilisa-
tiecampagne gericht op minder energieverbruik en minder CO2 uitstoot. Onder 
meer via het UNIZO-ledenblad Z.O.magazine en via de vakbladen van de sectoren 
worden de Vlaamse KMO’s gesensibiliseerd om het ‘KMO voor Kyoto’-protocol te 
ondertekenen. Zo maken zij kans op de titel ‘KMO voor Kyoto’. Wij zijn zeer ver-
eerd dat Noordvlees Van Gool in dit kader deze titel in de wacht sleepte.
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Noordvlees Van 
Gool werft aan!
Noordvlees Van Gool is altijd op zoek 
naar nieuwe medewerkers. Daarom 
namen we eind april deel aan de job-
beurs van de gemeente Kalmthout. De 
stand trok een heel aantal geïnteres-
seerden en er werden al enkele vaca-
tures ingevuld. Maar er zijn er nog!

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging 
en wilt u deel uitmaken van ons team, 
stuur dan zeker uw CV naar Noord-
vlees Van Gool. Zij zoeken permanent 
5 tot 10 enthousiaste medewerkers 
voor de vestiging in Kalmthout en een 
tweetal mensen in Sint-Niklaas. Komt 
u in aanmerking voor één van de jobs, 
dan volgt u een doelgerichte opleiding 
met een meter of peter die u bege-
leidt doorheen het hele programma. 
In geen tijd kent Noordvlees Van Gool 
geen geheimen meer voor u. 
Stuur vandaag nog uw CV en vind de 
job van uw leven!

De Noordvlees Van Gool nieuwsbrief zal worden verdeeld in de buurt van onze 
vestigingen in Kalmthout en Sint-Niklaas 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 klachten-
bus opnieuw onder de aandacht te brengen. Sinds enkel jaren kan u deze terugvinden 
aan de Vleeshal te Kalmthout en aan de conciërgewoning aan de hoofdingang in de Jan 
Breydelstraat te Sint-Niklaas. 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

Indien u graag persoonlijk langs komt, 
bent u uiteraard steeds welkom bij:

Noordvlees Van Gool jaarlijks meer dan 900.000 varkens slacht

Maar liefst 60% van het vlees een afzetmarkt in Duitsland vindt

Noordvlees Van Gool 1.350 m² zonnepanelen liet installeren op 
het dak van het bedrijf om energie te besparen

Door de enorme energiebesparende maatregelen we jaarlijks 800 
ton minder CO² uitstoten

De toog van de Vleeshal maar liefst 24 meter lang is? 
U vindt er alle denkbare vleesspecialiteiten

Het energieverbuik per varken enorm gedaald is sinds we een 
intensief milieubeleid voeren? In andere Europese landen noteert 
men een elektriciteitsverbruik per varken tussen 6,6 tot 31.2 
kwh. Met een gemiddelde van 6,6 scoort Noordvlees Van Gool 
in Kalmthout dus zeer goed. Ook qua waterverbruik per varken 
zetten we mooie cijfers neer. Internationale studies spreken van 
160 tot 250 liter per varken, wij verbruiken gemiddeld 117 liter 
water per varken.

Wist je dat?

Sint-Niklaas
telefoon: 03 776 23 81, 
fax: 03 776 60 65, 
e-mail: sintniklaas@van-gool.be

Kalmthout
telefoon: 03/666.70.80, 
fax: 03/666.45.37, 
e-mail: kalmthout@van-gool.be. 
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