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Beste buurtbewoner,
De Antwerpse deputatie heeft op 22 januari de milieuvergunningsaanvraag van de NV Sus Campiniae voor
een nieuw slachthuis te Oevel goedgekeurd, en volgt
hiermee het unaniem gunstige advies van de Provinciale
Milieuvergunningscommissie. Wij zijn zeer opgetogen over
het vertrouwen dat de deputatie in ons stelt, en wij vinden
ook uw vertrouwen belangrijk. Zo zullen wij erover waken
dat alle voorwaarden uit de milieuvergunning worden
gerespecteerd voor de vergunde periode van 20 jaar.
Eerstdaags wordt ook een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend.
In deze nieuwsbrief geven we u graag meer informatie over de bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning. Na het openbaar
onderzoek, hebben wij besloten op twee belangrijke punten tegemoet te komen aan uw geuite bezorgdheden. Zo zal het bedrijf,
bovenop de wettelijk verplichte maatregelen, twee andere belangrijke maatregelen betreffende geur en mobiliteit voorzien. Deze
extra maatregelen werden opgenomen als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.
Bovendien vindt u doorheen deze nieuwsbrief ook enkele beelden waarmee we u het project en de gunstige invloed van de extra
maatregelen visueel duidelijk willen maken.
Op het einde van de nieuwsbrief vindt u meer informatie over de minstens 100 nieuwe jobs die dit project in onze regio zal creëren.
De bouw van dit nieuwe slachthuis zal een aanzienlijke economische meerwaarde betekenen voor onze regio. Wij zijn dan ook
verheugd dat wij lokale jobs op amper een steenworp van huis kunnen aanbieden. We leggen u in deze nieuwsbrief graag uit wat
deze jobs juist inhouden en hoe u ervoor kan solliciteren.
Alle laatste nieuwtjes vindt u nog steeds op www.sus-campiniae.be. Hier vindt u ook een 3D-film van hoe het bedrijf er zal uitzien.
Wij wensen u veel leesplezier!
De directie van NV Sus Campiniae

geurencontourkaart

Geur
Wij begrijpen dat het geureffect van het nieuwe slachthuis één
van de voornaamste bezorgdheden is. Daarom is en blijft dit voor
ons een belangrijk aandachtspunt, waarvoor wij blijvend de nodige
maatregelen zullen nemen.

Afvalwater

Een van deze maatregelen is de vervanging van de voorziene
biologische gaswasser door verticale biofilters. Verticale biofilters
zijn een door Vito (de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek) erkende techniek, die met succes al op verschillende
plaatsen in de vlees- en visverwerkende industrie wordt toegepast met hoog rendement. Modelberekeningen tonen aan dat
door deze geplande luchtzuivering de omliggende woonzones
gespaard zullen blijven van geurhinder, zoals blijkt uit de geurcontourkaart hiernaast.

Inzake de bezorgheid omtrent het afvalwater, volgden de
Provinciale Milieuvergunningscommissie en de deputatie
het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, met name
dat er geen bezwaar is om het gezuiverde afvalwater te
lozen op de Zandvoortloop. Ook deze maatregel werd in
de bijzondere voorwaarden van de deputatie opgenomen.
Het bedrijf zal uiteraard de vergunningsvoorwaarden,
opgenomen in de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden, inzake de ecologische impact van het afvalwater,
volgen. Deze lozingsvoorwaarden worden ook opgevolgd
door verschillende overheidsinstanties aan wie de
geloosde concentraties en debieten periodiek dienen
doorgegeven te worden.

Omdat wij geur een belangrijk aspect vinden, zullen wij een jaar
na de opstart van het slachthuis via een geurstudie de
geurverwijderingsrendementen van deze biofilters
evalueren.

Wat is nu juist een verticale biofilter?
Laat ons dit even technisch bekijken. Een verticale biofilter ziet eruit zoals in de foto
hieronder en wordt soms ook wel biobed(filter), biologische filter of compostfilter
genoemd. Naast het verminderen van de geurimpact, zorgen verticale biofilters voor
een goede verwijdering van de biologisch afbreekbare componenten en produceren
zij bovendien minder afvalwater en afvalmateriaal.
Bij biofiltratie wordt de te zuiveren gasstroom doorheen een filterbed geleid, dat
is opgebouwd uit biologisch materiaal, bv. compost, boomschors of turf. Het filtermateriaal is drager van een dunne waterfilm waarin micro-organismen leven. De
verontreinigingen in de gasstroom worden door ad- en absorptie op het filtermateriaal
weerhouden, en vervolgens door de aanwezige micro-organismen afgebroken.
Het droge stofgehalte van de filter varieert typisch van 40 tot 60 %. Om uitdroging
van het bed tegen te gaan dient de gasstroom vrijwel verzadigd te zijn met water.
Daarom wordt de te behandelen lucht meestal vooraf bevochtigd met een wasser. In
de figuur hiernaast vindt u een visuele voorstelling van het proces zoals het mogelijk
wordt opgebouwd.
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Daarnaast was ook mobiliteit van bij de start van dit project een
belangrijk aandachtspunt, omdat wij ernaar streven om de impact
voor de omliggende woonwijken minimaal te houden.
Daarvoor werden eerder al verkeerstellingen gedaan op basis
waarvan een mobiliteitsplan opgesteld werd. In dit plan werden
vaste trajecten vastgelegd voor de aan- en afvoer van vrachtwagens.
Deze trajecten werden nu ook in de vergunning verankerd. De
chauffeurs van en naar de site zullen uitsluitend gebruik maken
van de nieuwe fly-over via de op- en afrit 23 van de autosnelweg om
de dorpskern en woonwijken van Oevel niet te belasten.
Deze extra maatregel werd, net zoals die voor de geurhinder,
opgenomen als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning.

100 nieuwe jobs dicht bij huis
Het nieuwe slachthuis zorgt voor minstens 100 nieuwe jobs. Heeft u er altijd al van gedroomd
om dicht bij huis te werken? Die nutteloze extra uren onderweg, die vaak nog eens gepaard
gaan met fileleed en stress, eindelijk achterwege laten? Dan bent u bij ons aan het goede
adres.
Bovendien zijn er natuurlijk nog andere voordelen
verbonden aan een job bij de NV Sus Campiniae.
Waar staan wij voor? In ons bedrijf staan kwaliteit en duurzaamheid centraal en dit wordt ook
doorgetrokken in ons personeelsbeleid. Wij dragen de optimale werkomstandigheden van al
onze medewerkers hoog in het vaandel. Zo werken wij voor onze medewerkers bijvoorbeeld
concrete vervoersplannen uit om hun woon-werkverplaatsing te organiseren. Dit wordt
momenteel al gedaan in het partnerbedrijf Noordvlees Van Gool, waar ongeveer 75% van de
werknemers in de directe omgeving (op max. 15 km) van het bedrijf woont.

Voor de technische dienst zoeken we minstens een vijftal mensen waaronder electriciens,
mecaniciens en een afdelingshoofd.
Daarnaast zoeken wij ook een aantal bedienden voor administratieve en logistieke
functies op de kwaliteitsdienst, veiligheidsdienst, dispatching en facturatiedienst.
De overige vacatures zijn voor de dienst productie. Voor deze functies is geen voorkennis
vereist, er wordt immers een aangepaste opleiding binnen het bedrijf voorzien.
Heeft u een job gezien die misschien iets voor u is? Dan kan u uw cv en motivatiebrief
sturen naar info@sus-campiniae.be. Wij zijn verheugd te mogen zeggen dat we ondertussen reeds talrijke sollicitaties ontvingen. Dus aarzel zeker niet.

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
De nieuwsbrief van NV Sus Campiniae wil u informeren over de
vooruitgang van de toekomstige vestiging in Oevel.
Bovenop de nieuwsbrief, hebben wij ook een website zodat u
op elk moment in een oogopslag alle nodige informatie over
ons project in Oevel kan vinden. Neem dus gerust een kijkje op
www.sus-campiniae.be!
Daarnaast kunt u altijd rechtstreeks bij ons terecht met al uw
vragen, opmerkingen of suggesties via info@sus-campiniae.be.

V.U.: Dirk Nelen (CEO Noordvlees Van Gool), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout • Dany Cornelis (CFO Vanden Avenne), Oostrozebeeksestraat 160, 8710 Ooigem

Interesse? Neem dan binnenkort een kijkje op www.sus-campiniae.be voor alle vacatures.
Wij bieden functies aan voor uiteenlopende profielen gaande van slachthuisarbeiders over
logistieke arbeiders tot administratieve en technische functies.

