
P G  3 7P G  3 6

Sus Campiniae
Sus Campiniae is een gloednieuw, state-of-the-art varkensslachthuis in Oevel. Deze joint-venture 
tussen Noordvlees Group en Groep Vanden Avenne werd geopend in 2017. Het is het grootste en 
modernste slachthuis van België. De beste en nieuwste machines en technieken worden er ingezet.

‘Op dagelijkse basis zetten onze 100 
medewerkers zich in om mensen blij te 
maken met een gezond, lekker en goed 
stukje varkensvlees, waar ook ter we-
reld. Dit doen we door duurzaam, kwali-
tatief en met respect voor mens, dier en 
milieu te produceren, continu te inves-
teren en te moderniseren, en te streven 
naar een feilloze traceerbaarheid.’

CARLO VAN DER MAST IS 
CHIEF QUALITY SAFETY  
ENVIRONMENT OFFICER

‘Duurzaamheid is vanaf de start één van 
de prioriteiten van Sus Campiniae. We 
willen ondernemen met het grootste 
respect voor mens, dier en milieu. Jaar-
lijks worden ongeveer 70 verschillende 
controlemomenten voorzien waarop we 
ons bedrijf door externe organisaties la-
ten inspecteren. Dankzij deze controles 
verkregen wij diverse labels en certifi-
caten zoals BRC (Britse standaard voor 
voedselveiligheid), IFS (International 
Food Standard), Certus en nog tal van 
andere.’



P G  3 7P G  3 6

Duurzaamheid is 
vanaf de start één 
van de prioriteiten 
van Sus Campiniae

RESPECT VOOR DE MENS

‘Eerst en vooral zijn onze eigen mensen 
van onschatbare waarde. We voorzien 
permanent opleidingen, trainingen en 
bijscholingen voor onze medewerkers 
zodat zij steeds op de hoogte zijn van de 
laatste nieuwe regelgevingen. Ook het 
contact met de buren en andere stake-
holders is erg belangrijk. We willen op-
timaal met hen communiceren: correct 
en transparant. Een meldpunt maakt de 
drempel uiterst laag. Tijdens de Open-
burendag kon iedereen een kijkje nemen 
en vragen stellen. We merkten op dat de 
perceptie ten opzichte van ons slacht-
huis hierdoor wijzigde.’ 

RESPECT VOOR HET DIER

‘Bij alles wat we doen staat het welzijn 
van de dieren voorop. We hanteren een 
rustige, diervriendelijke en stressvrije be-
handeling van de dieren. We leiden onze 
werknemers hiervoor op.  We hebben ze-
ven animal welfare officers. Hiermee zit-
ten we ver boven de vereiste norm.  
We bouwden onze nieuwe stallen met 
temperatuurregeling, verneveling en 
speelgoed om de dieren af te leiden. 
Elektrische prikkels zijn bij ons uit den 
boze. We kregen dan ook het Beter Le-
ven 1 Ster label voor dierenwelzijn, een 
toonaangevende bekroning op vlak van 
dierenwelzijn.
Bovendien zetten we sterk in op een zeer 
hygiënische verwerking en optimale 
traceerbaarheid van ons vlees.‘

RESPECT VOOR HET MILIEU

‘Van bij de start zetten we maximaal in 
om de impact op het milieu te beper-
ken. We zetten in op alle aspecten van 
ons Milieu Effecten Rapport (MER). Zo 
hergebruiken we 45% van ons water. 
We hebben een eigen biologische water- 
zuiveringsinstallatie. We zuiveren een 
groot deel van het water  tot op het ni-
veau van drinkwaterkwaliteit. En we 
hergebruiken het water in de productie. 
Zo moeten we minder grondwater op-
pompen. De biofilter op de waterzuive-
ring houdt de geur tegen. 
Bovendien plaatsen we binnenkort op 
de ventilatielucht van de stallen extra 
luchtwassers. De bestaande luchtwas-
sers hebben we geoptimaliseerd. 
De vrachtwagens rijden niet door de 
dorpskernen, maar gebruiken de fly-
over om zo naar de E313 te rijden. We in-
vesteren momenteel volop in een nieuwe 
toegangsweg op ons eigen terrein. Zo 
komen we helemaal los te zitten van het 
kerkhof. Deze weg zal afgesloten wor-
den met een groenbuffer. Al deze ver-
regaande inspanningen illustreren ons 
voortdurende streven om een voorloper 
in de sector te zijn inzake duurzaam 
ondernemen.’

P U B L I R E P O R TA G E

We voorzien permanent opleidingen, 
trainingen en bijscholingen voor onze 
medewerkers zodat zij steeds op de 
hoogte zijn van de laatste nieuwe 
regelgevingen


