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Informatievergadering voor omwonenden en overheden: 
 
NORBORD GENK LICHT EVOLUTIE VAN GEURBEHEERSPLAN TOE 
 
Genk, 21 november 2014 – Op woensdag 19 november ll. verwelkomde 
Norbord buurtbewoners en vertegenwoordigers van lokale en milieu-
overheden op haar openbare informatievergadering. Voor het vierde jaar op 
rij werd de nodige toelichting gegeven bij de uitvoering van het 
geurbeheersplan waarvoor Norbord zich engageerde in het kader van het 
toekennen van haar milieuvergunning. In een vorig bericht maakten we 
trouwens reeds melding van de recente toekenning van een nieuwe 
milieuvergunning voor een jaarlijkse productie van 400.000 m³, meer 
bepaald een toename met 40.000 m³/jaar ten opzichte van de vorige uitgave.  

 
“Hout is een milieuvriendelijk product,” aldus site manager Jim Frazier in zijn 
welkomstwoord. “Door het gebruik van Norbord-producten wordt een belangrijke 
hoeveelheid CO2 opgeslagen.” Verder benadrukte hij de bijdrage van het bedrijf 
aan de lokale economie en de continue inspanningen op vlak van duurzaamheid. 
 
Stand van zaken 
Evert Vercauteren, extern milieuverantwoordelijke, herinnerde de aanwezigen 
vervolgens aan het doel van het geurbeheersplan, met name de geurimpact voor 
de omgeving duurzaam en gecontroleerd verminderen.   
 
Het stappenplan, waarbinnen beschikbare technologieën worden opgenomen en 
eigen testen voor innovatieve maatregelen worden opgezet, bleek eens te meer 
een dynamisch instrument. Hierbij worden de meest efficiënte maatregelen voor 
implementatie weerhouden. Zo bijvoorbeeld is het beperken van de houtvoorraad 
een blijvende maatregel, terwijl na een teleurstellend resultaat met een piloottest 
het werken met thermofiele biofilters niet werd weerhouden.  
 
Wat de effectiviteitscontrole betreft, kon in de omliggende woonwijken 
(Rozendaal/Caetsbeek, Dorpsheide en Kolderbos) een verdere afname van de 
geurimpact worden vastgesteld, ongeacht de productiestijging sedert 2011.  
De concentratie van terpenen (voornaamste component van de houtgeur) wordt 
enkel nog gemeten in Caetsbeek, de dichtstbij gelegen woonzone. Dit ondanks 
het feit dat de concentraties er altijd ruim lager ligger dan de gezondheidsnorm. 
Op verdere afstand zijn metingen weinig zinvol aangezien de concentraties daar 
nog nauwelijks meetbaar zijn. 
  
Verder gaan 
Guido Debois, intern milieuverantwoordelijke bij Norbord Genk, keek naar de 
toekomst. Hij kondigde de extra potentiële maatregelen aan die Norbord 
momenteel verder onderzoekt op haalbaarheid.  
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De mogelijkheid van het opzetten van een warmtenet tussen Norbord en de 
buurbedrijven ligt nog steeds op tafel.  
 
Daarnaast onderzoekt Norbord momenteel de inzet van een nieuwe 
houtmengeling op basis van loofhout en recyclagehout. Zo is een 
marktonderzoek naar de beschikbaarheid van deze houtsoorten in uitvoering en 
buigt een projectteam zich onder meer over de technische uitwerking van deze 
toepassingen. Het gebruik van een alternatieve houtmix heeft belangrijke 
implicaties in de verschillende processtappen (ontschorsen, verspanen, 
uitziften,…)  
Een andere houtmix, houtstammen van 3 meter , een nieuwe verspaander en/of 
ontschorser … het vraagt aanzienlijke investeringen in onderzoek en 
aanpassingen/vernieuwing van bestaande installaties. Norbord zal hiervoor 
kapitaal genereren uit eigen bedrijfsactiviteiten. Het produceren van meer platen 
binnen eenzelfde termijn is één van de manieren om dat te kunnen realiseren. En 
deze productiestijging brengt ons terug bij de nieuwe milieuvergunning. De cirkel 
is rond.       
 
      

 
Over Norbord 
De Norbord Groep, met hoofdkantoor in het Canadese Toronto en genoteerd op 
de Toronto Stock Exchange, is één van de grootste producenten van OSB in de 
wereld. Norbord telt in totaal 2000 medewerkers, waarvan 900 actief zijn in 
Europa. De Europese hoofdzetel is gevestigd in Cowie, Schotland. Het bedrijf 
heeft 15 productie-eenheden. 
De vestiging in Genk stelt 125 mensen tewerk en produceert SterlingOSB-Zero®. 
Deze bouwplaten worden vanuit Genk verdeeld over heel Europa. 
De verschillende Norbord-platen hebben een breed toepassingsbereik. Ze 
worden ingezet voor algemene constructietoepassingen in de huizenbouw en als 
basis voor kasten en andere elementen in de interieurbouw. 
Meer informatie op www.norbord.eu   
 
 

Voor meer informatie: 
Norbord nv 
Guido Debois – guido.debois@norbord.net  
Eikelaarstraat 33 
3600 Genk 
Tel.: +32 (0)89 500 300 
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