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Vijfde openbare informatievergadering 
 
NORBORD GENK INFORMEERT OMWONENDEN OVER STATUS 
GEURBEHEERSPLAN 
 
 
Op donderdag 19 november was Norbord Genk de plaats van afspraak voor  
de vijfde editie van de jaarlijkse publieke informatievergadering in het kader 
van het geurbeheersplan. Voor de eerste keer nodigde de producent van 
OSB-platen omwonenden en betrokken overheden uit op de bedrijfssite in 
plaats van op locatie ergens in Genk. De vertrouwde gasten tekenden 
present, maar ook enkele nieuwe gezichten waren op de uitnodiging 
ingegaan. Allemaal kregen ze een update van het stappenplan dat Norbord 
Genk zichzelf oplegt om een maximale geurreductie te kunnen realiseren. 
De informatieve rondleiding langs de verschillende productiefaciliteiten die 
de deelnemers na de vergadering kregen, werd bijzonder op prijs gesteld. 
 
In de voorafgaande periodieke nieuwsbrief die Norbord publiceert naar aanleiding 
van het geurbeheersplan, haalde site manager Jim Frazier het al aan: “We 
hebben opnieuw een grote stap gezet door volop in te zetten op het gebruik van 
alternatieve grondstoffen die bij de productie voor minder geur zorgen. Zo blijven 
we verder de focus leggen op een evenwicht tussen de economische rendabiliteit 
van ons bedrijf en de blijvende zorg voor het milieu.” 
 
Een verklaring die meteen de leidraad was tijdens de informatievergadering. 
 
3-meter loofhout 
 
In september van dit jaar werd de flaker (verspaner) ingrijpend aangepast. Een 
investering van 3,6 miljoen euro die het voortaan mogelijk maakt om alternatieve 
houtsoorten, die standaard op 3 meter worden aangeleverd, te integreren in de 
productie. Met ‘alternatief’ wordt in dit geval terpeenarm loofhout bedoeld in 
tegenstelling tot hout met een hoge harswaarde. En wie terpeenarm zegt, zegt 
ook geurreductie.  
 
“De eerste resultaten van het project ‘3-meter’ zijn veelbelovend,” zegt Guido 
Debois, HSE manager van Norbord Genk. “Het aandeel loofhout bedraagt 
momenteel circa 15%, nog tegen eind dit jaar moet zelfs 20% mogelijk zijn. Voor 
een gegarandeerde kwaliteit van onze platen, is het echter wel belangrijk dat de 
mix met loofhout bestendigd, met andere woorden constant gehouden wordt.” 
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Recyclagehout 
 
Een andere maatregel die de nodige aandacht kreeg, is het gebruik van 
recyclagehout. Dergelijk hout bevat geen terpenen en zou dus ook geen 
geurontwikkeling genereren in het productieproces. Voorwaarde hierbij is dat het 
gaat om ‘proper’ recyclagehout, bijvoorbeeld het hout van paletten. Behandeld 
hout komt uiteraard niet in aanmerking. 
 
Evert Vercauteren, die Norbord Genk adviseert en ondersteunt als extern 
milieucoördinator, haalde de deelname van Norbord aan de rondetafelconferentie 
‘circulaire economie’ aan: “De intentie van Norbord om een aandeel 
recyclagehout te gaan gebruiken, past helemaal in de huidige trend om de 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te verhogen en 
waardevernietiging van materialen tegen te gaan 
 
Helaas is het huidige aanbod van recyclagehout op de markt te klein. “Daarom 
loont het voorlopig niet om de hiervoor noodzakelijke, ingrijpende investering te 
doen,” aldus nog Evert Vercauteren. “De gesprekken tussen verschillende 
partijen over het aanbod blijven in 2016 echter onverminderd doorgaan. Die piste 
wordt dus zeker niet geschrapt.” 
 
 

 
 
Over Norbord 
 
Norbord Inc is een toonaangevende wereldwijde producent van panelen op houtbasis en 
's werelds grootste producent van Oriented Strand Board ( OSB ). In aanvulling op OSB, 
produceert Norbord spaanplaat, ‘medium density’ vezelplaat en aanverwante producten 
met toegevoegde waarde . Norbord telt ongeveer 2600 medewerkers op 17 locaties in de 
fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Norbord is gevestigd in Toronto 
(Canada) en is een beursgenoteerd bedrijf op de Toronto Stock Exchange (NBD). 
 

In Norbord Europa zijn 900 medewerkers actief. De Europese hoofdzetel is gevestigd in 
Cowie, Schotland.  
 
De vestiging in Genk stelt rechtstreeks 125 mensen tewerk en produceert SterlingOSB-
Zero

®
 dat vanuit Genk verdeeld wordt 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 
B-3600 Genk 
Tel.: +32 (0)89 500 300 
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