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NORBORD GENK GASTHEER OP OPENBARE INFORMATIEVERGADERING 
VOOR OMWONENDEN EN OVERHEDEN 
 
Al voor het zesde opeenvolgende jaar verwelkomde OSB-producent 
Norbord Genk zijn buren en vertegenwoordigers van bevoegde 
overheidsinstanties op een openbare informatievergadering. De organisatie 
van dergelijke informatieronde is één van de bepalingen opgenomen in het 
geurbeheersplan en een voorwaarde in het kader van de toegekende 
milieuvergunning.  
 
Naar goede gewoonte kregen de aanwezigen  - deze keer op donderdag 24 
november -  op de bedrijfssite van Norbord aan de Eikelaarstraat in Genk, 
een actuele stand van zaken in de realisatie van het stappenplan dat 
Norbord hanteert om een maximale geurreductie te kunnen bereiken.  
 
Productie stijgt, geurhinder daalt 
 
Guido Kuypers, general manager van Norbord Genk, verwees in zijn inleiding 
naar de mijlpaal die Norbord in 2015 realiseerde met de invoering van het 
zogenaamde 3 meter loofhout. De beslissing om dan een aandeel loofhout 
(hardhout) te gaan gebruiken, ging gepaard met een belangrijke investering voor 
aanpassing van de productielijn.  
Kuypers bevestigde meteen ook dat in 2016 meer werd geproduceerd en dit  - 
belangrijk - bij een verlaagde geurhinder. Eind dit jaar zal een productie van 
385.000 m³ kunnen worden opgetekend, terwijl de recentst toegekende 
milieuvergunning geldt voor een productie tot 400.000 m³. Voor 2017 kondigde hij 
een verderzetting van dit elan aan, onder meer door een slimmer gebruik van de 
externe opslag.  
 
De positieve toon voor de rest van de informatievergadering was meteen gezet. 
 
‘Het doel van Norbord,’ benadrukte Guido Kuypers, ‘is te groeien door 
optimalisatie van het bestaande proces. Het is de motor om concurrentieel te 
blijven op een markt waar de voorbije 2 à 3 jaar de verkoopprijzen zijn gezakt 
met zo’n 20%.’ Hij ging verder: ‘We blijven weliswaar altijd werken aan de beste 
manier om de bottlenecks in onze productie uit te schakelen, maar dat zullen we 
nooit doen door onnodige risico’s te nemen.’ 
 
Gebruik loofhout 
 
Eén van de maatregelen binnen de realisatie van het geurbeheersplan die wel 
degelijk een positief resultaat hebben opgeleverd, is het gebruik van een hoger 
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percentage terpeenarm hardhout (loofhout). Omwille van de goede resultaten, is 
het de bedoeling om dat aandeel naar de toekomst toe geleidelijk op te drijven.  
 
In vergelijking met het vochtige dennenhout, is het loofhout  - meest gebruikt hier 
is berk -  droger, wat niet alleen minder geur vrijgeeft, maar er bovendien voor 
zorgt dat een groter volume hout door de droger kan gaan. Meer capaciteit is het 
resultaat. 
 
Norbord benadrukt dat daarbij altijd de goede kwaliteit van het eindproduct  - de 
OSB-platen -  gegarandeerd moet blijven. 
   
Externe opslagplaatsen 
 
Een volgende stap in het stappenplan van Norbord gaat in 2017 van start met 
optimalisatie van de externe houtopslag. Aangezien het vochtigere dennenhout 
door de aanwezigheid van terpenen meer geur vrijgeeft, heeft Norbord beslist zijn 
drie externe opslaglocaties (Lanaken, Maasmechelen en Harderwijk in 
Nederland) maximaal voor te behouden voor stockage van het dennenhout. Het 
drogere loofhout daarentegen zal on site worden gestockeerd. 
 
Doel hierbij is tevens om roulatie te brengen in de opslag van het natte hout. Op 
die manier kan Norbord het aanvoertekort als gevolg van het verbod op kappen 
in het bos tijdens het broedseizoen, overbruggen én bovendien een mix van hout 
op het eigen terrein aanhouden met een gemiddeld lagere vochtigheidsgraad.   
 
 
 
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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