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NORBORD BREIDT SHORT SEA VOLUME GESTAAG UIT
Norbord nv in Genk maakt deel uit van de Norbord Groep, wereldwijd één
van de grootste producenten van OSB-platen. Voor de productie van die
platen wordt uitsluitend rondhout gebruikt, met name naaldhout en enkele
loofhoutsoorten.
Voor de aanvoer maakt Norbord dankbaar gebruik van zijn ideale ligging
aan het Albertkanaal. Het aandeel short sea shipping van de totale aanvoer
over het water blijft stijgen.

In 2014 maakte de aanvoer naar Genk via het water ongeveer 40% uit van de
totale aanvoer van rondhout. Van die aanvoer over de waterweg werd 60% via
short sea shipping (SSS) verscheept, wat vooral te wijten was aan het feit dat
veel naaldhout werd ingevoerd via de hoofdvestiging in Schotland.
Onder invloed van de wisselkoersen daalde de aanvoer via het water in 2015 tot
ongeveer één derde van de totale aanvoer. Toch werd 43% daarvan nog
aangebracht via SSS, door het gebruik van andere routes onder meer vanuit de
Baltische staten.
In 2016 gingen de cijfers voor rondhoutaanvoer via de waterweg opnieuw in
stijgende lijn naar bijna 40%, ruim de helft daarvan gebeurde via SSS. Deze
stijging van 10% vertaalt zich in een globaal aangevoerde 95.000 ton via short
sea coasters.
Rosie Cardeynaels, Purchase/Wood Planning Manager bij Norbord: “De stijging
in het aandeel short sea shipping is zonder twijfel het resultaat van de uitbouw
van een sterke relatie met de vervoerders en hun leveranciers. Deze strategie en
de groei van Norbord maken dat ons short sea volume momenteel blijft
toenemen.”
Norbord blijft tevens sterk gefocust op zijn lokale markt en houdt dan ook vast
aan deze aanvoerstroom.
Ondertussen volgt de OSB-producent het investeringsprogramma van de
waterwegbeheerder voor verhoging van de bruggen op het Albertkanaal op de
voet. Cardeynaels: “Zo’n verhoging tot 9,1 m doorvaarthoogte zal immers de
capaciteit en het type van toekomstige coasters mee bepalen.”
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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 SterlingOSBZero® 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
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