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UNIVERSITEITSSTUDENTEN BEZOEKEN NORBORD
Kennismaking met exploitatie en verwerking van berk
In het kader van het vak ‘Geïntegreerd bosbouwpracticum’ maakten
studenten van de masteropleiding Bio-ingenieur optie bos- en
natuurbeheer aan de universiteit van Gent, een excursie rond de exploitatie
en de verwerking van berk. Gastheer voor dit practicum was Norbord.
Onderdeel van de opleiding is het belichten van de bos-houtkolom van een
bepaalde boomsoort, met andere woorden alle fasen die een boom doorloopt
vanaf het moment dat hij zich verjongt tot wanneer hij als verwerkt houtproduct
van de band rolt. Deze keer was de berk aan de beurt. Binnen de Vlaamse
context een onderbelichte soort, maar na het bezoek aan Norbord werd
bevestigd dat de berk toch heel wat potentieel heeft.
Live exploitatie
Bert Wierbos en Rosie Cardeynaels van Norbord namen de delegatie mee naar
een exploitatieproject van berken in Maasmechelen. Niet alleen zagen de
studenten live een harvester en forwarder in actie, ze kregen ook de nodige
toelichting over diverse aspecten bij de exploitatie van berk. Zo onder meer
kwamen de exploitatiewijze en de vaste ruimingspistes aan bod, net als het
binnen- en buitenlandse aanbod, de prijszetting, de FSC chain of custody en de
bruikbaarheid van berkenhout bij de productie van OSB-platen.
Productie
Tweede luik was een bezoek aan de Norbord-site in Genk, waar dagelijks OSBplaten worden geproduceerd. De studenten waren bijzonder onder de indruk: van
de enorme hoeveelheden hout die worden verwerkt, van het efficiënte en
continue productieproces, van de bijzondere aandacht die gaat naar
duurzaamheid en veiligheid. Van houtstapelplaats tot ontschorser, van
biomassaverbrandingsoven tot droogtrommel, van controlekamer tot magazijn …
de perfecte mix van loof- en naaldhout levert steeds weer een eindproduct van
topkwaliteit op.

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
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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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