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OPENBARE INFORMATIEVERGADERING BIJ NORBORD GENK KAN
REKENEN OP GEÏNTERESSEERD PUBLIEK

Onlangs was het alweer tijd voor de zevende editie van de jaarlijkse
informatievergadering die Norbord organiseert in het kader van het
geurbeheersplan. Omwonenden en enkele vertegenwoordigers van de
bevoegde overheidsinstanties tekenden present op de bedrijfssite van
Norbord Genk.

Norbord blijft groeien
Alvorens te starten met de eigenlijke presentatie en een actuele stand van zaken
te geven, nam Guido Kuypers, general manager van Norbord Genk, de
introductie voor zijn rekening. “Norbord wil blijven groeien, daar maken we geen
geheim van,” zei hij. “In het tweede deel van de presentatie wordt getoond wat
Norbord precies gaat doen om dat te kunnen doen binnen de voorwaarden van
het geurbeheersplan. Maar eerst volgt een verslag wat we het afgelopen jaar
hebben gedaan en wat daarvan de resultaten zijn.”
Het stappenplan, basispijler van het geurbeheersplan, werd alweer ietsje langer.
Stap 11 heeft betrekking op het inzetten van droger hout door een optimalisatie
van de externe opslag. Deze stap krijgt nu, samen met stap 9 die een verhoogde
inzet van terpeenarm hout vooropstelt, topprioriteit in de bestrijding van
geuremissie.
Focus op een verhoogde inzet van loofhout
Norbord begon al met het inzetten van terpeenarm loofhout in 2015. Toen ging
het om een bescheiden aandeel. Momenteel is dat aandeel in de productie
aanzienlijk gestegen. Norbord maakt zich nu sterk dat door verdere optimalisaties
een nog hoger aandeel binnen de mogelijkheden ligt. Het doel in 2018 is dan ook
om nog te streven naar een geleidelijke verhoging.
Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, moet Norbord verschillende
soorten loofhout/hardhout gaan gebruiken. Het bedrijf doet continu onderzoek
naar toepassing van nieuwe soorten en verkent
de markt naar de
beschikbaarheid daarvan.
Guido Kuypers: “Dit vergt onder meer ook een serieuze logistieke inspanning,
maar het resultaat - een merkbare vermindering in geuremissie - maakt deze
inspanning zeker de moeite waard.”
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Gevolg van de verhoogde inzet van loofhout/hardhout is een beperkte toename
van de opslag ervan op het terrein van Norbord. In 2017 liet Norbord in functie
hiervan haar milieuvergunning reeds aanpassen.

Optimalisatie van externe opslagplaatsen
Om de geuremissie afkomstig van de opslag zoveel mogelijk te beperken en dus
ook de woonwijken in de onmiddellijke omgeving te sparen, behoudt Norbord
haar eigen bedrijfsterrein maximaal voor het drogere, terpeenarme
loofhout/hardhout. Zachthout heeft immers een hoger vochtgehalte en stoot meer
terpenen uit. Dit impliceert dat de opslag van het aandeel zachthout (den en
spar) in belangrijke mate gebeurt in externe opslagzones. Vanuit deze 3 extern
gelegen opslagplaatsen wordt het hout aangevoerd naar de bedrijfssite.
De doorlooptijd van dit hout wordt geoptimaliseerd. Gevolg is dat er op het terrein
van Norbord altijd voldoende hout is met een gelijkaardig en lager vochtgehalte.
Zo kan het stabiel gedroogd worden, wat de productie en de eindkwaliteit van de
OSB-plaat alleen maar ten goede komt.
Guido Kuypers: “Bovendien resulteert deze constante droging in een lagere kans
op het vrijkomen van terpenen en dus in een evenzeer lagere kans op
geuremissie.”

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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