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Norbord Genk is trotse partner 
 
BOSFORUM BELOOND MET GOUDEN EREPENNING 
 
Gisteren was een delegatie van het Bosforum te gast in het Vlaams Parlement. 
De organisatie, die diverse stakeholders uit de bos- en houtwereld groepeert, 
ontving er een Gouden Erepenning uit handen van Jan Peumans, Voorzitter 
van het Vlaams Parlement. De erepenning werd toegekend aan 4 natuur- en 
milieuorganisaties voor het zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk 
gemaakt te hebben. 
 
 
Bos, een zaak van algemeen belang 
 
De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van gezonde bossen, die een 
toegevoegde waarde hebben binnen heel wat domeinen én industrieën. Het 
Bosforum ijvert daarom voor sector overschrijdende samenwerking en beleid.  
 
Norbord  - wereldwijd de grootste producent van OSB-platen, met Belgische 
vestiging in Genk -  is één van de partners in het Bosforum die vanuit de 
houtverwerkende industrie meewerkt aan de realisatie van de doelstelling om bos en 
bomen vanuit de marge naar het centrum van de beleidsvorming te brengen.  
 
Bert Wierbos, die Norbord vertegenwoordigt in het Bosforum, zegt: “De socio-
economische waarde van bossen is bijzonder hoog. Een degelijk bosbeleid slaagt 
erin om ecologie en economie met elkaar te verbinden, in de wetenschap dat bossen 
een duurzame producent zijn van de meest klimaatvriendelijke grondstof op onze 
planeet.” 
 
Toekomstvisie ‘Bos en Samenleving’ 
 
Twee jaar geleden schakelde het Bosforum extern specialist Jan Turf in om in eerste 
instantie de ontwikkeling van een toekomstvisie te faciliteren en om deze in een 
volgende fase op de politieke agenda te plaatsen. 
 
Jan Turf: “Teneinde een visie op bos en samenleving te kunnen formuleren, moesten 
we eerst onderzoeken of daarvoor een draagvlak bestond. Na het bevragen van een 
representatieve, doch heel brede steekproef van verschillende actoren, kon duidelijk 
positief geantwoord worden op die vraagstelling. Op basis daarvan werd de 
toekomstvisie vormgegeven in het document ‘Bos en Samenleving’. Gesterkt door de 



 

 Norbord Ltd 

Station Road, Cowie 
Stirlingshire, FK7 7BQ 

 

Telephone 

+44 (0)1786 812 921 

 
Registered in England. Number 357722. Hill Village, South Molton, Devon EX36 4HP 

Fax 
+44(0) 1786 817 143 

 

 

gefundeerde, breed gedragen argumentatie in het document zijn we vervolgens de 
boer op gegaan. Een boeiende oefening,” aldus Turf, “er werden thematische 
rondetafelgesprekken georganiseerd rond de pijlers Bos voor bio-economie, voor 
klimaat, voor biodiversiteit en voor gezondheid. Diezelfde thema’s kwamen aan bod 
in open werkgroepen en plenair tijdens een druk bijgewoonde slotconferentie. Ook 
de beleidmakers, in hoofde van vertegenwoordigers van de vijf politieke fracties, 
werden van bij het begin actief bij het plan betrokken.” 
 
Eén van de thema’s in het document is de economische functie van het bos. 
Wanneer hout op duurzame wijze wordt gewonnen, vormt het wel degelijk een 
meerwaarde in vergelijking met andere materialen. Een stelling die volmondig wordt 
onderschreven door de productiegerichte actoren in het Bosforum. De inspanningen 
die Norbord levert op vlak van duurzame bosbouw en verantwoord bosbeheer zijn in 
deze optiek exemplarisch voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Een rijk bos voor een rijkere samenleving 
 
“Er is in Vlaanderen meer en beter bos nodig. De bescherming en het behoud van 
bestaande bossen moet gewoon véél beter.” In zijn voordracht naar aanleiding van 
de uitreiking van de Gouden Erepenning wond Jan Seynaeve, Particulier Bos- en 
Natuurbeheerder en actief lid van het Bosforum, er geen doekjes om. “We zijn blij 
met deze mooie erkenning, maar we benadrukken daarbij dat onze toekomstvisie 
geen eindpunt is, maar een start. We blijven beleidsmakers aanspreken om het bos 
op de politieke agenda en in het regeerakkoord te krijgen.” 
 
Het Bosforum maakt momenteel werk van de realisatie van 11 bosbeleidswerven die 
beschreven staan in het document ‘Bos en Samenleving’. Zo wordt dit jaar de werf 
bos en gezondheid opgestart en wordt de werf bos en hout voorbereid.  
 
Dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor een ambitieus én urgent 
klimaatplan, is de voorbije maanden en weken hartverwarmend duidelijk geworden. 
Het Bosforum is vragende partij om zeker ook de essentiële rol van bos en bomen te 
integreren in een overtuigd toekomstgericht klimaatbeleid. 
 

   
De delegatie van het Bosforum in het Vlaamse Parlement, met Joris Dehennin, Joris Van Acker, Kris 
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Verheyen, Jan Turf (met Gouden Erepenning), Bert Wierbos, Bert De Somviele, Jan Seynaeve (met 
oorkonde), Hans Scheirlinck en Ute De Meyer (vlnr). 

 
 
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 
Bert Wierbos – bert.wierbos@norbord.net  
Eikelaarstraat 33 
B-3600 Genk 
Tel.: +32 (0)89 500 300 
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