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Openbare informatievergadering bij Norbord Genk  
 
POSITIEF RAPPORT INZAKE DUURZAAM GEURBELEID  
 
Het engagement van Norbord om op gestructureerde en controleerbare wijze te blijven 
streven naar een situatie waarbij omwonenden geen geurhinder meer ondervinden 
werpt zijn vruchten af. Dit was ongetwijfeld de belangrijkste boodschap bestemd voor 
omwonenden en overheidsinstanties die werden uitgenodigd voor de negende editie 
van de jaarlijkse informatievergadering in het kader van het geurbeheersplan.  
 
Sedert de invoering van het geurbeheersplan in 2011 blijft Norbord jaar na jaar zoeken naar 
de best beschikbare technologieën om de geurimpact aan te pakken. Met enkele jaren 
ervaring meer op de teller weet de OSB-producent steeds beter, met welke oplossingen 
goede resultaten kunnen worden behaald.   
 
Aandeel terpeenarm hout stijgt opnieuw  
 
In het verleden bleek dat het inzetten van een percentage terpeenarm loofhout bijdraagt tot 
minder geuremissie. Waar het initieel ging om een voorzichtige 5% en vorig jaar vervolgens 
35% werd behaald, klimt het aandeel terpeenarm hout dit jaar op tot ruim 40%. “Geen 
sinecure,” volgens Guido Kuypers, General Manager Norbord Genk: “wetende dat het gaat 
om een geleidelijk proces, om de hoge kwaliteitsstandaard van OSB-platen te kunnen blijven 
garanderen.” 

 
Werken met ‘alternatief hout’ 
 
Een nieuwe stap in het proces is het inzetten van ‘alternatief hout’ dat ook meestal 
terpeenarm is. Met ‘alternatief hout’ wordt ‘dik’ en ‘krom’ hout bedoeld dat omwille van zijn 
vorm tot dusver niet in het productieproces kon worden ingezet.  Om dit type hout in de 
toekomst te kunnen verwerken, werd een investering van 4,5 mio euro goedgekeurd en een 
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een bijkomende installatie. 
Eens dit project lopende is, zal ook dit bijdragen aan het verder verbeteren maar zeker 
consolideren van de tot nu toe behaalde resultaten.   
 
Uitvoeren van droogtesten  
 
Om een beter zicht te krijgen op hoe de emissies van verschillende houtsoorten zich 
gedragen, voerde Norbord in samenwerking met de UCCL (Katholieke Universiteit 
Leuven/Limburg) en mede gecoördineerd door een erkend deskundige van het Vlaams 
Gewest droogtesten uit op laboschaal. Men onderzocht wat de impact op de emissies  
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is voor deze verschillende houtsoorten alsook voor een mengeling van houtsoorten. Dit met 
het oog op de mogelijkheid tot het samenstellen van een mix die een positief effect kan 
hebben op de emissies. Ook werden testen uitgevoerd bij verlaagde drogertemperatuur om 
na te gaan wat het effect hiervan is op emissies. Om de impact van deze laatste testen in 
kaart te brengen, dient er in de toekomst nog meer onderzoek te worden uitgevoerd.   
 
 
 
Positief rapport  
 
Norbord produceert heden om en bij de 430.000m3 platen. Niettegenstaande een jaarlijkse 
productietoename is men er opnieuw in geslaagd om middels de juiste maatregelen de 
geurimpact te beheersen.  
De effectiviteitscontrole van de geurmaatregelen gebeurt door middel van snuffelmetingen 
die volgens een vast protocol worden uitgevoerd in de dichtst gelegen woonwijken.  
De resultaten van maart tot en met september 2019 zijn positief. In alle woonwijken blijft men 
onder de opgelegde geurnorm van 3 se/m3 (98P).  
 
 
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 140 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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