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Norbord Genk verwelkomt nieuwe bewoners 
 
TORENVALK VINDT ONDERDAK OP GENKSE NORBORD-VESTIGING 
 
De afgelopen vijf jaar zagen 14 slechtvalken het levenslicht in een nestkast van 
Norbord Genk. En sinds kort is de Belgische vestiging van deze OSB-
producent alweer een bewoner rijker. Een vrouwelijke torenvalk heeft een nest 
gemaakt op de site en is nu volop aan het broeden. Als alles goed gaat, zullen 
er binnenkort kleine torenvalken rondvliegen. De drie jonge slechtvalken die nu 
al huizen in de nestkast van Norbord, krijgen dus gezelschap.  
 
Nieuw vogelnest 
Enkele weken geleden werd er tijdens een controleronde bij Norbord Genk een 
nieuw vogelnest ontdekt op een draaitrap die toegang geeft tot het bovenste stuk van 
de filter van de WESP-pers. Er werd meteen een kleine camera geplaatst in de 
omgeving van het nest om te kunnen achterhalen wie er precies aan het broeden 
was. De afbeeldingen werden overgemaakt aan het FIR, de Federatie 
Instandhouding Roofvogels. Zij bevestigden dat het om een nest van een torenvalk 
ging.  
 
Zo herken je een torenvalk 
De falco tinnunculus - of torenvalk - herken je aan zijn roodbruine rug, lange staart en 
korte tenen. Hij heeft een lengte van 30 tot 36 cm en weegt zo’n 180 gram. Deze 
kleine valkensoort heeft een ondiepe, rustige vlucht en in zit steekt zijn staart ver 
voorbij de vleugelpunten, die trouwens minder spits zijn dan bij andere valken. 
Kenmerkend voor de mannelijke torenvalken zijn de grijze kop en grijze staart met 
zwarte eindband. De vrouwtjes hebben een volledig roodbruine bovenzijde, inclusief 
een sterk gebandeerde staart.  
 
Hart voor de natuur 
Norbord, wereldwijd de grootste producent van OSB-platen, draagt de natuur in zijn 
hart en volgt dit nieuw leven van dichtbij op. Van zodra er torenvalk kuikens zijn, 
zullen zij - net zoals de slechtvalken die op de site van Norbord huizen - geringd en 
geregistreerd worden. Zo kunnen deze roofvogels te allen tijde opgevolgd worden. 
Vandaag wonen er drie jonge slechtvalken in de nestkast van Norbord, twee 
vrouwtjes en één mannetje. De trotse moeder, die ondertussen 11 jaar is, maakt al 
sinds 2015 gebruik van de nestkast van Norbord en is afkomstig uit het Duitse 
Dormagen, waar ze op 4 juni 2009 geringd werd.  
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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 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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