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Openbare informatievergadering bij Norbord Genk  
 
ENGAGEMENT GEURBEHEERSPLAN WORDT ONVERMINDERD VOORTGEZET 
 
 
Norbord zet verder in op een stijging van het aandeel loofhout voor de 
productie van haar hoogwaardige OSB-platen. Dit is de duidelijke 
boodschap die omwonenden en overheidsinstanties meekregen tijdens de 
achtste editie van de jaarlijkse openbare informatievergadering in het kader 
van het geurbeheersplan.  
 
Op gestructureerde en controleerbare wijze streven naar een situatie waarbij 
geen hinder optreedt voor de omwonenden. Dat is het doel waaraan OSB-
producent Norbord in Genk dagelijks werkt en één van de vier basispijlers van 
het geurbeheersplan.  
De andere basispijlers zijn het stappenplan, waarin periodiek getoetste best 
beschikbare technologieën (BBT) zijn verankerd, de effectiviteitscontrole die 
ieder jaar opnieuw wordt vertaald door een tiental snuffelmetingen door 
deskundige experts  - de zogenaamde geijkte neuzen -  en het luik 
communicatie. 
 
Voorloper 
 
Sedert de invoering van het geurbeheersplan in 2011, blijft Norbord jaar na jaar 
zoeken naar de best beschikbare technologieën om de geurproblematiek aan te 
pakken. Van bij het begin speelde de OSB-producent altijd een voortrekkersrol in 
het aftoetsen van de efficiëntie en het onderzoeken van de haalbaarheid van 
diverse oplossingen. Enkele voorbeelden: ionisatie van de luchtemissie, 
recuperatie van de drogerlucht in de biomassacentrale, het pilootproject rond het 
gebruik van een thermofiele biofilter, … Een aantal daarvan werd weerhouden, 
andere werden afgevoerd omwille van de teleurstellende resultaten. 
 
Aandeel loofhout blijft stijgen 
 
Het initiatief dat in 2015 werd opgestart en dat nu nog steeds loopt, is het 
inzetten van terpeenarm loofhout. Waar het aanvankelijk ging om een 
voorzichtige 5%, gaat dat aandeel de voorbije jaren in stijgende lijn. Momenteel 
bedraagt het ruim 35%. De doelstelling voor 2019 is om daar 40% van te maken. 
Het gebruik van loofhout zorgt niet alleen voor minder geuremissie, maar omdat 
dankzij het lagere vochtgehalte met minder hout meer geproduceerd kan worden, 
levert dat ook nog eens een belangrijk economisch voordeel op. 
 
Guido Kuypers, General Manager Norbord Genk: “Toch kan niet volledig worden 
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overgeschakeld op loofhout. Dat is een geleidelijk proces, waarbij we altijd 
moeten zoeken naar de juiste mix om de hoge kwaliteitsstandaard van onze 
OSB-platen te kunnen blijven garanderen.” 
 
Geslaagd! 
 
De effectiviteitscontrole van de geurmaatregelen gebeurt door middel van 
snuffelmetingen die volgens een vast protocol worden uitgevoerd. Ook nu weer 
vonden op tien verschillende momenten in het jaar dergelijke metingen plaats, 
door onafhankelijke geurdeskundigen en telkens onaangekondigd. 
In alle woonwijken werd de opgelegde geurnorm van 3 se/m³ (98P) 
gerespecteerd. Een verdere geurreductie dus, die bevestigt dat de verhoogde 
inzet van loofhout vruchten afwerpt.  
 
Bemoedigende resultaten die de onderneming sterken in haar engagement. Zo 
bijvoorbeeld staat voor 2019 het uitvoeren van droogtesten bij lage temperatuur 
op de planning. In eerste instantie gaat het daarbij om een proefopstelling met 
droogoven en emissieregistratie in het labo. Dit project is een samenwerking van 
Norbord en de universiteit van Diepenbeek. 
 
 
 
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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