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LANXESS bouwt nieuwe installatie voor 
hightech-plastics in België 
 
• Investering van 75 miljoen euro voor nieuwe polymerisatie-

installatie in Antwerpen 
• Voltooiing gepland voor het eerste kwartaal 2014 
• Jaarlijkse capaciteit van 90.000 ton polyamide 
 
Antwerpen/Leverkusen – De speciaalchemiegroep LANXESS 
investeert 75 miljoen euro in de bouw van een nieuwe installatie voor 
hightech-plastics in Antwerpen. De installatie van wereldformaat voor 
polyamidekunststoffen is berekend op een jaarlijkse capaciteit van 
90.000 ton en de inbedrijfstelling is gepland voor het eerste kwartaal 
van 2014.  
 
“Deze investering is een nieuwe mijlpaal in onze wereldwijde 
groeikoers en een duidelijke steunbetuiging aan onze Antwerpse 
vestigingsplaats. Hightech-plastics spelen een hoofdrol in onze 
internationale strategie. Onze groeiplannen zijn gericht op innovaties 
en technologieën die inspelen op de wereldwijde megatrends. Daarbij 
ligt de klemtoon vooral op oplossingen voor een duurzame mobiliteit”, 
zegt Axel C. Heitmann, voorzitter van de raad van bestuur van 
LANXESS AG, naar aanleiding van de eerstesteenlegging voor de 
nieuwe polyamideninstallatie. De wereldwijde vraag naar hightech-
plastics zal tegen 2020 waarschijnlijk jaarlijks met vijf tot zes procent 
toenemen. Vooral de auto-industrie is een sterke groeimotor voor de 
kunststoffen van LANXESS.  
 
Antwerpen is de hoeksteen in de kunststoffenproductie van 
LANXESS 
 
De nieuwe installatie voor de polymerisatie van hightech-plastics 
wordt gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van de 
caprolactaminstallatie van LANXESS in Antwerpen. Caprolactam is 
het belangrijkste halffabricaat voor de vervaardiging van kunststoffen 
bij LANXESS. 
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 “Door deze nieuwe combinatie van installaties kunnen wij in de 
toekomst vanuit Antwerpen ons wereldwijd netwerk van 
compounderingsbedrijven van polyamidekunststoffen voorzien. 
Daardoor wordt Antwerpen meer dan ooit de hoeksteen van onze 
wereldwijde activiteit”, zegt Michael Zobel, hoofd van de business 
unit High Performance Materials (HPM) bij LANXESS. Alle in 
Antwerpen vervaardigde kunststoffen worden in het wereldwijde 
netwerk van compounderingsinstallaties van LANXESS verwerkt tot 
eindproducten van het merk Durethan. Daarbij worden de 
kunststoffen onder meer met glasvezel versterkt om hun 
eigenschappen verder te verbeteren en aan te passen aan de 
wensen van de klant. De daartoe benodigde glasvezel wordt 
eveneens in een fabriek van LANXESS in de Antwerpse haven 
(Kallo) geproduceerd.  
 
LANXESS speelt in op de trend van lichte constructies in de 
auto-industrie 
 
De auto-industrie is de grootste klant van de business unit HPM. Met 
de zeer innovatieve materialen van LANXESS kunnen lichte 
kunststofonderdelen gebouwd worden ter vervanging van metalen 
onderdelen van voertuigen. Zo wordt bijgedragen tot een 
vermindering van het brandstofverbruik én de uitstoot.  
 
Afhankelijk van de component kan met een lichte constructie tussen 
de tien en vijftig procent aan gewicht worden bespaard. Kunststoffen 
van LANXESS worden bijvoorbeeld gebruikt in toepassingen voor 
motoren, deurstructuren, pedalen, frontends en dwarsdragers voor 
stuurcabines.  
 
Bovendien leveren deze materialen de autofabrikanten en 
leveranciers aanzienlijke besparingen op, zowel tijdens de productie 
als door de eenvoudigere montage. Een ander toepassingsgebied 
van de hightech-plastics van LANXESS zijn de producten van de 
elektro- en elektronica-industrie. 
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Uitbouw van een wereldwijd productienetwerk 
 
LANXESS breidt zijn wereldwijd productienetwerk voor hightech-
plastics aanzienlijk uit. Op dit ogenblik worden ook nieuwe installaties 
gebouwd in Gastonia (VS) en in het Braziliaanse Porto Feliz. In 
januari 2012 heeft de groep al een nieuwe productie-installatie in het 
Indiase Jhagadia in bedrijf genomen en de voorbije maanden werd 
de capaciteit van de bestaande installaties in het Duitse Hamm-
Uentrop verdubbeld.  
 
In 2011 rondde LANXESS de productie-uitbreiding van caprolactam 
in Antwerpen af. Door deze uitbreiding is de jaarlijkse productie-
capaciteit caprolactam met tien procent gestegen tot 220.000 ton.  
 
LANXESS investeert tevens in zijn glasvezelfabriek in de Antwerpse 
haven. Daar wordt momenteel een eerste smeltoven vernieuwd, de 
tweede oven is in de lente van volgend jaar aan de beurt. De 
jaarlijkse productiecapaciteit voor glasvezel van 60.000 ton wordt met 
tien procent uitgebreid.  
 
In totaal heeft LANXESS de voorbije 24 maanden 185 miljoen euro 
geïnvesteerd in zijn wereldwijd productienetwerk voor hightech-
plastics. Daarvan is al 125 miljoen naar zijn fabrieken in Antwerpen 
gegaan - met inbegrip van de nieuwe installatie voor kunststoffen. 
 
De business unit High Performance Materials maakt deel uit van het 
segment Performance Polymers, dat in het boekjaar 2011 een totale 
omzet van 5,1 miljard euro geboekt heeft. HPM stelt wereldwijd 
ongeveer 1.500 personeelsleden te werk en heeft 
productievestigingen in België (Antwerpen), Duitsland (Krefeld-
Uerdingen en Hamm-Uentrop (JV), China (Wuxi) en India (Jhagadia).  
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LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2011 een omzet van 8,8 miljard 
euro en telt momenteel circa 16.700 personeelsleden in 30 landen. Het bedrijf is wereldwijd 
aanwezig in 49 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, 
vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. 
LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) World en FTSE4Good. 
 
Leverkusen, 31 mei 2012 
das (2012-00047) 
 
 
Toekomstgerichte uitspraken  
Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op 
veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur 
van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en 
andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke 
toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het 
bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of 
deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.  
 
Het laatste nieuws van LANXESS rechtstreeks op uw mobiele telefoon: 
mobile.lanxess.de 
 
Alle persberichten van LANXESS en het bijbehorende fotomateriaal vindt u op 
http://press.lanxess.com. Recente foto's van de raad van bestuur en ander 
beeldmateriaal van LANXESS vindt u op: http://fotos.lanxess.de. U vindt het recentste tv-
materiaal, audiobestanden en podcasts op http://multimedia.lanxess.de. 
 
Meer informatie over de chemie van LANXESS vindt u in ons WebMagazine op 
http://webmagazine.lanxess.com. 
 
 
 
 


