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VIE DES ENTREPRISES

Nieuw laboratorium- en kantoor-
gebouw voor Chemetall  
in Duitsland 
De wereldwijde business unit voor op-

pervlaktebehandeling van de Coatings 

afdeling van BASF die werkt onder het 

merk Chemetall, heeft een nieuw labo-

ratorium- en kantoorgebouw ingehuldigd 

in Langelsheim, Duitsland. Dit vervolledigt 

-

dersachsen die focust op de ontwikkeling 

en productie van ruimte- en luchtvaart-

technologie. Om de toenemende vraag 

op de markt te beantwoorden, werd ook 
® afdich-

tingsmiddel voor vliegtuigen opgevoerd.

“Met het oog op de toekomst zijn we 

Chemetall aan het voorzien met de no-

dige uitbreiding van capaciteit. Deze inves-

tering is een belangrijke mijlpaal voor het 

Christophe Cazabeau, onderdirecteur van 

Oppervlaktebehandeling. “De vraag naar 

onze ruimte- en luchtvaarttechnologie is 

hoog en blijft stijgen. De uitbreiding zal ons 

toelaten om voortdurend en nauwkeurig 

de wereldwijde ruimte- en luchtvaart- 

Langelsheim is één van Chemetall’s groot-

ste en meest veelzijdige productiehallen 

ter wereld. Het project is de grootste 

afzonderlijke investering van het merk in 

het voormalige Hans-Heinrich-Hütte. “Dit 

weerspiegelt de strategische toewijding op 

lange termijn aan onze klanten in de ruim-

te- en luchtvaartindustrie en ondersteunt 

ons in ons doel om een leverancier van 

Bremm, directeur van de Coatings afdeling 

van BASF.

Met deze uitbreiding hernieuwt het bedrijf 

zijn toewijding aan de werknemers en aan 

de noordelijke Harz streek, die zo verder 

versterkt wordt. De 180 werknemers 

ter plaatse bieden ondersteuning aan de 

productie van stoffen voor afdichtingsmid-

delen voor vliegtuigen, anti-corrosie mid-

delen, schoonmaakproducten en andere 

chemicaliën voor oppervlaktebehandeling. 

-

seal® afdichtingsmiddelen voor vliegtuigen 

zijn internationaal geaccrediteerd door 

-

gramma voor Aannemers in Ruimte- en 

Luchtvaart en Defensie), het wereldwijde 

samenwerkingsprogramma voor de ruim-

te- en luchtvaartindustrie ter controle en 

toezicht op de naleving van kwaliteitscon-

trole.

Chemetall
Dominique Verleyseni

Stephan Weil, Minister President Nedersaksen (links), en Dirk Bremm, Directeur van BASF’s Coatings 
afdeling, huldigen de uitbreiding van de Chemetall site in te Langelsheim, Duitsland.

Oproep Staalbouwwedstrijd 2020 -  Bruggen 

-

strijd 2020 met focus op bruggen in Be-

Lux, maar ook Internationaal.

Elk brugproject in België of G.H.Luxemburg 

dat voornamelijk in staal werd uitgevoerd, 

en dat afgewerkt, opgeleverd of ingehul-

digd is tussen begin 2017 en eind 2019, 

komt in aanmerking. Ook projecten buiten 

België of G.H. Luxemburg gelegen (cate-

gorie internationaal), komen in aanmerking 

op voorwaarde dat een belangrijke partij 

in het project haar hoofdzetel in BeLux 

heeft.

Deelnemen kan in 3 categoriën

1. Verkeersbruggen (in BeLux)

2. Fiets- en voetgangersbruggen (in Be-

Lux)

3. Internationale projecten (buiten BeLux)

TIJDSCHEMA

31/03/2020: Einddatum indienen van het 

volledige dossier via www.infosteel.be

Medio/04/2020: Beraadslaging van de jury

29/04/2020: Bekendmaking/Prijsuitreiking 

genomineerden en laureaten op de Infra-

structuurdag Luik.
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