
  

In april opende Keltan Elastomers zijn nieuwe hoofdkantoor op Chemelot. Het dochter-
bedrijf van multinational LANXESS koos bewust voor Geleen. “Van hieruit kunnen we de 
hele wereld bedienen.”

Elke automobilist kent LANXESS

In 2011 kocht LANXESS van DSM de 
divisie kunstrubber (EPDM) en werd 
daarmee in één keer wereldmarktlei-
der. Niet veel later besloot de directie 
om in Geleen ook het hoofdkantoor 
voor EPDM te bouwen. “LANXESS was 
onder de indruk van de kennis en kun-
de van de medewerkers,” zegt Mattijs 
Schuurman, verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid en lid van het ma-
nagementteam. “Ook de aanwezigheid 
van de researchcampus op Chemelot 
met de focus op nieuwe materialen 
was een reden om onze onderzoeksaf-
deling, marketing en management 
onder één dak te brengen, vlakbij een 
van onze fabrieken. Ideaal, ook als 
uitvalsbasis voor de levering aan onze 
klanten in Europa. Onze vindingen 
passen we toe in al onze fabrieken 
wereldwijd”

Dagelijks
Keltan Elastomers en ook LANXESS, 
toch een van de TOP-30 beursgeno-
teerde ondernemingen van Duitsland, 

zijn niet breed bekend bij het grote 
publiek in Nederland, “Omdat we 
uitsluitend kunstrubber in de vorm 
van balen verkopen aan bijvoorbeeld 
toeleveranciers van autofabrikanten 
en bouwbedrijven. Maar echt ieder-
een heeft dagelijks iets van ons in zijn 
hand,” zegt Mattijs Schuurman als hij 
een klein baaltje kunstrubber laat zien. 
“Ons materiaal wordt verwerkt tot rub-
bers voor autodeuren, motorslangen, 
ruitenwissers en raamafdichtingen. 
Onze kwaliteitsrubbers gaan lang mee 
en kunnen goed tegen warmte en kou. 
Natuurrubber slijt sneller. Leg maar 
eens een postelastiek een paar dagen 

in de zon. Na een paar dagen begint 
die te brokkelen. Een ruitenwisser met 
ons materiaal gaat jaren mee. Ook een 
autodeur moet na duizend keer openen 
en sluiten nog zo afsluiten dat er geen 
regen, wind of veel geluid langskomen.”

Duurzaam
Kunstrubber wordt gemaakt uit aar-
dolie en is daarmee niet erg milieu-
vriendelijk. “Klopt, daarom investeert 
LANXESS fors in energiebesparing 
en schonere productiemethoden. Hier 
in Geleen hebben we net de grootste 
productielijn omgebouwd. In Brazilië 
werken we aan EPDM op basis van 

plantenafval. Grote stappen in duur-
zaamheid als resultaat van jaren rese-
arch. Ook daarin investeert LANXESS. 
Samen met klanten vinden we telkens 
nieuwe recepturen uit die nog beter 
zijn. Door te innoveren kunnen we we-
reldmarktleider zijn en blijven. Én we 
blijven zo aantrekkelijk voor onderzoe-
kers en kenniswerkers.”

Operators
Bij LANXESS  in Geleen werken in 
totaal 270 mensen van wie de helft 
in de fabriek. Over dreigend perso-
neelstekort: “Samen met de andere 
chemiebedrijven op Chemelot werven 
we processoperators. Daarbij richten 
we ons ook tot scholen. We proberen 
jongeren warm te maken voor chemie. 
Een mooie sector met heel veel kan-
sen op elk niveau. Door de tekorten is 
er relatieve carrièrezekerheid. Wie wil 
dat nu niet? LANXESS biedt stage- en 
onderzoekplaatsen, we werken nauw 
samen met de diverse opleidingen 
en scholen en steunen verschillen-
de sociale en culturele doelen. We 
willen graag in deze regio wortelen en 
groeien, want de vraag naar kunstrub-
ber zal de komende jaren alleen maar 
toenemen.” 

“Ons materiaal wordt verwerkt tot rubbers 
voor autodeuren, motorslangen, ruitenwissers 
en raamafdichtingen."

Mattijs Schuurman met in zijn hand een stukje EPDM dat onder meer in auto’s wordt verwerkt. 
Op de achtergrond de ‘levende groene wand’ in het nieuwe hoofdkantoor.


