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Oostenrijk: kort overzicht van het land en van de economie 

Oostenrijk: kort overzicht en belang voor Vlaanderen 

Oostenrijk (officieel: Republiek Oostenrijk) is een Centraal-Europees land dat 8,7 miljoen inwoners telt 

en 2,7 keer zo groot is als België. Net zoals België, is Oostenrijk een federale staat bestaande uit 

9 regio’s (of Länder), elk met een eigen regering, naast de Bondsregering (federale regering) in Wenen. 

De negen regio’s (elk met een regionale hoofdstad, waar de regionale regering zetelt) zijn:  

Boven-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Burgenland, Wenen, Salzburg, Tirol, Voralberg, Kärnten en 

Steiermark. Vooral in Boven-Oostenrijk (regionale hoofdstad: Linz) is de chemische sector een heel 

belangrijke sector. 

Omwille van de stevige industrialisatie en de interne koopkracht, is Oostenrijk een interessante en vrij 

belangrijke handelspartner voor Vlaanderen. In 2017 voerde Vlaanderen voor € 317 miljard goederen 

uit. Daarvan was € 3,2 miljard (of 1%) bestemd voor Oostenrijk, dat zo voor 2017 in de top 20 van 

Vlaanderens belangrijkste exportbestemmingen bleef (op plaats nr. 17).  

Oostenrijk: de economie (2012-2017) en macro-economische vooruitzichten (2018-2019) 

In de jaren 2012-2015 kende Oostenrijk een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager 

dan 1% p.a., waarmee Oostenrijk duidelijk onder het EU-gemiddelde presteerde. Die zwakke 

economische groei was het gevolg van een zwakke interne consumptie, te weinig innovatie en een 

dalende export naar de Centraal-Europese buurlanden die economisch minder goed presteerden na 

de crisis van 2008-2009. In 2016 sloeg de Oostenrijkse economische motor opnieuw aan met een reële 

BBP-groei van 1,5% p.a., dankzij een belastinghervorming die in werking trad op 1 januari 2016.  

De Oostenrijkse economie draaide op volle toeren in 2017, met een economische groei van 3%.  

De inflatie bleef goed onder controle tot 2017, en versnelde dan tot 2,1%. De werkloosheid bleef in de 

periode 2013-2017 schommelen rond 5,5% (Eurstat definitie), met in 2016 een piek van 6%, wat deels 

te wijten was aan de influx van vluchtelingen in 2015.  

Bank Austria verwacht in haar update (eind juni 2018) een reële bbp-groei van 2,8% p.a. in 2018, die 

naar verwachting zal afzwakken tot 2% in 2019. In 2018-19 daalt de werkloosheid nauwelijks onder 5% 

(Eurstat def.) en blijft de inflatie schommelen rond 2%. Oostenrijk slaagt er in om het begrotingstekort, 

dat nog 1,6% van het bbp bedroeg in 2016, verder terug te dringen tot 0,5% in 2018 en waarschijnlijk 

zelfs tot 0% in 2019; de overheidsschuld wordt verder afgebouwd tot ca. 75% en 72% van het bbp in 

resp. 2018 en 2019:  

Oostenrijkse economie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bbp-groei (reëel) 2,8% 0,8% 0,3% 0,4% 0,9% 1,5%  3,0% 2,8% 2,0% 

Inflatie (CPI) 3,3% 2,4% 2,0% 1,7% 0,9% 0,9% 2,1% 2,2% 2,0% 

Werkloosheid (nat.def.) 6,7% 7,0% 7,6% 8,4% 9,1% 9,1% 8,5% 7,7% 7,6% 

Werkloosheid (EU-def.) 4,6% 4,9% 5,3% 5,6% 5,7% 6,0% 5,5% 5,0% 4,9% 
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Begrotingstekort (% BBP) -2,6% -2,2% -1,3% -2,7% -1,2% -1,7% -0,7% -0,5% 0,0% 

Overheidsschuld (% BBP) 81,9% 81,3% 84,0% 84,6% 83,6% 78,3% 74,8% 72,0% 

Nota: 2018-cijfers = verwachtingen; 2019-cijfers = prognoses.  

Bron: Bank Austria – Austrian Economy rapport (update van eind juni 2018) 

Oostenrijk: belang van de chemische industrie 

De chemische industrie is de tweede belangrijkste industrie in Oostenrijk. De sector stelt 

ca. 45.000 mensen te werk en telt 250 firma’s die een jaarlijkse omzet van Euro 15 miljard realiseren.  

Die jaarlijkse omzet is goed voor 12% van alle toegevoegde waarde en 70% ervan is bestemd voor 

export. De chemische industrie is een kapitaalintensieve sector waar zwaar wordt geïnvesteerd in 

infrastructuur/machines en in R&D: de R&D-uitgaven in de chemie bedragen 10,4% van de totale R&D-

uitgaven in de Oostenrijkse industrie.  

De Oostenrijkse chemische sector trekt internationale chemie bedrijven aan zoals: 

BASF (Duitsland, Ludwigshafen) 

De Duitse groep BASF heeft in Wenen haar filiaal BASF Österreich GmbH, die alle BASF-activiteiten in 

Centraal-Europa coördineert. BASF heeft geen productie-eenheden in Oostenrijk. 

EVONIK (Duitsland, Essen) 

Evonik Industries bezit verschillende filialen in Oostenrijk. Het dochterbedrijf Evonik Para-Chemie 

GmbH, gevestigd in Grammatneusiedl (in Neder-Oostenrijk, niet ver van Wenen) produceert Acrylglas. 

Het dochterbedrijf Evonik Degussa Peroxid GmbH, gevestigd in Weißenstein (Kärnten), produceert 

waterstofperoxide. 

HENKEL (Duitsland, Düsseldorf) 

Zoals BASF, heeft Henkel in Wenen een filiaal die de Centraal- & Oost-Europa activiteiten coördineert 

nl. Henkel Central Eastern Europe GmbH. 

International Fibres Group IFG (Zweden) 

IFG nam het in Linz gevestigde bedrijf Asota over, dat werd herdoopt in IFG Asota. 

SABIC (Saoedi-Arabië) 

Het Saoedi-Arabische SABIC heeft in Wiener Neustadt haar filiaal SABIC Innovative Plastics Gmb. 

TAKEDA (Japan, Osaka) 

Het Japanse Takeda heeft haar filiaal Takeda Pharma Austria, gevestigd in Wenen. 

https://www.basf.com/at/de/company/about-us/europe-overview-sites-austria/Wien.html
https://corporate.evonik.de/de/unternehmen/standorte/europa/oesterreich/gramatneusiedl/
https://corporate.evonik.de/de/unternehmen/standorte/europa/oesterreich/weissenstein/
https://www.henkel.at/
https://www.ifgasota.com/unternehmen/?locale=de_DE
https://www.sabic.com/en
https://www.takeda.com/de-at/
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Oostenrijkse chemische industrie: kort overzicht en focus van deze marktstudie 

Algemeen gezien omvat de chemische industrie bedrijven die organische grondstoffen (vnl. ruwe olie 

en aardgas) omzetten in industriële chemicaliën die noodzakelijk zijn voor een moderne economie (zie 

definitie in Wikipedia). De chemische sector wordt echter vaak ‘ruim’ opgevat, d.w.z. dat het bedrijven 

omvat die commerciële chemicaliën en plastiek (incl. kunststoffen) produceren. Deze marktstudie gaat 

over de chemische industrie in de ruime zin van het woord. Een bepaalde sector wordt niet behandeld, 

nl. Life Sciences (incl. farmaceutische producten). Het kantoor van FIT-Wenen maakte hierover al in 

2013 een marktstudie, die een update krijgt in 2019.  

We onderscheiden in deze marktstudie drie grote deelsectoren: 

• Ten eerste de productie van industriële of ‘basis’ chemicaliën, 

• ten tweede de productie van plastic (incl. kunststoffen) en de plastic verwerkende industrie, 

• ten derde de productie van commerciële en gespecialiseerde chemicaliën voor specifieke 

industriële sectoren. 

We lijsten telkens de belangrijkste bedrijven op en geven een overzicht van invoerders en verdelers. 

We bespreken enkele Oostenrijkse kenniscentra alsook Oostenrijkse chemiebedrijven die aanwezig 

zijn in Vlaanderen en we eindigen met enkele bedenkingen over de toekomst van de chemische sector. 

Oostenrijkse chemische industrie: de productie van ‘basis’ of industriële 

chemicaliën 

De chemische industrie start met het verwerken van de drie belangrijkste grondstoffen zijnde ruwe 

olie, aardgas en LPG (liquefied petroleum gas) tot de basis of industriële chemicaliën (ook ‘commodity 

chemicals’ in het Engels). Basis chemicaliën omvatten een ruime waaier van producten zoals: 

butadieen, benzeen, ethyleen, methanol, polymeer, propyleen, styreen, tolueen, xyleen, vinyl, 

chloride, monomeer, methanol. Die basis chemicaliën worden dan op hun beurt verder verwerkt tot 

plastic afgeleide producten of tot gespecialiseerde chemicaliën (o.a. detergenten, meststoffen, …).  

Om dat alles in een breder kader te plaatsen: de productie van basis chemicaliën (vertrekkende van de 

3 basis petrochemische grondstoffen) maakt ca. 40% uit van de wereldwijde output van de chemische 

industrie, gemeten in US-dollars. Life Sciences (dat hier niet behandeld wordt, maar wel in de 2019 

update van de marktstudie) is goed voor 30% van de wereldwijde chemische output. En 

gespecialiseerde en commerciële chemicaliën (die worden behandeld in het volgende hoofdstuk) zijn 

goed voor de resterende 30%. 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste Oostenrijkse producenten van basischemicaliën, 

waarbij twee Oostenrijkse groepen er met kop en schouder uitsteken: Borealis en OMV. We lijsten 

eerst die twee belangrijkste Oostenrijkse chemiereuzen op, daarna volgen de bedrijven die 

basischemicaliën produceren in alfabetische volgorde, met telkens contactgegevens en websites. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_industry
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Borealis Groep 

Borealis is de belangrijkste chemische groep in Oostenrijk niet alleen qua omzet of tewerkstelling, maar 

ook qua productie van basischemicaliën die cruciaal zijn voor de kunststofverwerkende industrie. 

Borealis groep is een conglomeraat van dochterbedrijven, zowel in Oostenrijk als daarbuiten. Het heeft 

weinig zin om die allemaal op te sommen. We besteden wel aandacht aan een strategisch erg 

belangrijk dochterbedrijf: Borealis Polyolefine GmbH. 

• Borealis Polyolefine GmbH gevestigd in de industriële zone van Schwechat (nabij de luchthaven 

van Wenen) 

De vestiging produceert de basischemicaliën polyethyleen en polypropyleen, twee cruciale 

elementen voor de kunststofverwerkende industrie: www.borealisgroup.com/schwechat  

Borealis Polyolefine GmbH 

Danubiastr. 21-25 

2320 Schwechat 

Info@borealisgroup.com 

www.borealisgroup.com 

• Borealis Polyolefine GmbH gevestigd in Chemiepark Linz (regionale hoofdstad van Boven-

Oostenrijk) 

De vestiging produceert het industriële melamine, dat ook een basiselement is voor de 

kunststofverwerkende industrie. De fabriek in Linz is met een jaarlijkse productie van 50.000 ton 

melamine de tweede grootste melamineproducerende fabriek in Europa. Naast melamine worden 

er in de Linz-vestiging ook kunstmeststoffen geproduceerd. Borealis R&D-centrum (Borealis 

Innovation HQ) is ook in Linz (nl. in Chemiepark Linz) gevestigd: www.borealisgroup.com/linz  

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 

St. Peter-Str. 25 

4021 Linz 

Info@borealisgroup.com 

www.borealisgroup.com 

OMV Groep 

Net zoals Borealis, is ook de OMV-groep gevestigd in de industriële zone van Schwechat, waar het een 

grote raffinaderij heeft sinds april 1958. OMV telt 20.700 medewerkers en bereikte in 2017 een omzet 

ter waarde van € 20 miljard (bron: www.omv.at). OMV exploiteert meer dan 2.000 benzinestations in 

10 landen alsook een net van gaspijplijnen in Oostenrijk. 

Meer informatie 

  

http://www.borealisgroup.com/schwechat
mailto:Info@borealisgroup.com
http://www.borealisgroup.com/
http://www.borealisgroup.com/linz
mailto:Info@borealisgroup.com
http://www.borealisgroup.com/
http://www.omv.at/
https://www.omv.com/SecurityServlet/secure?cid=1255780475301&lang=en&&swa_site=
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OMV AG 

Trabrennstraße 6-8 

1020 Wien 

info@omv.com 

www.omv.com 

Andere Oostenrijkse bedrijven die basischemicaliën produceren (in alfabetische volgorde): 

Chemson Polymer-Additive AG 

Industriestraße 19 

9601 Arnoldstein 

sales@chemson.com 

www.chemson.com 

DIC Performance Resins GmbH 

Breitenleer Straße 97-99 

1220 Wien 

www.dic.co.at 

Ecoplast Kunstoffrecycling GmbH 

Untere Aue 21 

8410 Wildon 

Info@ecoplast.com 

www.ecoplast.com 

Metadynea Austria GmbH 

Hafenstraße 77 

3500 Krems an der Donau 

Office@metadynea.com 

www.metadynea.at 

Reststofftechnik GmbH 

Hof 61 

5302 Henndorf am Wallersee 

Office@reststofftechnik.at 

www.reststofftechnik.at 

Sunpor Kunstoff GmbH 

Boschstraße 40 

4600 Wels 

office@sunpor.at 

www.sunpor.at 

  

mailto:info@omv.com
http://www.omv.com/
mailto:sales@chemson.com
http://www.chemson.com/
http://www.dic.co.at/
mailto:Info@ecoplast.com
http://www.ecoplast.com/
mailto:Office@metadynea.com
http://www.metadynea.at/
mailto:Office@reststofftechnik.at
http://www.reststofftechnik.at/
mailto:office@sunpor.at
http://www.sunpor.at/
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Walter Kunststoffe GmbH 

Boschstraße 40 

4600 Wels 

Info@walter-kunststoffe.com 

www.walter-kunststoffe.com 

Ing. Egon Wildschek & Co. OG, chemische und Lackfabrik 

Walter-Jurmann-Gasse 8 

1230 Wien 

Office@wildschek.at 

www.wildschek.at 

Oostenrijkse chemische industrie: productie van plastic en de 

kunststofverwerkende bedrijven 

In het vorige hoofdstuk lazen we dat ruwe aardolie en aardgas worden verwerkt tot propyleen en 

ethyleen, twee cruciale basiselementen voor de productie van industriële chemicaliën (noot: op 

kamertemperatuur zijn zowel ethyleen als propyleen, gassen). Beide elementen worden dan verder 

verwerkt tot twee cruciale industriële chemicaliën, namelijk polypropyleen en polyethyleen.  

Die laatste twee zijn ook de twee belangrijkste soorten van synthetische plastic: op de eerste plaats 

polyethyleen als meest gebruikelijke plastic en op de tweede plaats polypropyleen. Polyethyleen en 

polypropyleen behoren tot de groep van zogenaamde polymeren, die de basis vormen voor de 

kunststofverwerkende industrie. Hierbij wordt de basisplastic verder verwerkt tot plastic onderdelen 

en producten die noodzakelijk zijn in een brede waaier van industrietakken, gaande van automotive 

en hightech apparatuur over textiel en voeding & dranken tot de label- en verpakkingsindustrie. 

De belangrijkste kunststofverwerkende bedrijven in Oostenrijk (in alfabetische volgorde): 

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH 

Mockenstr. 34 

6971 Hard 

Office@alpla.com 

DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GmbH 

Nikolaus August Otto-Str. 5 

2700 Wr. Neustadt 

Office@diamond-air.at 

www.diamond-air.at 

FACC AG 

Fischerstr. 9 

4910 Ried im Innkreis 

Office@facc.com 

www.facc.com 

mailto:Info@walter-kunststoffe.com
http://www.walter-kunststoffe.com/
mailto:Office@wildschek.at
http://www.wildschek.at/
mailto:Office@alpla.com
mailto:Office@diamond-air.at
http://www.diamond-air.at/
mailto:Office@facc.com
http://www.facc.com/
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FRIES Kunststofftechnik GmbH 

Schützenstr. 19 

6832 Sulz 

Info@fries.at 

www.fries-kt.com 

Greiner Holding AG 

Greinerstr. 70 

4550 Kremsmünster 

Group.communication@greiner.at 

www.greiner.at 

Hexcel Composites GmbH & Co KG 

Industriegelände 2 

4720 Neumarkt im Hausruckkreis 

www.hexcel.com 

Lenzing Plastics GmbH & Co KG 

Werkstr. 2 

4860 Lenzing 

www.lenzing-plastics.com 

Mubea Carbo Tech GmbH 

Eugen-Müller-Str. 16 

5020 Salzburg 

Office@carbotech.at 

www.carbon.at 

Pipelife Austria GmbH & Co KG 

IZ NÖ-Süd Straße 1, Obj. 27 

2355 Wiener Neudorf 

Info@pipelife.at 

ww.pipelife.at 

Poloplast GmbH 

Poloplast-Str. 1 

4060 Leonding 

Office@poloplast.com 

www.poloplast.com 

Polytec Holding AG 

Polytec-Str.1  

4063 Hörsching 

Office@polytec-group.com 

www.polytec-group.com 

  

mailto:Info@fries.at
http://www.fries-kt.com/
mailto:Group.communbication@greiner.at
http://www.greiner.at/
http://www.hexcel.com/
http://www.lenzing-plastics.com/
mailto:Office@carbotech.at
http://www.carbon.at/
mailto:Info@pipelife.at
http://www.pipelife.at/
mailto:Office@poloplast.com
http://www.poloplast.com/
mailto:Office@polytec-group.com
http://www.polytec-group.com/
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Senoplast Klepsch & CO GmbH 

Wilhelm-Klepsch-Str. 1 

5721 Piesendorf 

Info@senoplast.com 

www.senoplast.com 

Steinbacher Dämmstoff GmbH 

Salzburger Str. 35 

6383 Erpfendorf 

Office@steinbacher.at 

www.steinbacher.at 

Tupack Verpackungen GmbH 

Warneckestr. 5 

1113 Wien 

Office@tupack.at 

www.tupack.at 

Oostenrijkse chemische industrie: de productie van commerciële & 

gespecialiseerde chemicaliën 

Zoals we voorheen lazen, is de productie van basischemicaliën goed voor 40% van de totale output 

van de chemische industrie. Life Sciences, de tweede grootste pijler van de chemische industrie is goed 

voor 30% van de globale output, maar vormt het bestek van een aparte marktstudie (update in 2019). 

De resterende 30% van de totale output van de chemische industrie bestaat enerzijds uit 

gespecialiseerde chemicaliën (ca. 20%) en anderzijds uit zogenaamde commerciële chemicaliën 

(ca. 10%). Die twee laatste categorieën worden kort behandelt in dit hoofdstuk.  

De productie van gespecialiseerde chemicaliën 

Ongeveer een vijfde (20%) van de globale output van de chemische industrie bestaat uit zogenaamde 

gespecialiseerde chemicaliën. Dit is een verzamelnaam voor uiteenlopende chemicaliën zoals 

elektronische chemicaliën, adhesieven & dichtingsmiddelen, industriële reinigingsmiddelen, coatings 

en catalysten etc. Het zijn alle gecompliceerde en innovatieve chemicaliën waarbij niet de 

samenstelling (d.w.z. uit welke onderdelen ze bestaan), maar wel de specifieke doeleinden waarvoor 

ze kunnen worden gebruikt, belangrijk zijn. Die gespecialiseerde chemicaliën bestaan voor ca. een 

derde uit verven, coatings en oppervlaktebehandeling chemicaliën, voor een ander derde uit 

geavanceerde polymeren en het overige derde uit adhesieven, dichtingsmiddelen, additieven en 

pigmenten & inkten. 

De productie van commerciële chemicaliën 

‘Commerciële chemicaliën’ is een verzamelnaam voor alle chemicaliën die worden verwerkt in 

producten die aangewend of gebruikt worden door het grote publiek. Hieronder vallen chemicaliën 

die worden gebruikt in allerhande aspecten van het dagelijkse leven zoals in de bouw (coatings, verven, 

mailto:Info@senoplast.com
http://www.senoplast.com/
mailto:Office@steinbacher.at
http://www.steinbacher.at/
mailto:Office@tupack.at
http://www.tupack.at/
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enz.), reiniging (detergenten, poetsmiddelen, zepen, enz.), lifestyle (cosmetica producten, shampoos, 

zepen, enz.), voeding, enz.  

De belangrijkste bedrijven die commerciële en/of gespecialiseerde chemicaliën produceren  

DONAU CHEMIE AG 

Am Heumarkt 10 

1030 Wien 

Office@donau-chemie.com 

www.donau-chemie.com 

LOBA Feinchemie GmbH 

Fehrgasse 7 

2401 Fischamend 

Sales@loba.co.at 

www.loba.co.at 

Akzo Nobel Coatings GmbH (deel van AkzoNobel groep) 

Aubergstr. 7 

5161 Elixhausen 

Info.at@akzonobel.com 

www.akzonobel.com 

BAUREX-BAUTENSCHUTZ GmbH 

Albrechtsberg an der Großen Krems 

3002 Purkersdorf 

info@baurex.at 

www.baurex.at 

BIESTERFELD Spezialchemie Austria GmbH & Co KG 

Bräuhausgasse 3-5 

1050 Wien 

info@biesterfeld.at 

www.biesterfeld.at 

CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG 

Industriestraße 19 

9601 Arnoldstein 

sales@chemson.com 

www.chemson.com 

COMPO EXPERT Austria GmbH 

Hietzinger Hauptstr. 119 

1130 Wien 

info@compo.de 

www.compo-expert.com 

mailto:Office@donau-chemie.com
http://www.donau-chemie.com/
mailto:Sales@loba.co.at
http://www.loba.co.at/
mailto:Info.at@akzonobel.com
http://www.akzonobel.com/
mailto:info@baurex.at
http://www.baurex.at/
mailto:info@biesterfeld.at
http://www.biesterfeld.at/
mailto:sales@chemson.com
http://www.chemson.com/
mailto:info@compo.de
http://www.compo-expert.com/
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DONAU CHEMIE AG  

Am Heumarkt 10  

1030 Wien  

Office@donau-chemie.com  

www.donau-chemie.com  

ESIM Chemicals GmbH 

Sankt-Peter-Str. 25 

4020 Linz 

Info@esim-chemicals.com 

www.esim-chemicals.com 

GABRIEL-CHEMIE GmbH 

Industriestraße 1 

2352 Guntramsdorf 

Info@gabriel-chemie.com 

www.gabriel-chemie.com 

GROLMAN Chemikalien Handelsgesellschaft mbH 

Lasserstr. 2a 

5020 Salzburg 

Info.at@grolman-group.com 

www.grolman.de 

IMCD South East Europe GmbH 

Wienerbergstr. 11/Turm B/17 

1100 Wien 

info@imcd.at 

www.imcd.at 

KWIZDA AGRO GmbH 

Universitätsring 6 

1010 Wien 

agro@kwizda-agro.at 

www.kwizda-agro.at 

LANG GmbH Braunau 

Hans Sachs-Str. 2 

5280 Braunau am Inn 

office@lang-chemie.at 

www.lang-chemie.at 

LOBA Feinchemie GmbH  

Fehrgasse 7  

2401 Fischamend  

Sales@loba.co.at  

www.loba.co.at 

mailto:Office@donau-chemie.com
http://www.donau-chemie.com/
mailto:Info@esim-chemicals.com
http://www.esim-chemicals.com/
mailto:Info@gabriel-chemie.com
http://www.gabriel-chemie.com/
mailto:Info.at@grolman-group.com
http://www.grolman.de/
mailto:info@imcd.at
http://www.imcd.at/
mailto:agro@kwizda-agro.at
http://www.kwizda-agro.at/
mailto:office@lang-chemie.at
http://www.lang-chemie.at/
mailto:Sales@loba.co.at
http://www.loba.co.at/
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Schülke & Mayr GmbH 

Seidengasse 9 

1070 Wien 

office@schuelke.com 

www.schuelke.com 

STAUSS-PERLITE GmbH 

Stifterstr. 4 

3100 St. Pölten 

office@europerl.at 

www.europerl.at 

TRIBOTECC GmbH (deel van Treibacher groep www.treibacher.com) 

Kärntner Str. 7 

1010 Wien 

Info@tribotecc.at 

www.tribotecc.at 

WEGSCHEIDER Farben GmbH & Co KG 

Löwenzahnweg 9-11 

4030 Linz 

office@wefa.at 

www.wefa.at 

Belangrijkste Oostenrijkse producenten van verven en lakken 

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG www.adler-lacke.com 

all-color F. Windisch GmbH www.allcolor.at 

alltek-austria Ernst Steinprinz GesmbH www.alltek-austria.at 

Amonn Coatings GmbH www.amonncolor.com 

Avenarius-Agro GmbH www.avenarius-agro.at 

Axalta Coating Systems Austria GmbH www.axaltacs.com/at 

"BAUMIT" Baustoffe GmbH www.baumit.com 

Baumit GmbH www.baumit.at 

Erich Slupetzky GmbH www.slupetzky.at 

Farbteam Lack GmbH & Co KG www.rembrandtin.com 

Hanno - Werk GmbH & Co KG www.hanno.at 

mailto:office@schuelke.com
http://www.schuelke.com/
mailto:office@europerl.at
http://www.europerl.at/
http://www.treibacher.com/
mailto:Info@tribotecc.at
http://www.tribotecc.at/
mailto:office@wefa.at
http://www.wefa.at/
http://www.adler-lacke.com/
http://www.allcolor.at/
http://www.alltek-austria.at/
http://www.amonncolor.com/
http://www.avenarius-agro.at/
http://www.axaltacs.com/at
http://www.baumit.com/
http://www.baumit.at/
http://www.slupetzky.at/
http://www.rembrandtin.com/
http://www.hanno.at/
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Henelit Lackfabrik GmbH www.henelit.at 

Knauf GmbH www.knauf.at 

MOLDAN Baustoffe GmbH & Co. KG www.moldan-baustoffe.at 

Murexin GmbH www.murexin.at 

"OKALIN" Karl Obermayer Farbenerzeugungs-GmbH www.okalin.at 

Quarzolith Putz- und Mörtelerzeugung Sattledt GmbH www.quarzolith.at 

Ramsauer GmbH & Co KG www.ramsauer.at 

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG www.rembrandtin.com 

Röfix AG www.roefix.com 

Saint-Gobain Weber "Terranova" GmbH www.weber-terranova.at 

Sika Österreich GmbH www.sika.at 

Sopro Bauchemie GmbH www.sopro.at 

Sto GmbH www.sto.at 

Sun Chemical Aktiengesellschaft www.sunchemical.com 

Synthesa Chemie GmbH www.synthesa.at 

TIGER Coatings GmbH & Co KG www.tiger-coatings.com 

 

  

http://www.henelit.at/
http://www.knauf.at/
http://www.moldan-baustoffe.at/
http://www.murexin.at/
http://www.okalin.at/
http://www.quarzolith.at/
http://www.ramsauer.at/
http://www.rembrandtin.com/
http://www.roefix.com/
http://www.weber-terranova.at/
http://www.sika.at/
http://www.sopro.at/
http://www.sto.at/
http://www.sunchemical.com/
http://www.synthesa.at/
http://www.tiger-coatings.com/
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Oostenrijkse chemische industrie: Invoerders & wholesale verdelers van 

chemische producten 

Hieronder een korte lijst van de belangrijkste invoerders & wholesales verdelers van chemische 

producten in het algemeen (d.w.z. invoerders & verdelers van gespecialiseerde chemische producten 

werden niet opgenomen in deze overzichtslijst). 

Evonik Peroxid GmbH www.evonik.com 

GODIVER Handels-GmbH www.godiver.at 

Grolman Chemikalien Handels-GmbH www.grolman.de 

GRÜNER-CHEMIE Handels-GmbH www.gruenerchemie.com 

HDS-Chemie Handels-GmbH www.hds-chemie.at 

IMCD South East Europe GmbH www.imcd.at 

Ing. Victor KRAINZ GmbH www.krainz.org 

Ing. W. Garhöfer GmbH www.iwgplating.at 

"INTERCHIM AUSTRIA" Internationaler Chemiehandel GmbH www.interchim.at 

Kamp Wasser- und Filtertechnik GmbH www.kamp.at 

Kuntner & Co. Kommanditgesellschaft www.kuntner.at 

Lactan Chemikalien- u. Laborgeräte Vertriebs GmbH & Co. KG. www.lactan.at 

MC-Bauchemie GmbH www.mc-bauchemie.at 

Nalco Österreich Gesellschaft m.b.H. www.nalco.com 

Peter Troppacher GmbH www.troppacher.at 

PETROFER Chemie GmbH www.petrofer.at 

Pointner & Rothschädl Chemikalien Produktions- und Handels 

GmbH  
www.poro.at 

Prochema Handels GmbH www.prochema.com 

RECO - CHEMIE Handels GmbH www.reco-chemie.at 

Sigma Aldrich Handels GmbH www.sigma-aldrich.com 

http://www.evonik.com/
http://www.godiver.at/
http://www.grolman.de/
http://www.gruenerchemie.com/
http://www.hds-chemie.at/
http://www.imcd.at/
http://www.krainz.org/
http://www.iwgplating.at/
http://www.interchim.at/
http://www.kamp.at/
http://www.kuntner.at/
http://www.lactan.at/
http://www.mc-bauchemie.at/
http://www.nalco.com/
http://www.troppacher.at/
http://www.petrofer.at/
http://www.poro.at/
http://www.prochema.com/
http://www.reco-chemie.at/
http://www.sigma-aldrich.com/
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Sirius - ES Handels GmbH www.sirius-es.com 

Syngenta Agro GmbH www.syngenta-agro.at 

SZABO-SCANDIC Handels GmbH & Co KG  www.szabo-scandic.com 

TECHNICOMP Handels GmbH  www.technicomp.at 

Tensid-Chemie Vertriebs GmbH www.tensid-chemie.com 

THONHAUSER GmbH www.thonhauser.net 

UHU Austria GmbH www.uhu.at 

VEGRA-Gesellschaft für Herstellung und Vertrieb von 

Produkten für die graphische Industrie 
www.vegra.com 

Viktor Trampisch GmbH www.trampisch.at 

Wegscheider Farben GmbH & Co. KG www.wefa.at 

WERBA-Chem GmbH www.werba.com 

Oostenrijkse chemische industrie: kennis- & onderzoekscentra, associaties & 

beurzen, websites 

In Oostenrijk zijn er verschillende interessante onderzoekscentra met een focus op de chemische 

industrie. Die kenniscentra kunnen zowel privé (d.w.z. behorende tot een wel bepaald bedrijf) als  

semioverheid (meestal met link naar een universiteit) zijn. Drie interessante kenniscentra bevinden 

zich in Leoben. 

Montan-universiteit Leoben  

Leoben is een klein (25.000 inwoners) stadje in Bundesland Steiermark met een lange industriële 

geschiedenis in het ontginnen van ertsen (mijnbouw), waar zich later ook een chemische industrie 

heeft op voortgebouwd. Dit heeft geleid tot het oprichten van een universiteit voor mijnbouw in 1840, 

die zich later heeft gediversifieerd in metaalkunde en materialen. Het is geen toeval dat in 2001 de 

eerste Materials Cluster in Oostenrijk werd opgericht in Leoben. Vorig jaar (2017) werd de cluster 

overgenomen door de Universiteit Leoben en getransformeerd tot een ‘technologietransfercentrum’ 

(onder naam van Ausseninstitut Leoben). De cluster bestaat niet meer als zelfstandige juridische 

entiteit (GmbH, eq. Bvba) en is zijn functie als brug tussen universiteitsonderzoek en het bedrijfsleven 

kwijtgeraakt. De vroegere cluster werd een verlengstuk van de Leoben-universiteit met 

technologietransfer en netwerken als de belangrijkste taken.  

  

http://www.sirius-es.com/
http://www.syngenta-agro.at/
http://www.szabo-scandic.com/
http://www.technicomp.at/
http://www.tensid-chemie.com/
http://www.thonhauser.net/
http://www.uhu.at/
http://www.vegra.com/
http://www.trampisch.at/
http://www.wefa.at/
http://www.werba.com/
http://www.ausseninstitut-leoben.at/index.php?id=2483
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Gegevens Außeninstitut Universiteit Leoben (ex Materials Cluster): 

Peter Tunner Str. 27 

8700 Leoben 

Aussenin@unileoben.ac.at 

www.ausseninstitut-leoben.at 

Polymer Competence Center Leoben (PCCL) 

Na het opdoeken van de vroegere Materials Cluster Styria is het Polymer Competence Center Leoben 

de enige echte cluster in de Oostenrijkse zin van het woord, namelijk een onderzoekscentrum dat een 

juridische entiteit is (GmbH, eq. Bvba) en wordt geleid door een zaakvoerder (Geschäftsführer) als een 

bedrijf dat ook winst moet maken en dat de brug slaat tussen universiteitsonderzoek (Leoben) en de 

bedrijven uit regio Steiermark. Dat alles is PCCL, dat werd opgericht in 2002 en wordt geleid door 

professor Wolfgang Kern. Het PCCL is het Oostenrijks expertise centrum voor polymeren en alle 

toepassingen ervan. PCCL is voor 35% in handen van Universiteit Leoben, de Technische Universiteit 

Graz en Joanneum Research in Graz hebben elk 17% en de Upper Austria Research heeft 26% in PCCL. 

Momenteel stelt PCCL een honderdtal mensen te werk en draait het een vrij bescheiden omzet van 

€ 10 miljoen per jaar. 

Zoals de naam aangeeft, focust PCCL op polymeren en de toepassingen ervan in allerlei domeinen 

gaande van automotive en luchtvaart tot packaging en fotovoltaïsche toepassingen. PCCL werkt daarbij 

nauw samen met bedrijven uit Steiermark, waaronder enkele grote namen zoals Andritz en Magna 

Steier (beiden uit Graz), AT&S (uit Leoben), en Semperit en Isovoltaic. PCCL stelt 100 mensen tewerk, 

waarvan 15 postdoctoral researchers, 40 researchers, 26 junior researchers en een 13-tal techniekers.  

Dit betekent dat er veel aandacht is voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de praktische 

toepassingen van polymeren. Expertise domeinen zijn daarbij simulatie en modeling, alsook het 

ontwikkelen van composietmaterialen voor elektrische toepassingen (bv. in luchtvaart of automotive). 

De praktische toepassingen van polymeren waarop PCCL werkt situeren zich in drie domeinen: 

mobiliteit (toepassingen in automotive), energie (fotovoltaïsche toepassingen) en communicatie 

(polymeren op printplaten). Er is internationale samenwerking met Polytechnisch Instituut van Milaan 

en Turijn. 

Adres en contactgegevens van het Polymer Competence Center Leoben: 

Polymer Competence Center Leoben GmbH 

Roseggerstrasse 12 

8700 Leoben 

office@pccl.at 

www.pccl.at 

RHI Magnesita Technoloy Center Leoben 

RHI Magnesita is ontstaan uit de erg recente (2017) fusie tussen het Oostenrijkse RHI en het 

Braziliaanse Magnesita. RHI Magnesita, met hoofdkantoor in Wenen en genoteerd op de Londense 

beurs (London Stock Exchange), is een marktleider in het vervaardigen van vuurvaste producten 

(voornamelijk gebruikt in de bouwindustrie). RHI Magnesita is een grote groep die wereldwijd 

14.000 mensen tewerk stelt en die in 2016 een pro-formaomzet van € 2,5 miljard heeft gedraaid, 

mailto:Aussenin@unileoben.ac.at
http://www.ausseninstitut-leoben.at/
mailto:office@pccl.at
http://www.pccl.at/
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waarvan bijna 30% in Europa. RHI Magnesita heeft wereldwijd 4 R&D-centra: een in Noord- en een in  

Zuid-Amerika, een in Azië en een in Europa, namelijk in Leoben (Oostenrijk).  

RHI Magnesita’s Technology Center in Leoben spitst zich toe op onderzoek m.b.t. vuurvaste materialen 

(ferro- en non-ferrometalen). Op de onderzoeksite in Leoben werken ca. 300 mensen. Er wordt 

onderzoek gedaan naar vuurvaste materialen en hoe ze reageren onder extreme temperaturen, tot 

1.200 °C. Vuurvaste materialen zijn cruciaal in allerlei industriële domeinen (o.a. bouw) en worden 

gebruikt in combinatie met andere materialen zoals cement, glas, koper, staal etc. Vuurvaste 

materialen geproduceerd door RHI Magnesita zijn cruciale basismaterialen voor grote spelers zoals 

Voest Alpine (staal, Oostenrijk), Lafarge (cement, Frankrijk) of Saint-Gobain (glas, Frankrijk). RHI 

Magnesita is nummer 1 in Europa met een aandeel van ca. 20% van de markt van vuurvaste producten.  

Adres en contactgegevens RHI Magnesita Technology Center Leoben:  

Technology Center 

Magnesitstraße  

28700 Leoben 

www.rhimagnesita.com  

Joanneum Research Institute in Graz – afdeling Materials 

Het Joanneum Research Institute in Graz is een van Oostenrijks toponderzoekcentra. Het Joanneum 

Research focust zijn onderzoek op een zevental domeinen, o.a. digital, health, politics, robotics en 

‘materials’ (www.joanneum.at/en/materials/). De unit ‘materials’ heet voluit in het Duits ‘Institut für 

Oberflächentechnologien und Photonik’ en dat geeft goed weer waarop het 80-koppige 

onderzoeksteam focust, nl. topics als transparante sensoroppervlaktes (van bv. tablets) of op 

fotovoltaïsche modulen waarmee façades van gebouwen kunnen worden bedekt om zo energie op te 

wekken. Het Joanneum Research instituut is meer bekend voor zijn IT-afdeling en onderzoek (naar o.a. 

sensortechnologieën en robotica) maar ook de afdeling ‘materials’ verricht onderzoek op enkele 

interessante domeinen.  

Adres/contactgegevens Institut für Oberflächentechnologien und Photonik van Joanneum: 

JOANNEUM 

Materials – Institut für Oberflächentechnologien und Photonik 

Franz-Pichler-Str. 30 

8160 Weiz 

Materials@joanneum.at 

www.joanneum.at/materials 

Borealis Innovation Headquarters in Linz 

De Oostenrijkse groep Borealis heeft in Linz niet alleen de belangrijke dochteronderneming ‘Borealis 

Agrolinz Melamine’, maar ook haar belangrijkste R&D-centrum of ‘Innovation Headquarters’: 

www.borealisgroup.com/company/innovation/capabilities/innovation-centres  

Het state-of-the-art R&D-centrum heeft een hightech polymerisatie laboratorium en gesofisticeerde 

apparatuur om polymeren samen te stellen en om te zetten voor het spuitgieten, het extruderen van 

buizen of het produceren van films & vezels. De kerncompetenties van Borealis’ onderzoekcentrum is 

http://www.rhimagnesita.com/
http://www.joanneum.at/en/materials/
mailto:Materials@joanneum.at
http://www.joanneum.at/materials
http://www.borealisgroup.com/company/innovation/capabilities/innovation-centres
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de productie op kleine schaal van polymeren, polypropyleen en (lage druk) polyethyleen producten 

bestemd voor specifieke industrieniches zoals automotive, bouw of packaging. Borealis’ 

onderzoekscentrum is niet toegankelijk voor het grote publiek, enkel voor kleinere (specifieke) 

groepen na voorafgaandelijk contact op te nemen en te reserveren.  

Adres en de contactgegevens van Borealis Innovation Headquarters in Linz: 

BOREALIS INNOVATION 

St. Peter-Str. 25 

4021 Linz 

Info@borealisgroup.com 

www.borealisgroup.com/company/innovation/capabilities/innovation-centres 

Chemiepark in Linz 

Nabij Borealis Innovation Heaquarters in Linz bevindt zich ook het zogenaamde Chemiepark Linz 

(www.chemiepark.at/start/). Naast Borealis, bevinden er zich vestigingen van Bilfinger (Duitsland), 

Nufarm (Australië), Patheon (Nederland) en Takeda (Japan). Chemiepark Linz is niet alleen een 

industrielocatie voor internationale chemie- en farmaceutische bedrijven in en rond Linz, maar 

probeert ook een ecosysteem te creëren waar start-ups kunnen gedijen.  

Adres en contactgegevens van Chemiepark in Linz: 

Sankt-Peter-Str. 25 

4021 Linz 

Info@chemiepark.at  

www.chemiepark.at  

Austrian Centre for Industrial Biotechnology (ACIB)  

ACIB, het Austrian Centre for Industrial Biotechnology, is een typisch competentiecentrum dat een brug 

slaat tussen academisch onderzoek en de bedrijven. ACIB ontwikkelt milieuvriendelijke technieken 

voor de chemische industrie (inclusief Life Sciences/Farma) en voor biotechnologie.  

ACIB is gevestigd in Graz (postadres) maar is ook aanwezig op andere locaties (Linz, Wenen): 

Petersgasse 14 

8010 Linz 

office@acib.at 

www.acib.at/  

Belangrijke associatie: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (“FCIO”) 

FCIO is de overkoepelende associatie van de chemische industrie in Oostenrijk. 

Website:  www.fcio.at/  

E-mail (alg.):  office@fcio.at  

Adres:  Wiedner Hauptstr. 63, 1040 Wien 

Belangrijke associatie: Vereinigung Österreichischer Kunststoffverarbeiter (VOK) 

mailto:Info@borealisgroup.com
http://www.borealisgroup.com/company/innovation/capabilities/innovation-centres
http://www.chemiepark.at/start/
mailto:Info@chemiepark.at
http://www.chemiepark.at/
mailto:office@acib.at
http://www.acib.at/
http://www.fcio.at/
mailto:office@fcio.at
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De plastic verwerkende industrie in Oostenrijk of Vereinigung Österreichischer Kunststoffverarbeiter 

(VOK), heeft ook een overkoepelende portal: www.kunststoff.or.at/  

Beurzen van de chemische industrie in Oostenrijk en interessante websites 

Wat betreft de chemische industrie zijn er geen specifieke of relevante beurzen (met enkel focus op 

chemie) die plaatsvinden in Oostenrijk. De belangrijke chemische beurzen vinden plaats in andere 

Europese landen (Duitsland, Rusland, Verenigd Koninkrijk) of elders in de wereld (China, Japan, V.A.E., 

V.S. etc.). 

Oostenrijkse chemische bedrijven in Vlaanderen 

BOREALIS, de belangrijkste en meest innovatieve Oostenrijkse chemiegroep, is al 30 jaar prominent 

aanwezig in Vlaanderen, waar het ca. 900 mensen tewerk stelt. Borealis heeft in Vlaanderen drie 

productievestigingen, waarvan twee in de haven van Antwerpen (Kallo en Zwijndrecht) en een in 

Beringen. Borealis heeft ook nog een servicecentrum in Mechelen.  

Hierbij een kort overzicht: 

Borealis productievestiging in Kallo (op de linkeroever)  

Borealis Kallo N.V., de productievestiging in Kallo-Kieldrecht (op de linkeroever) produceert propyleen 

en polypropyleen. De fabriek in Kallo zet door middel van een dehydrogenatieproces propaangas om 

in propyleen, dat dan wordt gebruikt om polypropyleen te maken. Polypropyleen is een basisinput 

voor de plasticindustrie. Op de keper beschouwd, is de fabriek in Kallo dus een polypropyleenfabriek. 

Borealis Kallo stelt 180 mensen tewerk en produceert jaarlijks 480.000 ton propyleen en 300.000 ton 

polypropyleen. Borealis heeft voor haar fabriek in Kallo belangrijke expansieplannen: Borealis is van 

plan om, naast de bestaande productievestiging, een nieuwe state-of-the-art 

propaandehyrdrogenatiefabriek te bouwen die jaarlijks 740.000 ton polypropyleen zou produceren. 

Dat is dus meer dan een verdubbeling van de bestaande capaciteit. In 2017 werd een 

haalbaarheidsstudie succesvol afgerond, de definitieve investeringsbeslissing valt in het najaar 2018 

en met de bouw zou worden gestart in 2022. Er wordt samengewerkt met andere spelers uit de 

chemische cluster Haven Antwerpen, zoals met Oiltanking Antwerp Gas Terminal (opslag van propaan 

en afhandeling van propyleen) en Air Liquide (aan wie het geproduceerde waterstof wordt verkocht). 

Op termijn wordt Borealis Kallo het expertise centrum voor dehydrogenatie en 

polypropyleenproductie van de groep. 

Borealis productievestiging in Zwijndrecht (ook op de linkeroever) 

Borealis Antwerpen N.V. is de productievestiging in Zwijndrecht, eveneens op de linkeroever, waar 

zogenaamde lage dichtheidspolyetheleen (of LDPE) wordt geproduceerd. LDPE’s worden gebruikt in 

de isolatie van draden en kabels of doen dienst als vlam vertragende isolatie. De LDPE 

compoundingfabriek in Zwijndrecht stelt 100 mensen tewerk en produceert jaarlijks 105.000 ton LDPE. 

Op dezelfde productielocatie Zwijndrecht bevindt zich ook Specialty Polymers Antwerp, een joint 

venture tussen Borealis en Du Point die eveneens LDPE produceert. 

http://www.kunststoff.or.at/
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Borealis productievestiging in Beringen 

Borealis Polymers N.V. is de productievestiging in Beringen waar zich ook een compoudingfabriek 

bevindt alsook twee fabrieken die jaarlijks 365.000 ton propyleen produceren. Het polypropyleen 

wordt geleverd aan klanten die het verder verwerken tot verpakkingen, specifieke medische 

toepassingen of producten voor persoonlijke hygiëne. In de compoundingfabriek worden diverse 

vulmiddelen toegevoegd aan polypropyleen om gespecialiseerde producten voor de automobielsector 

te maken. De drie productievestigingen in Beringen stellen samen 400 mensen tewerk. 

Borealis servicecentrum in Mechelen 

In Mechelen bevindt zich het Business Centre van Borealis (België), dat eigenlijk bestaat uit twee 

verschillende entiteiten: 

• Borealis Financial Services N.V. is verantwoordelijk voor typische finance-activiteiten (accounts 

payable, credit & collection, VAT, cash, etc.) alsook IT-diensten  

• en daarnaast heeft Borealis Polymers N.V. (de productievestiging in Beringen) er een sales en 

service centrum (nl. de Business Unit Hydrocarbons & Energy).  

Borealis stelt in Mechelen een 190-tal mensen tewerk. 

OMV 

OMV heeft geen (productie)vestigingen in Vlaanderen, enkel een Representative Office in Brussel 

RHI Magnesita 

RHI Magnesita, de wereldwijde specialist van vuurvaste producten, heeft een kleine productievestiging 

in Evergem, nabij Gent.  

Belgische chemische bedrijven in Oostenrijk 

Voor de volledigheid van het plaatje, geven we ook nog kort aan dat drie Belgische bedrijven (uit de 

chemische en farmaceutische sector) een vestiging hebben in Oostenrijk, namelijk:  

Recticel 

Reciticel heeft in Oostenrijk een joint-venture Eurofoam GmbH, die 50/50 in handen is van Greiner 

Foam International (een dochter van het Oostenrijks-Duitse Greiner Holding AG) en Recticel Holding 

Noord BV (België). Zoals de naam aangeeft, produceert Eurofoam schuimen (meer concreet: 

polyurethaanschuimen). Die zogenaamde PUR-schuimen worden aangewend in automotive (zetels), 

in de bouw (geluidsdemping of isolatie) of in matrassen. Eurofoam groepeert niet alleen de 

schuimproducten van beide groepen in Duitsland en Oostenrijk, maar is ook een holding voor hun 

activiteiten in Centraal-Europa (in o.a. Hongarije, Slovakije, Slovenië, Tsjechië). Eurofoam is gevestigd 

in Kremsmünster, waar ook Greiner Holding AG is gevestigd.  

http://www.eurofoam.at/
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Solvay 

De groep Solvay (met hoofdzetel in Brussel) bezit dochter Solvay Österreich GmbH, dat zetel heeft in 

Ebensee en een filiaal in het industriepark van Hallein (dichtbij Salzburg). Echter, er wordt niet 

geproduceerd en het lijken meer overblijfselen van een ver en actiever verleden in Oostenrijk, waar 

Solvay aanwezig is al sinds 1883.  

UCB 

De Belgische groep UCB (met hoofdzetel ook in Brussel) bezit dochter UCB Pharma GmbH, met zetel 

in Wenen. UCB is actief in biopharma (focus op immunologie & neurologie), wat buiten het bestek van 

deze marktstudie valt (zie: www.ucbpharma.at/ueber-uns/ucb-oesterreich).  

Oostenrijkse chemische industrie: mogelijkheden voor Vlaamse KMO’s 

Uit deze korte marktstudie blijkt dat chemie een erg belangrijke industrie is in Oostenrijk net zoals in 

Vlaanderen, denken we maar aan de grote chemische cluster in de haven van Antwerpen. Er blijken 

opportuniteiten te liggen op drie totaal verschillende domeinen. 

Vooreerst liggen er opportuniteiten in het domein van logistiek/transport, zij het wel beperkt tot 

twee bepaalde steden (Antwerpen en Linz) en op erg specifieke transportwijze, nl. intermodaal per 

trein. Dat alles uiteraard dankzij langs de ene kant de haven van Antwerpen, waar belangrijke 

basisgrondstoffen (met name propaan en LPG) voor de chemische industrie toekomen in bulk en 

worden verwerkt en langs de andere kant enkele Oostenrijkse chemiegroepen (vnl. Borealis) die 

cruciale basisstoffen (o.a. propyleen en polypropyleen) nodig hebben als input voor de verdere 

verwerking. Dit creëert opportuniteiten voor bedrijven om basischemicaliën per intermodale trein te 

vervoeren van de haven van Antwerpen naar de industriestad Linz in Boven-Oostenrijk. Sinds 2015 

bestaat er tussen de haven van Antwerpen en Linz een frequente treinverbinding die wordt uitgebaat 

door Rail Cargo Logistics Austria (dochter van ÖBB, de Oostenrijkse treinmaatschappij), Rail & Sea (een 

logistiek bedrijf in Antwerpen) en Railtraxx (de treinoperator), dat viermaal per week  

(zie: www.railcargo.com/de/News/News/2015/Q2/Belgien_und_Oesterreich/index.jsp). Lineas, het 

vroegere B-Logistics, is de tweede operator die sinds 2017 een verbinding uitbaat tussen de haven van 

Antwerpen en Linz, met drie cargo’s per week. De rail cargo verbinding loopt trouwens verder door tot 

de stad Graz (in Steiermark), nabij de grens met Slovenië.  

Een tweede domein waar opportuniteiten liggen is de klassieke export van chemische producten, 

hetzij industriële basis producten, hetzij afgewerkte plastic producten. Vlaamse bedrijven kunnen 

daarbij beroep doen op Oostenrijkse invoerders/verdelers, waarvan de belangrijkste werden opgelijst 

in deze marktstudie. Het spreekt voor zich dat export van chemische producenten naar een land als 

Oostenrijk niet helemaal voor de hand ligt, omdat de chemische industrie er zo sterk uitgebouwd is, 

zowel qua productie van basis industriële en commerciële chemicaliën als qua productie van 

afgewerkte kunststofproducten. De kunst zal erin bestaan om nicheproducten (zowel basischemicaliën 

als afgewerkte kunststofproducten) te vinden die niet worden gefabriceerd in Oostenrijk, enkel daar 

zijn eventueel exportmogelijkheden. 

http://www.ucbpharma.at/ueber-uns/ucb-oesterreich
http://www.railcargo.com/de/News/News/2015/Q2/Belgien_und_Oesterreich/index.jsp
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Tot slot zijn er opportuniteiten voor kennis- en onderzoekscentra om meer samen te werken, bv. in 

grotere Europese onderzoeksprojecten of in erg specifiek toegepast onderzoek. In Vlaanderen zijn 

interessante clusters en/of federaties actief met een pak kennis. In de haven van Antwerpen bevindt 

zich de grootste chemische cluster in Europa, meer dan 500 bedrijven. Naast de federatie Essencia 

(www.essenscia.be/) bestaan ook Catalisti (website: http://catalisti.be/), een competentiepool rond 

plastic en het voormalige Flanders Pastic Vision, gevestigd in Antwerpen. Diezelfde indrukwekkende 

knowhow is ook aanwezig in Oostenrijk. Er moeten ongetwijfeld ook opportuniteiten zijn tot meer 

samenwerking tussen die kenniscentra in Vlaanderen en Oostenrijk. Zoals aangestipt, zijn Oostenrijkse 

clusters strakker georganiseerd: ze bestaan als een juridische entiteit (meestal GmbH, eq. Bvba) geleid 

door een zaakvoerder die oog moet hebben voor de nettowinst op het einde. Oostenrijkse clusters 

houden zich daarom liever bezig met erg toegepast onderzoek dat goed aansluit bij de noden van 

bedrijven. Die specifieke Oostenrijkse opstelling zou een stimulans moeten zijn voor Vlaamse 

kenniscentra om nader te bekijken waar de Oostenrijkse collega’s mee bezig zijn. Uiteraard is het zinvol 

om samen te werken in het kader van grotere Europese onderzoeksprojecten waar dikwijls EU-funding 

komt bij kijken. CEFIC-European Chemical Industry Council, promoot uiteraard ook meer Europese 

samenwerking. 

Chemische Industrie in Europa en in Oostenrijk: blik op de toekomst 

Tijdens de voorbije 40 jaar is de chemische industrie wereldwijd uitgegroeid tot een van de 

belangrijkste en meest innovatieve industrieën in Europa: de chemische industrie kende in de periode 

1980 - 2010 een gemiddelde groei van 7% per jaar. In 2010 groeide de omzet van de sector uit tot  

ca. € 2,4 triljoen. De Europese top 40 chemische bedrijven hadden een gezamenlijk aandeel van 13% 

van de wereldmarkt. 

Toch stapelen er zich anno 2018 donkere wolken op voor de Europese chemische industrie: voor de 

periode 2010 - 2030 zakt de groei van de chemische industrie wereldwijd tot 3% en voor de Europese 

chemische industrie zelfs tot een magere 1% groei. Bovendien is in 2016 het aandeel van Europese top 

40 chemische bedrijven ondertussen al gezakt tot onder 10% van de wereldmarkt. Het economische 

zwaartepunt zal in het algemeen verder blijven verschuiven naar Azië in de komende 20 jaar en dat 

weerspiegelt zich ook in de chemische industrie: in 2010 werd al bijna de helft van € 2,4 triljoen omzet 

gehaald in Azië en het aandeel van Azië zal tegen 2030 verder stijgen tot minimum 60%. 

De uitdagingen voor de Europese chemische industrie worden mooi samengevat in een paper van AT 

Kearney (2017). 

De onzekere tijden bieden voor de Europese chemische industrie echter ook opportuniteiten die 

volgens een studie van Accenture in opdracht van CEFIC-European Chemical Industry Council, te vinden 

zijn vooral in hernieuwbare of ‘circulaire economie’ (term gebruikt in de studie). 

Hernieuwbare economie wordt voor de chemische industrie een uitdaging op twee cruciale vlakken 

van het business model:  

• enerzijds zal men veel meer moeten recycleren (d.w.z. de productieprocessen moeten innoveren)  

• en anderzijds zal men de principes van circulaire economie meer moeten integreren in de 

downstream segmenten (bv. door CO2 uitstoot sterk te reduceren).  

http://www.essenscia.be/
http://catalisti.be/
http://www.cefic.org/newsroom/News/Cefic-Horizon-Europe-proposal-reflects-the-true-value-of-Europe/
https://www.atkearney.com/documents/10192/536196/Chemical+Industry+Vision+2030+A+European+Perspective.pdf/7178b150-22d9-4b50-9125-1f1b3a9361ef
https://www.atkearney.com/documents/10192/536196/Chemical+Industry+Vision+2030+A+European+Perspective.pdf/7178b150-22d9-4b50-9125-1f1b3a9361ef
https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/PDF-45/Accenture-CEFIC-Report-Exec-Summary.pdf
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Hoe ver staat de Oostenrijkse chemische industrie m.b.t. de hernieuwbare economie?  

Het belang van een hernieuwbare of circulaire economie is ook doorgedrongen in Oostenrijk, 

voornamelijk bij de grote chemiegroepen en, zij het blijkbaar in iets mindere mate, ook bij clusters en 

kenniscentra. 

• De groep Borealis erkent het belang van recyclage van bv. plastics en spitst haar R&D inspanningen 

niet alleen toe op het ontwikkelen van hernieuwbare polyolefinen, maar stond in 2016 ook aan de 

wieg van PCEP, het Polyolefin Circular Economy Platform.  

Meer info omtrent Borealis’ inspanningen.  

• OMV produceert in haar Schwechat-raffinaderij synthetische ruwe olie uit plasticafval, in het 

pilootproject ReOil®. Dit project wordt in 2018 uitgebouwd tot een installatie. Zie ook Factsheet 

ReOil® 

• FCIO, de Oostenrijkse koepel der chemische industrie, organiseert op 1/10/2018 een studiedag 

over “Herausforderungen & Lösungen am Pfad der Dekarbonisierung der chemischen Industrie”. 

De switch naar een circulair business model staat dus ook hoog op de agenda van de Oostenrijkse 

chemische industrie. De algemene indruk is wel dat deze bekommernis en focus beperkt blijft tot  

de grote chemische groepen en tot de koepelvereniging van de chemische industrie. De middelgrote 

bedrijven en de clusters lijken er (voorlopig) veel minder aandacht aan te besteden. 

Zoals betoogd op de vorige pagina, zal het ombuigen van de chemische industrie naar een circulaire 

economie business model zich voltrekken en het best zichtbaar zijn op twee vlakken: 

• enerzijds zal er meer worden gerecycleerd  

• en anderzijds zullen nieuwe productiemethoden moeten worden ontwikkeld. 

Op beide vlakken is men anno 2018 trouwens al druk bezig.  

Het besef dat men meer zal moeten recycleren is ondertussen doorgedrongen in de chemische 

industrie. De sector wordt door de afnemers van industriële chemische producten dikwijls ook 

gedwongen om het business model bij te sturen richting recyclage. Zo kondigde de sportreus Adidas 

in de zomer van 2018 aan dat het tegen 2024 enkel nog sportschoenen, bestaande uit gerecycleerd 

polyester, zal produceren.  

Een andere manier om te evolueren naar een circulair business model in de chemie is om de 

productieprocessen grondig te herzien of radicaal te hertekenen. Dit kan door bijvoorbeeld over te 

schakelen van de klassieke (ruwe aardolie, gas) naar bio-input. Zo produceert het Nederlandse  

groene-chemiebedrijf Avantium plantaardige drankflessen uit PEF, een nieuwe kunststof die volledig 

uit plantaardig materiaal bestaat. Avantium richtte met het Duitse BASF de joint venture Synvina op. 

Men bouwt nu een proefinstallatie in Amsterdam en wil tegen 2023 een fabriek bouwen in de 

Antwerpse haven. 

De productieprocessen kunnen ook radicaal worden hertekend. Zo kondigden BASF, de Duitse 

chemiereus en Materialise, de 3D-printingspecialist uit Leuven, op 19 juli 2018 aan dat ze samen een 

revolutionaire generatie plastics, die 3D kunnen worden geprint, willen ontwikkelen. Materialise is 

http://plasticsrecyclers.eu/
https://www.borealisgroup.com/company/sustainability/actions/circular-economy
https://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group/Sustainability/Projects_and_initiatives/Austria_Raw_Material_Recycling_ReOil
https://www.omv.com/SecurityServlet/secure?cid=1255775071076&lang=en&&swa_site
https://www.omv.com/SecurityServlet/secure?cid=1255775071076&lang=en&&swa_site
https://www.fcio.at/aktuelles/aktuelles/save-the-date-emission-2050-pfad-zur-dekarbonisierung-der-chemischen-industrie/
https://www.synvina.com/
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uiteraard een absolute wereldreferentie in 3D-printing, maar is ook niet de enige die mogelijke 

toepassingen van 3D-printing in de chemische industrie onderzoekt. PROFACTOR, een 

onderzoekscentrum dat werd opgericht door Bundesland Boven-Oostenrijk in 1995, spitst een deel 

van het onderzoek eveneens toe op toepassingen van 3D-printing in de chemische industrie, meer 

bepaald in het 3D printen van polyolefinen via zogenaamde FFF of ‘fused filament fabrication’ 

technologie.  

Meer informatie over hun project vindt men hier: 

www.profactor.at/forschung/additive-mikronano-fertigung/3d-druck-fff/  

Adres en contactgegevens van Profactor GmbH: 

Im Stadtgut A2 

4407 Steyr-Gleink 

sekretariat@profactor.at 

www.profactor.at/ueber-uns/  

Deze voorbeelden tonen hopelijk aan dat de Oostenrijkse chemische industrie zich ook stevig 

voorbereidt op de toekomst van de sector en voldoende innovatief is, toch in die mate dat het  

de moeite loont om vanuit de Vlaamse chemische industrie wat nader te bekijken waar de 

sectorgenoten in Oostenrijk mee bezig zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn als dat ook zou kunnen 

leiden tot meer samenwerking tussen Vlaamse en Oostenrijkse competentie centra.  

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: september/2018 

https://www.profactor.at/forschung/additive-mikronano-fertigung/3d-druck-fff/
mailto:sekretariat@profactor.at
https://www.profactor.at/ueber-uns/
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