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nieuwsbrief IZZE maart 2013

IZZE netwerkevent donderdag 6 juni 2013: noteer nu reeds in uw agenda 

(meer hierover verder in deze nieuwsbrief)
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Voor 2013 mogen wij tot op heden niet minder dan 6 nieuwe leden verwelkomen:

- Bond Moyson Oost-Vlaanderen,

- Brico Plan-it,

- Innovia Films (Sluisweg Merelbeke),

- Taxi Hendriks,

- Teletask

- Voetbalclub KAA 

LEDEN IZZE:

Zwijnaarde: 

Alinso Group, Archipel Business Center, Bond Moyson, Coca-Cola, Confederatie Bouw, 

CRI, Interparts, Spirax-Sarco, Thomas Cook, Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen,

Gent-Zuid: Brico Plan-it, Carrier Transicold, Concept Fashion, Collivery, Culinor, De Kaasboer, 

Eastman, Express Hotel, Cornby, Innovia Films, Ispc, Ivago, Marco, Nutreco, Publiganda, 

Springpress, Taxi Hendriks, Teletask, Vamix,Voetbalclub KAA, WFRGent.

Nog géén lid !..... doe het snel ! (zie laatste bladzijde)

IZZE blijft groeien... 

Voetbalclub KAA Gent is ook lid is geworden van onze bedrijvenvereniging.

Het bestuur van IZZE had met de directie van KAA gent reeds een verkennend gesprek over veiligheid, 
het vermijden van hinder, mobiliteit en parkeergelegenheid.
Blijkt dat er veel inspanningen zullen worden gedaan om alles in goede orde te laten verlopen.

Meer nieuws hierover tijdens onze volgende vergadering – Allen welkom !”
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IZZE heeft met ALINSO GROUP, stichtend lid van onze vereniging, 

een overeenkomst bereikt over de invulling, door Alinso, van de praktische & administratieve 

organisatie van onze vzw. Hierdoor kunnen wij onze organisatie degelijk uitbouwen, 

in het bijzonder ten behoeve van onze leden.

Vanaf april zal Caroline COLMAN het centraal aanspreekpunt 

worden voor IZZE. Zij is te bereiken via haar e-mailadres: 

caroline.colman@alinso.eu of via ons algemeen e-mailadres info@izze.be 

IZZE versterkt haar organisatie met een coördinator
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R4 verbindt

IZZE heeft als vragende partij er mede voor gezorgd dat de website R4verbindt.be ontstaan is. 

Door deze website worden alle betrokken partijen op de hoogte gehouden van de veranderingen 

en vorderingen tijdens de ontsluiting van de R4.

Wenst u meer informatie over deze ingrijpende werken ga dan zeker naar www.R4verbindt.be
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.... activiteiten van IZZE : 

• Info-avond 15 october 2012: 

BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN:  

grote opkomst

Conform de gemaakte afspraken zal IZZE in april dit dossier 

verder bespreken met de Politie Gent.

Contactpersoon IZZE: Alain NEELS (IVAGO): alain.neels@ivago.be

• 19 december 2012 : 

OPENING ONTSLUITINGSWEG ZWIJNAARDE III : 

In aanwezigheid van de Schepenen De Clercq en 

De Regge en een delegatie van IZZE werd deze belangrijke 

ontsluitingsweg in gebruik genomen.

• AGENDA 2013:

(noteer alvast volgende activiteiten van IZZE)

• 24 mei -15u30 : Algemene Vergadering IZZE

 bij Alinso - uitnodiging volgt

• 6 juni (vanaf 15u) : Netwerk-event op de 
“Jacob Van Artevelde” (boot Haven Gent) met rondvaart.

 uitnodiging volgt (gratis voor IZZE-leden)

• September 2013 : Infosessie rond energiebesparingen 
(in samenwerking met de Stad Gent)

• December 2013 : Netwerk-event (wij hopen dit te 
kunnen organiseren in het Arteveldestadion)

• R4 project : wij houden u op de hoogte over de stand 
van zaken en plannen , zo nodig, info-vergaderingen 
(ook te volgen op www.r4verbindt.be)

• Arteveldestadion: idem



De meesten onder jullie zullen Solutia kennen omwille van de “diverse torens” 

die je van ver kunt zien en omdat de fabriek rechtover de Holiday Inn ligt. 

 Een paar weken geleden is de naam Solutia echter vervangen. Het bedrijf werd 

immers op 1 juli 2012 overgenomen door Eastman, een Amerikaans 

chemisch concern gevestigd in Kingsport, Tennesee. Het nieuwe logo en de 

nieuwe bedrijfsnaam werden bijgevolg ook Eastman.

De Gentse fabriek, die is opgericht in 1961, is de grootste producent ter wereld 

van polyvinylbutyralfi lm. Dit is een kunststoffi lm die gebruikt wordt bij de pro-

ductie van veiligheidsglas. De merknaam van dit product is ‘Safl ex’. Veiligheids-

glas is in de hele wereld wettelijk verplicht in elke autovoorruit, want de fi lm in 

die autoruit voorkomt dat ze in kleine stukjes breekt bij een inslag. In Europa 

wordt er ook heel wat veiligheidsglas gebruikt in gebouwen. Dit voorkomt dat het 

glas van appartementsgebouwen naar beneden zou vallen als het wordt ingesla-

gen en dat het geen schade of erger veroorzaakt.

Eastman Gent maakt echter ook heel wat speciale fi lms, zoals fi lms voor vlieg-

tuigglas en fi lms voor zonnepanelen. De laatste jaren is er sterk geïnvesteerd 

om ook akoestische fi lm te maken. Die akoestische fi lm bestaat uit drie lagen en 

heeft als belangrijkste kenmerk dat hij geluid absorbeert. Heel wat auto’s wor-

den tegenwoordig van akoestisch glas voorzien, niet alleen voor geluidsdemping, 

maar ook omdat het dunner glas toelaat. Dat laatste zorgt ervoor dat de voorruit 

en dus ook de auto minder weegt, en zo de CO2-uitstoot vermindert. De fabriek 

in Gent is de enige fabriek in de wereld die kleurenfi lm maakt. Er zijn zowat 40 

kleuren beschikbaar die vooral in designtoepassingen worden verwerkt. 

Een ander paradepaardje van Eastman is de fi lm voor zogehete “head-up 

display”, die projectie van bijvoorbeeld GPS-informatie of snelheid op het glas 

mogelijk maakt. Die toepassing is mogelijk door de fi lm in een variabele dikte te 

produceren.

Een bijzonder kenmerk van veiligheidsfi lm is dat ze bij temperaturen boven de 

10°C begint te kleven, waardoor de rollen onbruikbaar worden. Daarom gebeurt 

de opslag gekoeld en transporteren we alles in koelwagens en koelcontainers. 

Niet alle klanten beschikken echter over een koelmagazijn, en daarom heeft 

Eastman ook een ‘interleavinginstallatie’. 

Die installatie wikkelt een laag polyethy-

leen tussen de fi lm, zodat hij op geen en-

kele temperatuur aan elkaar kan kleven. 

De fabriek in Gent verscheept naar alle 

werelddelen. Ongeveer 20% is voor 

uitvoer buiten Europa. Naast de fabriek in 

Gent heeft Eastman ook fi lmfabrieken in: 

de Verenigde Staten (die gespecialiseerd 

is in fi lm met een kleurenband voor 

autoruiten), Mexico (die akoestische fi lm 

en fi lm voor head-up display maakt) en 

China (die zowel de architecturale als de automobielmarkt bedient). 

Z
bedrijf in de kijker



Photovoltaic

Specialty glass Building
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In het klantenbestand van Eastman vind je glasfabrikanten zoals Saint-Gobain 

(Sekurit), Pilkington, Guardian, AGC of Fuyao terug. Als je straks in je auto stapt, 

kijk dan eens naar het logo op de voorruit en de zijruiten, en je zult vast die namen 

zien voorkomen. Een ander weetje is dat de glasproductie voor Europese gebouwen 

gekenmerkt wordt door ‘jumbolijnen’. Op die lijnen, “fl oat plants” genaamd, wordt 

glas gemaakt op een kwikbad. Meteen na de productie wordt het glas volautomatisch 

gelamineerd. Het eindresultaat zijn glaspanelen van 6 op 3,2 meter. Het glas breder 

dan 3,2 meter produceren lukt niet, want dan zouden de vrachtwagens die het glas 

transporteren niet meer onder de bruggen passen. Waarschijnlijk heb je langs de au-

tosnelweg al van die glasvrachtwagens gezien. Het zijn hoekige trucks met namen op 

zoals Lanutti, AGC of Pilkington. Dit glas wordt dan naar raamfabrikanten gebracht, 

die er op hun beurt een afgewerkt product van maken. 

Eastman Gent draagt ook zijn steentje bij op milieugebied: momenteel wordt alle fi lm 

voor architecturale toepassingen verpakt in herbruikbare metalen verpakkingen. Er 

wordt ook gewerkt aan een groene verpakking voor autofi lm. Verder worden er ook 

inspanningen geleverd om meer product per trein te versturen. Dit is onder ander het 

geval naar Italie, waar de truck op de trein rijdt en dan tot in Italie via het spoor gaat. 

Dit is niet alleen milieuvriendelijker, er kan terzelfdertijd meer product op de vracht-

wagen.

Je ziet dus dat de fi lm die Eastman – of het vroegere Solutia – 

produceert, wereldwijd wordt gebruikt als dagdagelijkse toepassing. 

De Safl exfi lm laat veilig, milieubewust en aangenaam autorijden, wonen 

en werken toe. Ook speciale producten, zoals vliegtuigglas of fi lm voor 

gekleurd glas, worden in Gent geproduceerd en wereldwijd verstuurd. 

Solutia deed dit jarenlang al, maar alle operaties en ontwikkelingen 

gebeuren voortaan onder de naam Eastman.

bedrijf in de kijker
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U wenst meer te weten over IZZE of lid te worden !

v.u. : Luc Hermans, IZZE vzw , Nederzwijnaarde 2; 9052 ZWIJNAARDE

Neem dan met ons contact op met :

• Luc HERMANS (ISPC) voorzitter    lhermans@ispc-int.com

• Caroline COLMAN (Alinso-Group) centrale aanspreekpunt  caroline.colman@alinso.eu

     info@izze.be 

onze partners:


