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Dames en heren,
Tijdens de viering van het 300-jarig bestaan van Koninklijke Ten Cate – in 2004 –
waren verschillende klanten en relaties bijeen, waaronder diverse wetenschappers.
Toen is besproken wat de Twentse regio zo uniek maakt. Daarbij is vastgesteld dat
onze regio tal van verbindingen heeft met materialen. Zo is het begrip ‘Materials Valley’
ontstaan.
Vandaag wordt met de oprichting van het Thermoplastic Composites Research Center
in Enschede opnieuw een puzzelstuk toegevoegd aan die visie omtrent ‘Materials
Valley’. Stap voor stap wordt deze regio op de internationale kaart gezet.
Vezelversterkte composieten komen voort uit het productiematig combineren van
textieltechnologie en chemie. Het resultaat is ons product TenCate Cetex®. Dit
materiaal laat zich gemakkelijk op industriële wijze bewerken, zoals in vormdelen voor
vleugelpanelen en interieurdelen in vliegtuigen. Het aandeel composiet in de
luchtvaartindustrie stijgt gestaag.
In de jaren ’90 heeft TenCate de basis gelegd voor deze innovatieve technologie. Naast
lucht- en ruimtevaart zijn er inmiddels ook andere toepassingsgebieden. Zoals voor
offshore toepassingen in tijden van slinkende olievoorraden. Maar er is veel meer
potentie.
Thermoplastisch composiet biedt een wereld aan mogelijkheden én oplossingen. Ik
constateer dat thermoplastische composieten de wereld kunnen veranderen. Het
materiaal is licht en sterk; helpt energie besparen; duurzaamheid te vergroten; en het
draagt bij aan CO2 reductie. Zelfs helpt dit materiaal bij de geluidsreductie van
vliegtuigen.
Thermoplastisch composiet staat aan het beginpunt van een economische keten.
TenCate is groot geworden door open innovatie. Dat is de afgelopen 10 jaar de motor
geweest achter onze voortdurende groei. Het aangaan van het samenwerkingsverband
TPRC ligt in lijn met die ontwikkeling.
Door op basis van open innovatie met elkaar samen te werken, zullen we in staat zijn
en blijven om in gezamenlijkheid een onderzoeksinstituut van formaat op te bouwen.
Daarmee zal ook het credo van TPRC werkelijkheid worden: “Developing a world of
composites”.
Onze industrie is een kennisintensieve bedrijfstak en daarom van grote economische
waarde, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Materiaalwetenschap heeft de
toekomst. Dat staat vast. TenCate wil hierin een rol van betekenis vervullen.
Ik dank u voor uw aandacht en wens TPRC een vruchtbare toekomst!

