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Aandacht
Beste buren,
Onlangs ben ik benoemd als directeur van
DuPont Dordrecht. Het is me een voorrecht om
vanuit deze positie deel uit te maken van de ge-

•‘We kunnen beter en zullen dat ook doen’

meenschap waarin DuPont al meer dan 50 jaar
actief is. Wij staan voor de veilige bedrijfsvoe-

“Zonder dat je er erg in hebt, maak je in de loop

ring van onze fabrieken en voelen ons betrokken

van de dag gebruik van voorwerpen waarin een

bij de gemeenschap waarvan we deel uitmaken.

product van DuPont is verwerkt. Je tandenborstel, een parfumflesje, je mobiele telefoon, de

In augustus en oktober was sprake van onvoor-

rode knop om je autogordel vast te klikken, je

ziene formaldehyde-uitstoot op onze locatie.

computer, voedingsmiddelen en de flatscreen

Dat heeft onrust veroorzaakt bij u als buren, en

waarop je ’s avonds televisie kijkt”, zegt Govert

bij onszelf. Zo’n voorval past niet bij het bedrijf

Griffioen, Plant Manager DuPont Dordrecht.

dat we zijn. Veiligheid & gezondheid en zorg

“Onze producten zijn relevant, maar de afgelo-

voor het milieu maken deel uit van de kernwaar-

pen maanden leidde een deel van het productie-

den van DuPont en we blijven ons inspannen om

proces tot zorgen. Dat weten we. We kunnen het

veilig te werken en het milieu te beschermen.

beter en dat zullen we ook doen.”

“Het incident met formaldehyde

Gelukkig heeft dit voorval geen gevolgen gehad
voor omwonenden en medewerkers. We heb-

Naar aanleiding van voorvallen met formalde-

past helemaal niet bij ons”, aldus

ben de productie waarbij formaldehyde wordt

hyde besloot DuPont de twee productielijnen

Govert Griffioen.

gebruikt tijdelijk stopgezet om uitgebreide

van de Delrin® Chemicalfabriek tijdelijk stil te

veiligheidsstudies te doen. Na een reeks inten-

leggen. In de periode dat de fabriek stil lag, heeft

sieve studies en genomen acties, hebben we

DuPont veiligheidsstudies laten uitvoeren. “Alle

de fabriek weer opgestart. Ik wil u verzekeren

processen en procedures zijn onder de loep

aantal nog eens steekproefsgewijs beoordeeld

recente incidenten met formaldehyde. Dat past

dat wij er alles aan zullen doen een dergelijk

genomen en daar waar nodig zijn verbeteringen

door een extern bureau. We streven naar conti-

niet bij de manier waarop we werken. We werken

voorval voor de toekomst te voorkomen.

doorgevoerd. We deden zulke veiligheidsstudies

nue verbetering van onze processen en proce-

aan de verbetering van onze processen, voor
onze buren, voor onszelf en voor het milieu.”

al, maar we hebben er nu versneld meer gedaan.

dures in het belang van de omwonenden, onze

Eén van de dingen die we uit alle reacties rond

De studies en de acties die daaruit voortkwamen

medewerkers en het milieu. Veiligheid en continu

het voorval hebben geleerd is dat wij meer

zijn beooordeeld door de inspecteurs van de

verbeteren zijn altijd al een vast onderdeel van

De fabriek is inmiddels weer veilig opgestart.

aandacht moeten geven aan u, onze buren.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ook is een

onze bedrijfscultuur geweest. We betreuren de

En ook de communicatie en transparantie heeft

Burenraad een feit is. Op de website

“ ”

www.dupontdordrecht.info vindt u een contact-

Formaldehyde

formulier. Stel uw vragen en u krijgt antwoord.

• bestaat uit waterstof, koolstof en zuurstof

industrie (zoals staalproductie, papierfabrie-

van bijvoorbeeld bedden, vloeren, kasten,

Ik hoop dat de contacten tussen u en ons zullen

• is kleurloos en onzichtbaar en heeft een

ken, raffinaderijen en chemische industrie)

landingsgestellen, veiligheidsriemen, bum-

Deze krant is daarvan een voorbeeld, maar ook
de website over de locatie Dordrecht die we
hebben gelanceerd. U leest er meer over in dit
nummer. Ook werken we, met Chemours, aan
de opzet van een Burenraad. Op die manier
willen wij regelmatig met vertegenwoordigers
van omwonenden uit Dordrecht, Papendrecht
en Sliedrecht praten en horen welke vragen u
heeft. Om u daar ook antwoord op te geven.
Wat maakt DuPont aan de Baanhoekweg? Om
u een indruk te geven staan in deze krant verschillende korte artikelen over onze producten,

“We willen een veilig en
transparant bedrijf zijn”

DuPont geïntensiveerd. “Er is een website
opgezet, speciaal over de locatie Dordrecht, er
vinden gesprekken plaats met omwonenden, we
werken aan de opzet van een nieuwe Burenraad
ter vervanging van het Adviescollege, en we
spreken regelmatig met lokale politici. We willen
een veilig en transparant bedrijf zijn, een bedrijf
waar iedereen trots op kan zijn. Niet alleen wij
zelf, maar ook onze buren.” •

• Wat is formaldehyde?

hoe we ze maken en in welke toepassingen u ze

Het is overal - zowel thuis als in de natuur - en

processen, zoals bosbranden, het branden

uitzondering van nagelverharder waarin

in het dagelijks leven tegenkomt.

komt in ons lichaam voor waar het onmisbaar

van kaarsen en het roken van sigaretten.

kleine hoeveelheden zijn toegestaan.

is voor de vorming van ons RNA en DNA:

Van de wereldwijde formaldehyde-uitstoot

Formaldehyde-bevattende producten worden

formaldehyde. Wat is dat voor stof?

wordt 64% veroorzaakt door bosbranden en

gebruikt in de bouw, meubelindustrie, lucht-

ongeveer 10% door transport (auto, vliegtuig

vaart, autoindustrie, gezondheidszorg en

et cetera). Minder dan 1% is afkomstig van de

kleding- en textielindustrie voor het maken

Heeft u vragen? U hoeft niet te wachten tot de

leiden tot meer begrip voor elkaar. Wij zullen

duidelijk herkenbare geur

• wordt snel afgebroken door zonlicht en

pers, autosturen, vaccins, medicijnen, shirts

daaraan blijven werken.

• zit van nature in mensen, dieren, planten,

Ik wens u een gezond en veilig 2017.

• wordt ook geproduceerd voor industriële

stoffen en is daarom zeer functioneel in de

doeleinden; deze formaldehyde is iden-

chemie voor het maken van nieuwe stoffen.

tiek aan de formaldehyde die in de natuur

Het is zelfs de meest efficiënte stof; dat wil

Kijk voor meer informatie over formaldehyde

voorkomt

zeggen dat er bij de productie geen materia-

op www.formacare.org

bomen, fruit en groenten

Met vriendelijke groet,
Govert Griffioen
Plant Manager DuPont Dordrecht

• wordt uitgestoten door planten, bomen en
gras, maar komt ook vrij bij verbrandings-

stapelt zich niet op in het milieu
• reageert makkelijk en goed met andere

len en energie worden verspild
• zit niet in consumentenproducten, met

en sportkleding
• is een essentiële grondstof voor de productie
van Delrin®.
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Chemours en DuPont Dordrecht

•Twee aparte bedrijven op één terrein
DuPont heeft in 2015 wereldwijd besloten om

verkocht onder de merknamen Teflon™ en

de activiteiten van de Performance Chemicals

Viton™. Dordrecht is daarnaast het Europese

business in een apart, nieuw bedrijf onder

distributiepunt voor koel- en koudemiddelen,

te brengen. Dat bedrijf heet The Chemours

ook voor de nieuwste generatie duurzame

Company. Chemours is een zelfstandig, beurs-

koelmiddelen die worden verkocht onder de

genoteerd bedrijf met het hoofdkantoor in

merknaam Opteon™.

Wilmington (VS).
Hoewel Chemours en DuPont samen op
Dordrecht is de grootste productielocatie van

één terrein zitten, zijn het twee gescheiden

Chemours in Europa. Met 500 medewerkers

bedrijven die onafhankelijk van elkaar werken.

wordt vooral gewerkt voor de fluoroproducts-

Chemours is de eigenaar van het terrein. Sinds

klanten van Chemours. Dordrecht telt drie

de splitsing in 2015 huurt DuPont ruimte voor

geïntegreerde fabrieken voor het maken

de DuPont fabrieken op het terrein. Bij DuPont

van hoogwaardige kunststoffen, die worden

Dordrecht werken ongeveer 300 mensen. •

• Onze producten gebruik je
elke dag
Bijna dagelijks gebruik je producten die bij
DuPont in Dordrecht zijn gemaakt. En we doen
dat vaak zonder dat we er erg in hebben.
DuPont Dordrecht maakt van formaldehyde
Delrin®. Delrin® is een kunststof die bekend
staat om z’n kwaliteiten: het is net zo sterk

Met wielen waarin Delrin® is

als metaal, maar weegt veel minder. Daarom

verwerkt, rijdt deze buggy extra

wordt deze kunststof veel toegepast in de auto-

soepel.

industrie. “Door Delrin® te gebruiken in plaats
van metaal, kunnen auto’s lichter worden.
Als gevolg daarvan gebruik je veel minder
brandstof. En dat is goed voor het milieu. Een
van de bekendste voorbeelden waarin Delrin®
wordt gebruikt is de rode knop waarmee je je

“”

“Door Delrin
te gebruiken kunnen
auto’s lichter worden”
®

autogordel vast- of losklikt”, zegt Govert
Griffioen, Plant Manager van DuPont Dordrecht.
“Maar er worden ook tandwieltjes van gemaakt
voor elektrische tandenborstels, insulinepennen en skibindingen, pennen en aanstekers. De toepassingen zijn eigenlijk te veel om
op te noemen.”
Naast Delrin® produceert DuPont in Dordrecht
nog een aantal andere kunststoffen. Surlyn®
wordt bijvoorbeeld verwerkt in de zolen van
sportschoenen om slijtage tegen te gaan en
zit in de toplaag van laminaat om het slijtvast
te maken. Bynel® wordt onder meer gebruikt
om het dekseltje aan melk- of yoghurtbekers
vast te plakken en wordt gebruikt in verpakking van voedsel, zoals de vacuümverpakking
voor vleeswaren of kaas om het voedsel vers te
houden. Fusabond® biedt klanten van DuPont
de mogelijkheid om gebruikt plastic te recyclen
en er nieuw hoogwaardig plastic van te maken,
bijvoorbeeld voor jerrycans. •

Deze insulinepen bevat onderdelen van Delrin®.

Deze zak van cornflakes is
gemaakt van Surlyn®.
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•Protest
bezorgde buren
In november jl. verwelkomde DuPont circa
honderd omwonenden uit Dordrecht en
Sliedrecht op het parkeerterrein die hun
zorgen uitten over de bedrijfsvoering op
de DuPont locatie in Dordrecht. Voor koffie
en koek was gezorgd, “want we wilden ze
hartelijk welkom heten en van hen horen wat
hun bezwaren waren”, aldus Plant Manager
Govert Griffioen van DuPont.
In de speeches maakten de organisatoren van
het protest duidelijk dat zij zorgen hebben
over de uitstoot van de fabrieken en de mogelijke schadelijke effecten daarvan op hun gezondheid. Hun suggesties varieerden van een
strengere regelgeving en controle van de fabrieken tot en met sluiting en het verplaatsen
naar een andere plek. DuPont maakte in de
toespraak duidelijk dat het bedrijf zich betrokken voelt bij de omgeving en dat veiligheid
en zorg voor mens en milieu kernwaarden zijn
van het bedrijf. Ook onderstreepte het bedrijf
dat het meer met de buren wil communiceren.
Daartoe werd onlangs de website
www.dupontdordrecht.info gelanceerd (zie
onderaan deze pagina). Op deze website staat
nieuws over de locatie en wordt antwoord
gegeven op vragen die omwonenden hebben.

•Burenraad binnenkort actief

bestaan en worden voorgezeten door een

de relatie tussen het bedrijf en de omwonen-

Als onderdeel van de Dordrechtse gemeen-

het Adviescollege dat DuPont in 1994 heeft

Adviescollege is dat de raad meer zichtbaar

den te verbeteren. En ook deze krant, die al

schap wil DuPont de communicatie en de

opgericht. De totstandkoming van de raad

wordt. De vergaderingen en de notulen ervan

sinds een lange reeks van jaren wordt uitge-

contacten met omwonenden verder verbete-

gebeurt in overleg met een aantal oud-leden

zullen openbaar zijn. De Burenraad zal circa

geven, is een belangrijk communicatiemiddel

ren. Om dat handen en voeten te geven, zal

van het Adviescollege, waarbij gebruik wordt

vier keer jaar bij elkaar komen. Er is dan

voor DuPont.

DuPont (in samenwerking met Chemours)

gemaakt van ervaringen die andere bedrijven

overleg over de activiteiten en ontwikkelingen

begin dit jaar een Burenraad oprichten.

met een dergelijke raad hebben opgedaan.

op de locatie. Belangrijke onderwerpen van

buren en medewerkers zijn belangrijk voor

Doel van deze raad is de verbinding tussen

Omwonenden uit Dordrecht, Papendrecht en

tie tot de omgeving en ook willen de bedrijven

ons en we zullen blijven werken aan een

DuPont, andere bedrijven en omwonenden te

Sliedrecht zullen worden uitgenodigd zitting

horen welke vragen en opmerkingen de om-

gezonde en veilige omgeving voor onze mede-

verstevigen en hen te betrekken bij datgene

te nemen in de raad, mogelijk aangevuld met

wonenden hebben. De Burenraad behartigt de

Ook is DuPont bezig met de opzet van een
nieuwe Burenraad (zie artikel hiernaast) om

gesprek zullen veiligheid en milieu zijn in rela-

De bijeenkomst verliep gemoedelijk. “Onze

werkers en voor de mensen die in de omgeving van ons bedrijf wonen”, besluit Griffioen.
Ondertussen heeft DuPont nogmaals met de
organisatoren van het protest gesproken, om
elkaar beter te leren kennen en om van gedachten te wisselen. Daar blijft DuPont voor
openstaan. •

onafhankelijke voorzitter. Het verschil met het

“ ”
wat er op de locatie aan de Baanhoekweg

anderen om een zo divers mogelijke inbreng te

belangen van de omwonenden van de locatie

gebeurt. De Burenraad komt in de plaats van

garanderen. De raad zal uit acht tot tien leden

Dordrecht en wordt een belangrijke spil in de

“Burenraad wordt meer zichtbaar”

communicatie. Gezocht wordt naar een diversiteit aan enthousiaste en betrokken kandidaten
die woonachtig zijn rond de locatie. Interesse?
Vul dan het contactformulier in op
www.dupontdordrecht.info. •

•Nieuw: website voor omwonenden
DuPont Dordrecht heeft een nieuwe website
gelanceerd, speciaal voor omwonenden:

Op de website vinden geïnteresseerden het

laatste nieuws over de locatie in Dordrecht en
houden we onze buren op de hoogte van de

www.dupontdordrecht.info

stand van zaken die in de actualiteit spelen.”

“Wij willen meer en beter contact met de

Wie vragen heeft of tips voor het verbeteren

omgeving en hopen dat mensen die vragen

van de website, of over iets anders contact wil

hebben ons zo beter weten te vinden”, zegt

hebben met DuPont kan het contactformulier

woordvoerder Willem Buitelaar van DuPont.

op de website invullen. Vragen worden dan zo

“Omwonenden hebben vragen en zorgen over

snel mogelijk beantwoord. •

onze bedrijfsvoering en over wat we doen. Dat
weten we, en we nemen hun zorgen serieus.
We zullen meer met hen communiceren, uitleg
geven en antwoord geven op hun vragen.
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Nieuwe extruder Delrin®

• Minder uitstoot formaldehyde
Continu verbeteren maakt een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering bij DuPont. Begin
2015 is in de Delrin® Compoundingfabriek een
nieuwe extruder in gebruik genomen. Een extru-

“

der is een machine die de plastic korrels maakt
die DuPont aan zijn klanten verkoopt. Zij maken
er uiteindelijk tal van verschillende producten
van, variërend van pennen tot medische apparatuur en van auto-onderdelen tot de schakels van
transportbanden. “Een miljoeneninvestering met

“Wij werken
dagelijks aan uw
en onze veiligheid
en het milieu”

”

als resultaat een aanzienlijke reductie van de
uitstoot van formaldehyde”, vertelt Marcel Both,
Operations Manager Delrin® Compounding.
De nieuwe extruder heeft een betere mengcapaciteit. “Voorafgaand aan de beslissing om deze
investering te doen, zijn allerlei berekeningen

Een miljoeneninvestering met als

gemaakt omdat we zeker wilden zijn van de prestaties van de machine en van het te behalen ren-

twintig procent op de jaarvracht is verminderd.

resultaat een aanzienlijke reductie van

dement. In een tijdsbestek van zes weken is de

En we hebben niet alleen een milieuverbetering

de uitstoot van formaldehyde.

nieuwe extruder geïnstalleerd”, vervolgt Both. Hij

gerealiseerd, maar ook kwaliteitsverbeteringen

kijkt terug op een succesvol project. “In de prak-

kunnen doorvoeren. Dat betekent een win-win

tijk blijkt dat de uitstoot van formaldehyde met

voor het milieu én voor onze klanten.” •

• Automatische schuimblussers verbeteren brandveiligheid
Veiligheid is een kernwaarde van DuPont. Om de

latie en wordt voorkomen dat het vuur zich kan

brandweerlieden. Zij hebben dezelfde opleiding

brandveiligheid verder te verbeteren, zijn er in

verspreiden.

gevolgd als de medewerkers van de regionale
brandweerkorpsen. In het dagelijks leven werken

2015 in het tankenpark en de fabrieken automatische schuimblusinstallaties geïnstalleerd die

De bedrijfsbrandweer oefent regelmatig met de

de brandweerlieden als bijvoorbeeld operator of

door een onafhankelijke keuringsinstantie zijn

regionale brandweer. Fulltime brandweercom-

onderhoudstechnicus in één van de fabrieken. Bij

goedgekeurd. Is er sprake van een beginnende

mandanten geven, 24 uur per dag, zeven dagen

een eventuele calamiteit komen ze in actie, maar

brand, dan start direct de schuimblusinstal-

in de week, leiding aan een team van ruim 90

ze kunnen ook optreden als bedrijfshulpverlener.
In 2015 werden twee nieuwe voertuigen aangeschaft waardoor de slagkracht en inzetbaarheid
van de bedrijfsbrandweer verder zijn vergroot. •

De nieuwe brandblusvoertuigen
die in 2015 zijn gekocht.

Colofon
Uitgave

• Maatregelen
minimaliseren
uitstoot oven

DuPont Inzicht is een uitgave
voor omwonenden van
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Postbus 145
3300 AC Dordrecht
Tel. (078) 621 94 00
www.dupontnederland.nl

DuPont werkt steeds aan het verbeteren van

www.dupontdordrecht.info

de efficiëntie van de fabrieken. Onlangs heeft
DuPont maatregelen getroffen om de bedrijfs-

Redactie

voering van de oven van de Delrin® fabriek te

Willem Buitelaar (DuPont)

verbeteren om onvoorziene korte stops van de

Annelies de Back en
Anneke Guis (Com’an)

• Verbeterde detectie bij DuPont

oven van de Delrin® fabriek te verminderen. In
2012 is een technisch hoogstandje gerealiseerd
door de afvalgassen van de Delrin® fabriek naar

Fotografie

Eerder dit jaar installeerde DuPont eigen ‘ana-

van de buitenlucht kunnen waarnemen. Hierbij

een speciale oven te leiden. Na verbranding

DuPont

lysers’ om eventuele lekkages zo snel mogelijk

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan geuren die

blijven alleen nog kooldioxide en water over.

Com’an

te kunnen opmerken. “In totaal hebben we 23

door omwonenden als hinderlijk worden ervaren.

Rudi Van Dyck, Manager Operations van Delrin®

detectoren rondom onze fabrieken geplaatst”,

De plaatsing van deze e-noses op het terrein ver-

Chemical: “Dat werkt prima, alleen had de oven

Ontwerp

zegt Unit Manager Desiree Huige. “We kunnen

sterkt het netwerk van e-noses dat al in de regio

nogal eens ongeplande, korte stops. Daar wilden

Erik van Wel

een lekkage nu sneller opmerken en meteen

Rijnmond actief is. Als er verandering in de om-

we vanaf. We hebben daarom in 2015 het hele

(Hollands Diep Design)

passende maatregelen nemen. Laat duidelijk

gevingslucht is, kunnen bedrijven en overheden

proces en de onderdelen tot in de kleinste details

zijn dat we er alles aan doen om lekkages te

dankzij de e-noses snel worden gewaarschuwd

geanalyseerd. Dat varieerde van klepstandmel-

voorkomen.”

en kunnen gericht maatregelen worden geno-

ders tot afgasleidingen, en we hebben een aantal

men om mogelijke overlast te minimaliseren.

technische maatregelen getroffen. Ook is het

DuPont is met de overheid ook in gesprek over

Het e-nose netwerk, dat beheerd wordt door de

werk van de operators bekeken en waar mogelijk

de installatie van zogenoemde ‘e-noses’. De

overheid, is een nuttige aanvulling op het eigen

verbeterd. Het resultaat is dat de oven veel regel-

e-nose is een compact instrument met een aantal

detectiesysteem dat DuPont rond zijn fabrieken

matiger werkt en de uitstoot is geminimaliseerd.

sensoren die veranderingen in de samenstelling

heeft opgesteld. •

Dat is goed nieuws voor mens en milieu.” •

Oplage

FSC-codering
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