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Chemieconcern DuPont in Dor-
drecht zit in zijnmaagmet het in
de afgelopen jaren afgebladderde
imago, veroorzaakt door een aan-
houdende stroom van incidenten
rond de fabriek. Het Amerikaan-
se bedrijf (wereldwijd 52.000 per-
soneelsleden, 300werknemers in
Dordrecht)wilderelatiemetdeom-
gevingverbeteren,zegtGovertGrif-
fioen,manufacturingdirectorEuro-
pevanDuPont, ingesprekmetHet
FinancieeleDagblad.

DuPont belooft vaker omde ta-
fel te gaan met omwonenden en
overheden, enhet lanceert binnen
enkeleweken eenwebsitemet in-
formatie over de fabriek. Griffi-
oen: ‘We zien in de omgeving dat
de gedachten over ons bedrijf ver-
anderdzijn.Wezittenheeldichtbij
onze omliggende gemeenten, dus
wemoeten extra goede buren zijn
enwillen overlast voorkomen.Dat
hebbenwemisschiendeafgelopen
periodeminder duidelijk gecom-
municeerd.’

Het sinds 1962 inDordrecht ge-
vestigdebedrijf—toennogzonder
woonwijken eromheen— is de af-
gelopen twee jaar in opspraak ge-
raakt door een reeks alarmerende
kwesties. De jarenlange emissies
van de mogelijk kankerverwek-
kende stoffen en de lekkage van
formaldehydegas in augustus en
oktober, ook volgens de autoritei-
teneen ‘zeer zorgwekkendestof’.

Er lopen tal van officiële onder-
zoeken, op last van het Rijk, de
provincieZuid-Holland,hetOpen-
baarMinisterie en lokale gemeen-
ten.DuPontDordrechtstaatinmid-
dels ‘onderverscherptenverzwaard
toezicht’ van de provincie. ‘Gezien
het nieuws van de laatste jaren en
maanden is het begrijpelijk dat
mensen zich zorgen maken. We
werken er hard aan omde beeld-
vormingweer op het goede spoor
tekrijgen’, zegtGriffioen.

Meeropenheidoverdeactivitei-
ten inDordrecht isdaarbij volgens
DuPont de sleutel. ‘Wewillen een
black-boxgevoel voorkomen.Men
ziethethek,deactiviteiten.Wewil-
lenvoorkomendatmensenhetge-
voel hebben dat hier enge dingen
gebeuren.’

Ofdekoudaarmeeuitdeluchtis,
moetnogblijken.Aanstaandezater-
dagzullenbewonersvanDordrecht,
Sliedrecht enPapendrecht optrek-
kennaar de fabriekspoort vanDu-
Pont en het nabijgelegen chemie-
bedrijfChemours. ‘Wehebbennog
weinig zicht opwat er precies gaat
gebeuren. We bereiden ons erop
voor’,aldusGriffioen. ‘Wezullener
zijn.Weweten dat het vreedzaam
zoumoetenzijn.Alserbehoefteaan

is, staanwedemensen tewoord.’
Die openheid geldt wat betreft

DuPontvooralsnognietdemogelij-
keuitstootvanC8(eenhulpstofvoor
de productie teflon) enDMAc (een
oplosmiddelvoordeproductievan
lycra). Griffioen: ‘Daarnaar lopen
nog allerlei officiële onderzoeken.
Duskunnenwijdaarovernietszeg-
gen.Wewachtenopafrondingdaar-
van enwillen daar niet over specu-
leren. Het C8-dossier wordt nu
behandelddoorChemours, datde
desbetreffende fabriek in juli 2015
overnam.’
Op dit moment is Griffioens

hoofdzorg de recente formalde-
hydelekkage, ‘voorvallenwaarwe
echt niet trots op zijn’. Op 10 au-
gustus lekte er voor het eerst for-
maldehyde (gebruikt voor de pro-
ductievankunststof)uitdefabriek.
DuPont dacht het probleemopge-
lost te hebben,maarhet gingweer
mis. ‘Daar zijnwe op 12 augustus
achtergekomen enwehebbendat
gerapporteerd aan deOmgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid. Toen er
op10oktoberopnieuweenlekkage
was,hebbenweopaandringenvan
deprovinciezelfbeslistdeproduc-
tievantwee lijnenstil te leggen.En
dieproductie ligtnogsteeds stil.’

DuPont doet nu onderzoek, sa-
men met een externe partij. ‘We
gaanmet de stofkamdoor de hele
fabriek’, aldusGriffioen. ‘Omher-
halingtevoorkomen.Wewillentot
degrondvanhetgebeurengaanom
uit te sluiten dat het nog een keer
gebeurt.’
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Directeur DuPont Europa Govert Griffioen: ‘We gaanmet de stofkamdoor de hele fabriek.’
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Directeur Europa wil betere relaties met omgeving
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