
Aanpak verlies
granulaatkorrels.



Achtergrond

In het afgelopen jaar heeft Ducor op grote schaal maatregelen genomen 
om te voorkomen dat granulaat (plastic korrels) in het milieu terechtkomt. 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat is gebleken dat in de directe 
omgeving van het terrein van Ducor plastic korrels in het milieu zijn 
gevonden.

De milieuorganisatie Plastic Soup Foundation heeft Ducor gewezen op de 
aanwezigheid van deze plastic korrels in de omgeving van haar 
productielocatie. 

Ducor neemt deze kritiek ter harte en is bewust van haar maatschappelijke 
rol in de samenleving en verantwoordelijkheid op het gebied van milieu.  



Wat maakt Ducor?

Ducor Petrochemicals produceert zogenoemde 
polypropyleen (PP) korrels. Deze PP-korrels 
worden gebruikt als grondstof voor diverse 
toepassingen zoals bijvoorbeeld de medische 
industrie en hoogwaardige 
verpakkingsmaterialen, maar bijvoorbeeld ook in 
de auto-industrie. 

De PP-korrels zijn witte, licht plastic korrels en 
hebben een doorsnede van ongeveer 2 mm. 



Maatregelen op diverse onderdelen

Het plan dat Ducor vorig jaar heeft gemaakt, is grotendeels 
uitgevoerd. 

Het bevatte de volgende onderdelen:

• Transport en Overslag
• Hemelwaterafvoer
• Afscherming terrein
• Schoonmaken



Transport en overslag



Het terrein van Ducor

Ducor logistiek terrein

Ducor logistieke op -en overslag

Het grootste deel van het terrein van 
Ducor bestaat uit (gas)leidingen en een 
productie-installatie waar het plastic 
wordt gemaakt. 
Op twee plaatsen op het terrein vindt 
transport en overslag van de korrels 
plaats. 



Laadslurven van de silo’s

De laadslurven van de silo’s zijn noodzakelijk om de vrachtwagens te vullen. Deze 
kunnen korrelverlies veroorzaken. Langere slurven zijn geplaatst en er is een 
flexibele mantel ontworpen die aansluit op de vrachtwagens. Deze wordt getest. 

De vrachtwagens worden schoongemaakt na laden zodat verloren korrels niet 
tijdens transport op de openbare weg belanden. 



Hemelwaterafvoer



Korrels die wegstromen, 
kunnen ook in de 
hemelwaterafvoer 
terugkomen. 

Op de paars gekleurde vakken 
zijn alle putdeksels daarom 
voorzien van fijne filters.  

Hemelwaterafvoer



Filters op de putdeksels

De filters houden korrels en ander grof vuil 
tegen en laten enkel regenwater door.

De filters worden regelmatig gereinigd



Filters in regenwater afvoer

In de regenwaterafvoer zijn 
filters geplaatst. 



Extra voorziening: filter op uitloop 

Op de uitloop met de Brittanniëhaven is een 
extra voorziening geplaatst voor het geval 
andere maatregelen niet afdoende werken. 

In de uitloop is een RVS  filter geplaatst waarin 
korrels kunnen worden opgevangen.  



Afscherming terrein



Opstaande rand op logistiek terrein

De opstaande rand op het logistiek terrein moet 
voorkomen dat korrels in de Brittannië haven 
kunnen stromen.
De rand loopt over de gehele havenzijde van het 
logistiek terrein



Voorkomen van korrels lekkage bij de randen van de site

Om te voorkomen dat korrels verloren gaan naar het buitengebied is een 
afscherming (steigernet) geplaatst bij de opslag silo's naast het hek van het 
bedrijfsterrein.



SCHOONMAKEN



Schoonmaken Ducor terrein

Het bedrijfsterrein wordt periodiek geborsteld en 
schoongemaakt. Vacuüm wagen wordt ingezet 
voor terreinreiniging in het niet verharde gebied.

Korrels worden elke dag verwijderd op de 
logistieke werkplekken



Instructies

Naast operationele maatregelen 
zijn ook het personeel en 
contractors uitgebreid 
geïnstrueerd. 

Mocht een verlies van korrels 
ontstaan, dan wordt dit meteen 
opgeruimd.

We houden met regelmaat extra  
schoonmaakacties waarbij niet 
alleen PP-korrels worden 
opgeruimd maar ook ander vuil



Toolbox meetings

Tijdens toolbox meetings met 
personeel wordt het onderwerp 
altijd besproken

• Spill risico en gevolg
• Nieuwe werkinstructies
• Schoonmaak equipment



Schoonmaakstations

Vanzelfsprekend hangt overal op 
het terrein schoonmaakmateriaal 
en zijn afvalbakken aanwezig. 



Bladzuiger / zuigwagen

Blazers zijn geïnstalleerd en 
medewerkers zijn geïnstrueerd.
Er loopt een onderzoek naar de 
juiste zuigmachine.



Ducor wil verder



Bredere verantwoordelijkheid

Ducor heeft zich aangesloten bij Operation Clean Sweep (OCS). 
Hiertoe heeft Ducor de belofte getekend van OCS waarin 
afspraken worden vastgelegd rondom het voorkomen van het 
verlies van plastic granulaat in het milieu. 

Operation Clean Sweep is een internationaal programma van 
Plastics Europe, de organisatie van fabrikanten van plastics in 
Europa. 



Bredere verantwoordelijkheid

Ducor moedigt collega-bedrijven aan om ook in actie te komen. 

Ducor is slechts één van tientallen bedrijven in de Rotterdamse haven 
die plastic korrels produceert (marktaandeel van ongeveer 1,5%). 

Uit eigen onderzoek door Ducor in de directe omgeving van haar terrein 
blijkt dat er ook plastic korrels in de grond zitten die niet afkomstig 
kunnen zijn van Ducor (het zijn korrels die niet door Ducor worden 

gemaakt.) 

De milieudienst DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam (eigenaar is van 
de grond en de haven) zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Meer onderzoek is noodzakelijk. 



Op weg naar zero spills


