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Het rroorllggende rapport heeft tot doel een integrale weergave te zijn van de miIÍeuproblematiek ten dienste van de
vergunningverlenende instanties. Het rapport is als zodanig
een advies van de werkgroep Milieuhyglëne Amsterdam (WMA) '
een ambtelijke techni-sche werkgroep onder voorzitterschap
van de Hoofdingenieur-Directeur van de Proví-nciale l.rlaterstaat van Noord-Hol1and, waarln de gemeente Amsterdam de
reglonaal Inspecteur voor de nilieuhygiëne, het Districtshoofd van de Arbeldsinspectle, de Hoofdingenieur-Directeur
van de Rljkswaterstaat directle Noord-Hol-land en de gemeente
Zaanstad z1-Jn vertegenwoordlgd. Het secretariaat van de I'II'1A
berust blJ de Staf Hlnderwet en Ml-lleuzaken van de gemeente
Amsterdam.

Dlt rapport is opgesteld door een projectgroep van de W!ÍA,
de hlerkgroep Duphar, ln overl-eg met deskundigen van het
bedrljf. Het voorzitterschap en het secretariaat berustten
bij de Dienst voor de nilleuhyglëne van Provlnclale WatersËaat.

In de Werkgroep Duphar
Ir. M.J.M. Heroelink
R.J. Velt

Ir .

F.A. O. Buij

Ing. J.J.

s

Reinders

Ir. A.M. Busseuoaker

hadden de volgende personen zlttlng:
Provinciale Waterstaat
van Noord-Ho11and
Provinc iale l.laterstaat
van Noord-Holland
Provinc lale l,later s taat
van Noord-Ho11and

Arbeidsinspectie Ansterdam

Reglonale Inspectie
Milieuhygiëne NoordIlo11and

Ir. M. van Poelgeest
Ir. M.A. op rt Hof

Rljkswaterstaat direetle
Noord-Ho11and

RiJkswaterstaat directle
Noord-Ho11and

Ing. C.

Coenrady

Ing. A. Rijvordt

Staf Hinderwet en
Milieuzaken gemeente
Ams Èerdara

Staf HÍnden et en
Mllleuzaken gemeente
Amsterdam

Op ad hoc basis Lraren de volgende personen ultgenodigd:
Duphar B.V.
ïr. LI. Broer
Duphar B.V.
Drs. J.J. van Daalen
Duphar B.V.
Ing. J.M. Gubbens
Duphar B.V.
Ir. F. van Lavieren

r!{
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SAMENVATTING

Het farmaceutisch/chernisch bedrijf Duphar B.V. heefr aan de
Ankerweg te Amsterdam een vestiging lraar gewasbeschermlngsmiddelen worden geproduceerd. Om de milieuproblematiek van
deze fabriek Ín kaart te brengen is door de Werkgroep Duphar
een onderzoek ultgevoerd. Deze werkgroep is samengesteld uÍt
overheidsinstanties van de Werkgroep Milleuhygiëne
Amsterdam, waarblj op ad hoc basls deskundigen van Duphar
werden uitgenodigd.
Onderzocht zijn de nilieu-aspecten luchtverontreiniging,
waterverontreÍnlging (Noordzeekanaal), bodemverontreiniglng
(alIeen Ankerweg), chemlsche- en niet-chemische afvalstoffen, geluideulssies en veiligheld. Hoewel al d,eze aspecten
een grote ro1 spelen is er anno 1986 net name sprake van
grote problenen met betrekklng tot chemische afvalstoffen en
bodemverontreÍniglng. Voor de overlge aspecten zÍjn of

kunnen pasklare oplossingen worden gevonden.
De chemie die Duphar toepast kenmerkt zich door het felt dat
ultsluÍtend organische halogeen verblndlngen worden gemaakt.
Bij de syntheses ontstaat. een relatlef grote hoeveelheld
chemlsche afvalstoffen. De vrljkomende chemlsche afvalstoffen bevatten meestal een hoog chloorgehalte, waardoor aan de
verwerking hoge eisen moeten worden gesteld. Bovendien Ís
gebleken dat Ín de syntheses díoxínen en furanen worden
gevormd.
Bij de productie van dichlobenll, een onkruidbestrljdingsrnlddel, worden zowel dloxÍnen als furanen gevormd.
De ureest glftige 2,317,8-TCDD is niet aangetoond, wel het
213r7 r8-TCDF. Door aanpassingen in de procesvoering wordt de
vorming van dloxinen en furanen teruggedrongen.
Btj de productie van Èetradtfon, een spintbestrljdingsmidde1, worden a1leen furanen aangetoond. Het 213,7,8-TCDF kornt
hier níet voor. Een methode om de vorming 1n dit proces
tegen te gaan is btJ Duphar nog in onderzoek.
Bij de productle van dlflubenzuron, een insectenbestrljdlngsniddel, komen daarentegen alleen dloxlnen voor, die
door een goede controle van het ultgangsmateriaal- worden
teruggedrongen.
Bij de productie van dichlobenil komt ook een mengsel van
afvalzuren vrij, dat vroeger in de Noordzee werd ge1oosd.
Nu wordt dit mengzuur, na neutralisatie met ongebl_uste ka1k,
met een tijdelijke vergunning afgevoerd naar de stortplaats
in Velsen.
Het aantal verwerkers voor de chemische afvalstoffen van
Duphar is beperkt. Momenteel vindt de meeste verwerking 1n
het bultenland plaats. 0p het bedrtjfsrerrein is opslagcapacÍteit om stagnatie in de verwerking op te vangen. Het
bedrljf is bezig deze afvalstoffenproblematiek op te lossen
door onderzoek naar een alternatieve productiewijze voor
dichlobenll en naar een ei-gen verwerking van chemisch afva1.
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het bedrÍjfsterrein blijkt ernstig verontrelnigd te ziJn met organische chl-oorverbindingen, waaronder
dloxinen en furanen en hexaehloorcyclohexanen (HCH), afkomstig van voormallge productie-actÍvj-teiten. De verontrelnlgingen zijn net name aan\íezig op de oosteltjke punt van het
bedrijfsterrein (HCH), op het ten zuiden van het parkeerterreln gelegen ulddenterrein (dioxlnen en furanen) en op het
ten westen hiervan gelegen achterterrein (furanen). De
praktische uitvoering voor sanering 1s ln onderzoek.
líet betrekking tot luchtverontreinÍglng 1s de uÍtworp van
tetrachloorkoolstof , chloroform en perchloorethyleen rela-.
tief hoog, maar een luehtkwalÍteitsnorm wordt niet overschreden. De aanwezige reíniglngstechnieken zul-len worden
getoetst aan de best uLtvoerbare technleken (BPM). UÍtworp
van dioxlnen vindt nÍet meetbaar plaats. De uitworp van
furanen Ís verwaarloosbaar k1ein.
In 1985 is een waterzuÍverlngsÍnstallatie in bedrlJf genomen, lraardoor de verontreiniging van het afvalwater aanzí.enl1jk is teruggebracht. Op 31 december 1985 ls een nieuwe
De bodem van

lozingsvergunning aangevraagd .
Analyse van slibmonsters van de bodeu van het Noordzeekanaal
geeft aan dat ook de kanaalbodem verontreÍnlgd is met
dloxlnen en furanen. Dit gegeven 1s geen aanleiding our het
slib op nilleuhyglënische gronden te verwÍJderen.
Een akoestisch onderzoek heeft geen geluidsprobleem aan het
1lcht gebracht.
A11e bedrljfsonderdelen zijn onderzocht op potentlële
onveiligheid. Voor elf installaties/aspecten is een MCA-analyse uitgevoerd. Daaruit zlJn drie bedrijfsonderdeLen
aangewezen voor een velligheidsstudle, nameliJk een eventuele zoutzuurontsnapplng blj de dichlobenllproductle,
verschillende brandscenarlors met betrekklng tot de opslagruimte voor bestrijdÍngsulddelen en de chlooropslag/verladlng. De laatstgenoemde studle is nog niet voltooid. Aan het
magazijn moeten effectbeperkende voorzieningen worden
getroffen. Een eventuele zoutzuurgasontsnapping kan relatief
gernakkelijk voorkonen worden, ríaarorn een veilÍgheÍdsstudle
voor dit scenario niet noodzakelijk wordt geacht.
Binnen het bedrijf bIlJkt aan veillgheÍd en gezondheid veel
aandacht te worden gegeven, met name waar het om technische
maatregelen gaat. Een volledig bedrijfsnoodplan is nog niet
aanwez

ig.

Duphar werkt momenteel aan een nÍeuwe slnthese van dichlobeni1, dÍe aan het eÍnde van de jaren tachtlg zou kunnen
worden gerealiseerd. Vergeleken met het bestaande proces
zul1en dan ongeveer de helft uinder organische chemlsche
afvalstoffen en 1n het geheel geen anorganische afvalstoffen
(waaronder mengzuur en afvalzwavelzuur) worden gevormd.

