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INDUSTRIËLE DUPONT
VESTIGING OP HET
EUROPESE VASTELAND
Buitenlandse investeringen, voornamelijk van Amerikaanse bedrijven, droegen
aanzienlijk bij tot de economische groei in België in de vijftiger en zestiger jaren. Door
een groot vertrouwen in de toekomst van de Europese economie – samen met bredere
handelsmogelijkheden door het gemeenschappelijk marktverdrag – besliste DuPont om
een dochteronderneming in België, meerbepaald DuPont Mechelen, op te richten.
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LOCATIES IN BELGIË:
BRUGGE, BRUSSEL, HOEILAART, MECHELEN EN IEPER

De oprichting van Du Pont de Nemours (Belgium), de eerste industriële DuPont vestiging op het Europese vasteland, werd aangekondigd tijdens een seminarie voor Amerikaanse en Europese zakenlieden op de wereldtentoonstelling in Brussel in oktober
1958. In de loop der tijd groeide de vestiging in Mechelen uit tot een multi-businesssite met twee productie-eenheden waar DuPont Performance Polymers (hoogwaardige
kunststoffen en DuPont™ Vespel® onderdelen) geproduceerd worden. Daarnaast huisvest de Mechelse vestiging diverse Europese functies waaronder customer service, supply chain en sourcing & logistics, die ondersteuning bieden aan verschillende DuPont
businesses.
DuPont stelt in België om en bij de 700 mensen tewerk met bijkomende locaties in
Brugge, Brussel, Hoeilaart en Ieper. De productievestiging in Brugge kwam er het laatst
bij met de overname van het Deense voedingsingrediënten- en enzymenbedrijf Danisco
in 2011. Deze overname weerspiegelt het toenemende belang van voeding en gezondheid in de productportfolio van het bedrijf.

KERNMARKTEN
Auto, transport, bouw, luchtvaart, ruimtevaart, energie, verpakking, papier, landbouw, veiligheid, voeding en gezondheid,
detergenten en textiel.

KERNPRODUCTEN & DIENSTEN
DuPont Industrial Biosciences: Industriële enzymen die o.m. gebruikt worden in voeding, diervoeder, graanverwerking,
detergenten en textielverwerking.

DuPont Nutrition & Health: Eiwitisolaten uit soja. De plantaardige eiwitten in poedervorm vervangen een deel van de dierlijke
eiwitten in menselijke voedingsproducten. Toepassingen zijn te vinden in algemene voeding, deegwaren, babyvoeding, vegetarische
maaltijden, verrijking van vruchtensap, melkvervangers zoals sojadrinks, soja-joghurt en meer. De eiwitten worden daarnaast ook gebruikt in de vleesindustrie, met toevoeging van extra voedingswaarde, maar zonder afbreuk te doen aan mondgevoel, smaak en reuk.

DuPont Performance Polymers: Hoogwaardige kunststoffen en Vespel® polyimide onderdelen.
DuPont Sustainable Solutions: Een consultancy-divisie van DuPont die bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een betere
veiligheidscultuur en het verhogen van hun productiviteit.

BELANGRIJKE MIJLPALEN
In 1958 wordt Du Pont de Nemours (Belgium) opgericht. De vestiging in Mechelen produceert tal van kunststoffen en Vespel®
polyimide onderdelen. Eind 2010 wordt MECS een dochteronderneming van DuPont en maakt sindsdien deel uit van DuPont Sustainable Solutions. In 2011 wordt de overname van Danisco een feit. De vestiging in Brugge ontwikkelt en produceert hoogwaardige industriële enzymen en biotechnologische oplossingen. In 2012 wordt DuPont volledige eigenaar van Solae, met een productievestiging in Ieper. In 2013 wordt, in lijn met de langetermijnstrategie van het bedrijf, de verkoop van de Performance Coatings business
afgerond. Midden 2015 rondt DuPont de afsplitsing van Performance Chemicals af door de spin-off van The Chemours Company.
DuPont zal haar uniek geïntegreerde mogelijkheden in biologie, chemie en materiaalwetenschappen verder ontwikkelen om haar
toonaangevende marktpositie in landbouw en voeding, industriële biotechnologie en hoogwaardige materialen verder te versterken.

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN EN PRODUCTEN
Mechelen: Hoogwaardige kunststoffen (DuPont™ Zytel®, DuPont™ Crastin®, DuPont™ Rynite®, DuPont™ Minlon®), en
DuPont™ Vespel® polyimide onderdelen

Brugge: Industriële enzymen
Hoeilaart: Zwavelzuurprocestechnologie
Ieper: Eiwitisolaten uit soja
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Corporate Communications
DuPont Belgium
Tel.: +32 (0) 15 44 1027
Mobile: +32 (0) 473 801 533
karin.lauwaerts@dupont.com

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve
wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en
diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten,
regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor
wereldwijde uitdagingen zoals de zorg voor voldoende gezonde voeding voor
iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
het beschermen van mensen en het milieu. Ga voor meer informatie over
DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com.
Copyright © 2015 DuPont. Alle rechten voorbehouden. Het DuPont Ovaal, DuPont™, en alle
producten met het symbol ® of ™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
E.I. du Pont de Nemours and Company en haar ﬁlialen.

