
TOEN: ALUCHEMIE

In de rubriek Toen wordt iedere 
week aan de hand van de actualiteit 
teruggegrepen op vroeger. Dat gebeurt 

in samenwerking met het Stadsarchief 
Rotterdam.

Deze week: het bedrijf Aluchemie, 
waarvan bekend werd dat het eind dit jaar 
zal gaan sluiten.

Op 26 april 1966 landt prins Bernhard 
met een helikopter op een grasveldje 
bij de 3e Petroleumhaven in de Botlek. 
Even later opent hij met een druk op de 
knop de nieuwe fabriek van Aluchemie. 
In de fabriek worden uit onder meer 
petroleumcokes anoden gemaakt voor de 
aluminiumindustrie. Jaarlijks gaat het om 
zo’n 120.000 ton.

Bij de komst van de prins is de 
dochteronderneming van de 
Schweizerische Aluminium AG in Zürich 
al een tijdje in bedrijf. De Zwitsers zijn 
een paar jaar eerder neergestreken in het 
Botlekgebied en hebben grootse plannen: 
behalve de anodefabriek willen ze er 
nog een aluminiumwalserij neerzetten. 
Ook buiten de Botlek willen ze vleugels 
uitslaan. Zo nemen ze samen met onder 
andere Hoogovens een belang in een 
aluminiumsmelterij in Delfzijl.

De walserij komt er uiteindelijk niet in de 
Botlek. Wel breiden ze de capaciteit van 

de anodefabriek flink uit: tot meer dan het 
dubbele van wat het eerst was. Begin jaren 
70 openen de Zwitsers bovendien een 
verkoopkantoor voor aluminiumproducten 
in de Spaanse Polder.

In de jaren 80 komt de aluminiumindustrie 
in zwaar weer. Wereldwijd is er sprake van 
een flinke overproductie. Aluchemie ziet 
daardoor zijn afzet stagneren en moet in 
1983 50 van de 450 banen schrappen. 

Het Zwitserse moederbedrijf, dat 
inmiddels is omgedoopt in Alusuisse, 
komt enkele jaren later eveneens in de 
problemen. Een verlies van bijna een 
miljard dwingt het concern tot ingrijpende 
reorganisatie. De fabriek in de Botlek 
blijft daarbij grotendeels buiten schot. 
Het verkoopkantoor in de Spaanse 
polder verdwijnt wel. Alusuisse krabbelt 
daarna weer redelijk op, maar na een 
reeks fusies en overnames verdwijnt het 
rond de eeuwwisseling als zelfstandige 
onderneming.

Aluchemie is tegenwoordig in handen van 
de Engels-Australische multinational Rio 
Tinto en het Noorse Hydro. Die hebben 
nu besloten de stekker eruit te trekken. 
Daarmee verliezen 220 werknemers hun 
baan.

Dit artikel is reeds eerder geplaats in het 
dagblad  “de Telegraaf”
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