
De palmolieproductie veroorzaakt
veel ophef. Afgezien van de bomenkap
neemt de corruptie om vergunningen
voor plantages te krijgen toe en zijn de
arbeidsomstandigheden voor de lo-
kale bevolking schrikbarend slecht.

Vanwege de problematiek zegt The
Body Shop de gewone palmolie in
haar zeep te vervangen voor duurza-
me palmolie uit Colombia. Anna van
Schaik van Milieudefensie plaatst
daarbij een kanttekening: ‘Duurzame
palmolie bestaat niet. Want dan moet
eerst worden onderzocht hoe de
palmolieplantage omgaat met mili-
eu, dieren en de lokale bevolking en
of de plantage voldoet aan alle wetten
en regelgeving.’

Het international samenwerkings-
verband Roundtable of Sustainable
Palm Oil (RSPO) ontwikkelt momen-
teel wel een duurzaamheidsvignet
voor oliepalmplantages. Meer dan
250 organisaties hebben zich aange-
sloten bij de RSPO, waaronder Uni-
lever, Albert Heijn en The Body Shop.
Tijdens een conferentie in november
wil RSPO een beoordelingsmethode
bepalen voor de duurzaamheid van
plantages.

Een officieel vignet bestaat dus nog
niet, maar The Body Shop loopt alvast
vooruit. ‘We hebben de plantage in
Colombia laten toetsen door Profo -
rest’, zegt woordvoerder Lisette Be-
rendsen. ‘Die hebben in samenwer-
king met het Wereld Natuurfonds on-
der andere gecontroleerd of primair
oerbos is gekapt. Als zij het goedkeu-
ren is dat voor ons genoeg.’

Van Schaik van Milieudefensie
noemt het een sympathieke poging,
maar is er wel verbaasd over. ‘Er is nog
geen pilot geweest om de criteria te
testen en dus kan The Body Shop nog
geen aanspraak maken op ‘duur -
zaamheid’. Ik ga ze het vuur aan de
schenen leggen.’

Zijn er tot aan het vignet dan geen
alternatieven te bedenken om de kap
van regenwoud tegen te gaan? ‘Nee
niet echt’, zegt Vis van Unilever. ‘De
oliepalm doet het goed in tropische
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Door het eten van margarine, soep of
een ijsje, draag je bij aan het kappen
van regenwoud. Was je met zeep en
shampoo? Dan zorg je ervoor dat de
Sumatraanse tijger en de orang-oetan
uitsterven. In bijna alle levensmidde-
len en cosmetica zit namelijk palm-
olie, een plantaardige stof uit de
vrucht van de oliepalm. En in tropi-
sche landen worden op grote schaal
regenwouden gekapt om plaats te
maken voor palmolieplantages.

Volgens Greenpeace verdwijnen al-
leen in Indonesië dagelijks al meer
dan 7200 voetbalvelden regenwoud,
mede ten behoeve van palmolieplan-
tages. De Britse supermarkt Asda on-
dernam al actie en ook in Nederland
kondigen The Body Shop en cosmeti-
camerk Lush maatregelen aan.

Palmolie maakt producten smeer-
paar. Daarnaast heeft het een ‘gezond’
karakter omdat het geen transvetzu-
ren, plantaardig geharde vetten, be-
vat. Tropische landen als Maleisië en
Indonesië danken een groot deel van
hun economie en werkgelegenheid
aan de palmolieplantages. Ze blijven
dan ook stug doorgaan met de oer-
woudkap om de plantages te kunnen
uitbreiden. Greenpeace heeft Indone-
sië zelfs in het Guiness Book of records
laten opnemen als grootste oerbos-
k a p p e r.

Nederland is na China en India de
grootste afnemer van palmolie met
1,78 miljoen ton in 2006, aldus het
jaarlijkse verslag van de Duits olierap-
porteur ISTA Mielke. Alleen Unilever
voert al één miljoen ton in, waarvoor
een vierde voor Europa is bestemd.

Het gekapte regenwoud verandert
in een palmplantage, dus er groei-
en weer bomen op die grond. Een
boom vervangen met en een ande-
re boom is toch niet schadelijk
voor het milieu? ‘Eerst verdwijnen
de oerbomen’, zegt Anna van
Schaik van Milieudefensie. ‘Het
duurt daarna tientallen jaren voor-
dat de een nieuwe boom weer vol-
groeid is en net zoveel CO2 uit de
lucht filtert als de oorspronkelijke
b o o m .’
Het gaat volgens Van Schaik nog
veel verder. Want de ontginning
van regenwoud veroorzaakt ook
nog eens extra CO2-uitstoot. ‘Re -
genwouden staan op veengrond.
Bij het aanleggen van de plantages
worden de drassige veengronden
drooggemalen met drainagepom-
pen. Daarbij komt extra CO2 vrij,
dat tot dan toe in het veen zat op-
geslagen. Indonesië is mede daar-
door derde op de wereldranglijst
van landen die de meeste broei-
kasgassen produceren.’

Boom voor een
boom is meer CO2

Een hectare oliepalmen produceert
4 tot 6 ton palmolie per per jaar.
Dat is meer dan vier keer zoveel
als een hectare soja, dat met moei-
te 1 ton olie produceert.
Palmolie is anders dan andere
oliën. Je kunt het namelijk in een
vaste en vloeibare fractie verdelen.
Normaal gesproken ontstaan bij
het verharden van bijvoorbeeld
soja- of visolie transvetzuren en die
zijn slecht voor de gezondheid.
Palmolie kan zo gescheiden wor-
den dat de transvetzuren er niet in-
zitten en dus is het gezonder.
Palmolie zorgt ook voor een juiste
smeerbaarheid van producten.

Pa l m o l i e

gebieden en levert veel meer olie per
hectare dan bijvoorbeeld soja.’
‘Nu wordt het oerbos gekapt, de

vruchtbare regenwoudgrond volle-
dig uitgeput en niet meer gebruikt’,
zegt Masha Trommel, directeur van
Stichting Monkey Business en lid van
het Nederlands Palmolie Platform.
‘Maar in Indonesië en Maleisië is ge-
noeg braakliggend terrein waar pal-
men ook op kunnen groeien. Daar
zou 'dan wel duurzaam en divers ver-
bouwd moeten worden. Ook op
braakliggende grond in Afrika, waar-
onder in Uganda, lopen testen met
palmolieplantages.’

Cosmeticamerk Lush houdt zich
aan de zijlijn van de duurzaamheids-
discussie en kiest een andere weg.
Woordvoerder Andrew Butter: ‘Wij
zijn in onze Britse laboratoria bezig
onze zeepbasis opnieuw uit te vinden
en dan wel met een duurzaam ge-
wonnen olie. We hopen dat andere
bedrijven ons voorbeeld volgen.’

Borneo
Een vrachtwagen stort
oliepalmvruchten,
de grondstof
voor palmolie
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‘Orang-oetans vluchten de plantages op waar eigenaren ze doden’
Femke den Haas (29) vecht sinds 2002 in Indo-
nesië met diverse organisaties voor de orang-oe-
tan, die door de ontbossing zijn habitat kwijt-
raakt.

Ô Hoe is de situatie?
‘Het is vreselijk. Een vriend van mij werkt bij een op-
vangcentrum voor orang-oetans in Kalimantan en die
kan het aantal bijna niet meer aan. Vorig jaar was er
een verdubbeling van het aantal dat binnenkwam.
Het waren er 200. Voor dit jaar staat de teller al op 77.
En dat is niet het enige. Doordat de orang-oetans ner-
gens heen kunnen, vluchten ze de plantages op. De
eigenaren knuppelen ze dood, omdat ze overlast ge-
ven. En dat terwijl het beschermde dieren zijn en het
dus een criminele daad is.’

Ô In 2010 zal Kalimantan, als het zo doorgaat vol-
ledig ontbost zijn. Hoe ziet het er daar uit?
‘Overal zie je oliepalmen. Van horizon tot horizon, één
grote massa van palmen op wit zand waar eerst rijpe
grond was. Het probleem is dat de lokale overheid
beslist over de vergunningen voor boskap. De planta-
gehouders betalen voor een vergunning en slaan een
dubbele slag. Ze kunnen het gekapte hout verkopen
én ze kunnen een olieplantage neerzetten. Nu is het
droge seizoen en dat is het ideale seizoen om te kap-
pen. Ze verbranden de bomen namelijk eerst, zodat

een bulldozer er makkelijker overheen kan. Je ziet nu
dus ofwel oliepalmen of brandend bos. Ik heb nog
nooit zoiets ergs gezien.’

Ô Doet de lokale bevolking dan niets?
‘Nee, die zijn er de dupe van. Ze zijn gewend van het
primaire bos te leven. De bomen waar ze normaal
een boot van zouden maken, hebben ze niet meer.
Daarnaast nemen de plantages geen milieumaatrege-
len en is het water vergiftigd. Ik heb pas nog een ri-
vier gezien waarin de vissen boven waren komen drij-
v e n .’

Ô En nu?
‘Ik heb met de gouverneur gesproken en die staat ge-
lukkig positief tegenover een tijdelijke stop. In augus-
tus gaat de lokale overheid de plantage bezoeken om
te beslissen of ze alsnog een vergunning af kan ge-
ven. Duurzame palmolie klinkt goed, maar ik vrees
dat het te laat is. De bossen gaan er nú aan, en in het
veld gebeurt nog weinig. Nederland zou moeten
stoppen met het te importeren tot er alternatieven
z i j n .’

Femke de Haas samen met
Stone Stone Cristoffel, een
lokale bewoner


