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Indonesie: 
Tijgers bedreigd door palmolie 
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Na een uurtje rondtoeren in de 
supermarkt is het karretje van Karel 
goed gevuld. Maar weet hij wel dat veel 
producten die hij heeft gekocht palmolie 
bevatten? Dat geldt onder andere voor de 
pot chocopasta, de koekjes, margarine, 
croissants, de tube tandpasta en het 
vaatwasproduct. En weet Karel ook waar 
die olie vandaan komt? Waarschijnlijk 
niet, want de consument krijgt maar 
weinig informatie over de herkomst van 
de gebruikte plantaardige olie. De meeste 
producenten weten trouwens zelf ook niet 
altijd waar de palmolie die ze gebruiken 
vandaan komt. Sommige cijfers zijn wel 
veelzeggend: zo weten we bijvoorbeeld dat 
ongeveer 75 procent van die olie in België 
wordt ingevoerd vanuit Nederland, dat 

zich op zijn beurt vooral bevoorraadt in 
Maleisië en in Indonesië. Het is dus bijna 
zeker dat een groot deel van de in België 
gebruikte palmolie ook afkomstig is uit 
Zuidoost-Azië, waar de uitbreiding van de 
plantages zware gevolgen heeft voor de 
bossen.

Indonesië, grootste producent 
In Indonesië raast de ontbossing aan een 
ronduit dramatisch tempo voort. Volgens 
onze berekeningen, op basis van gegevens 
van het Indonesische ministerie voor 
Bosbouw, ging er tussen 2009 en 2011 
in het land 1.240.0000 hectare bos voor 
de bijl.Dat is 620.000 hectare per jaar, 
een oppervlakte twee keer zo groot als 
heel België. Op het eiland Sumatra viel 

in dezelfde periode 40 procent van de 
ontbossing in het hele land op te tekenen. 
In de provincie Riau alleen al verdwenen 
230.000 hectare bos – 20 procent van de 
totale ontbossing. Een ander op zijn minst 
veelzeggend feit: tussen 1985 en 2011 
werd de helft van alle bossen op Sumatra 
gekapt. De belangrijkste drijfveren zijn de 
mijnbouw, de productie van papierpulp en 
de productie van palmolie.

En wat palmolie betreft: wie herinnert zich 
niet de enorme bosbranden in Indonesië, 
die vorige zomer overal voorpaginanieuws 
waren. Volledige landschappen werden als 
het ware weggevaagd door het vuur, en de 
rook verspreidde zich tot in Singapore en 
Maleisië. Wie was daar verantwoordelijk 

Habitat van de 
Sumatraanse tijger 
gaat in rook op
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In Zuidoost-Azië vinden we het derde grootste bosgebied ter wereld, na het Amazonewoud 
en het Congobekken. Maar de bossen sterven er een stille dood, vooral in Indonesië. Daar 
zijn allerlei redenen voor, waarvan er één de rest overschaduwt: de aanleg van plantages 
om te voldoen aan onze groeiende vraag naar palmolie. 

Op Sumatra zijn er vaak bosbranden. En uit de as verrijzen dan enorme oliepalmplantages…
© Ulet Ifansasti / Greenpeace
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voor? Uit analyse van de gegevens van de 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa 
blijkt dat een groot deel van die branden 
gesitueerd was in concessies die in beheer 
zijn bij bedrijven die palmolie produceren. 
Met andere woorden: de kans is groot dat 
het vuur in veel gevallen is aangestoken 
om bosgebieden in enorme plantages 
om te zetten. Op die manier worden 
bossen en veengebieden met een grote 
biodiversiteit vervangen door een groene 
woestijn van oliepalmen. 

Sinds 2007 is Indonesië de grootste 
producent van palmolie. Het land kaapte 
toen de ‘erepalm’ weg van Maleisië. De 
twee landen samen zijn vandaag goed 
voor 87 procent van de productie van 
palmolie. Maar de investeerders zijn 
niet van plan om het daarbij te laten: 
zij lonken nadrukkelijker naar Afrika, 
waar de oliepalm oorspronkelijk vandaan 
komt. Er zijn al projecten van start gegaan 
in Liberia, maar ook in Congo en in 
Kameroen.

Vraag blijft stijgen 
Palmolie wordt door de 
voedingsindustrie gebruikt in 
allerlei bereide producten die we 
in ons winkelkarretje aantreffen. 
De olie vervangt dierlijke vetten 
en gehydrogeneerde plantaardige 
vetten die steeds minder worden 
gebruikt om gezondheidsredenen. 
En dat is niet alles: palmolie zit ook 
in onze tandpasta’s, douchegels en 
detergenten. 

Deze olie is dus enorm gegeerd. 
En bovendien wordt ze ook steeds 
meer gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen. Palmolie is dan ook 
goedkoper dan andere plantaardige 
oliesoorten en levert een hogere opbrengst 
per hectare. De vraag blijft maar stijgen. 
Naar verwachting zal ze tegen 2030 
verdubbelen en tegen 2050 verdrievoudigen 
ten opzichte van het jaar 2000! Vooral in 
groeilanden als India en China, maar ook in 
Europa en in de Verenigde Staten.
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Palmolie: slecht voor onze gezondheid of niet?   
Volgens professor Yvon Carpentier van de Hoge Gezond-
heidsraad is palmolie goed noch slecht voor de gezondheid. 
Maar we moeten wel overmatige consumptie vermijden. 
Wat zijn de risico’s voor de gezondheid?
Wie te veel palmolie consumeert, kan meer 
risico op hart- en vaatziekten lopen. Sommige 
verzadigde vetzuren in palmolie zijn gevaarlijk, 
maar enkel in een hoge concentratie. Het zijn 
ongeveer dezelfde vetten die we ook aantreffen 
in sommige dierlijke vetten, zoals boter.  

Hoe weet je als consument of een product 
palmolie bevat?
Als er op een etiket staat ‘plantaardige olie’, 
zonder de soort te vermelden, bestaat de 
kans dat het om palmolie gaat. De Europese 
wetgeving verplicht dat de bron vanaf 
december 2014 moet worden aangegeven. Dat 
wil dus zeggen dat bedrijven nog ongeveer een 
jaar het recht hebben om ‘plantaardige olie’ te 

vermelden op het etiket van een product dat 
eigenlijk palmolie bevat.

Hoeveel palmolie bevatten de producten? 
Dat varieert echt van product tot product en 
valt moeilijk in het algemeen te zeggen. De 
Hoge Gezondheidsraad geeft het volgende 
advies: sommige verzadigde vetzuren zijn 
gevaarlijk voor hart en bloedvaten. Je vindt 
ze onder andere in palmolie en die is op 
haar beurt te vinden in bijvoorbeeld koekjes, 
industrieel gebak, koffiekoeken, croissants, 
sommige smeerpasta’s en sommige 
margarines. Je mag die producten af en toe 
gebruiken, in redelijke hoeveelheden. 

 Jonas Hulsens

Vijftig jaar geleden bestond Indonesië nog voor  
82 procent uit bos. Vandaag is dat nog maar 48 procent.
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Vooruitgang… maar te traag 
Voor Indonesië lijkt de productie 
van palmolie de toegangspoort tot 
economische ontwikkeling. Maar tegelijk 
wil het land tegen 2020 zijn uitstoot 
van broeikasgassen met 26 procent 
terugdringen, vooral door de strijd aan te 
binden met de ontbossing. Dat zijn twee 
ambities die moeilijk te verzoenen lijken. 
Nochtans doet de Indonesische regering 
inspanningen daartoe.

Zo heeft de president in 2011 beslist om 
twee jaar lang geen nieuwe kapconcessies 
meer toe te staan in een groot aantal 
veengebieden en primaire bossen, dat 
wil zeggen bossen die nog nooit zijn 
ontgonnen. Dat is een cruciale stap 
vooruit. Maar andere grote stukken 
veen en bos – waaronder leefgebieden 
van soorten als de orang-oetan of de 
Sumatraanse tijger – genieten geen enkele 
bescherming. Daardoor zouden nog eens 
40 miljoen hectare kunnen verdwijnen. 

In mei 2013 besliste Indonesië, opnieuw 
bij monde van de president, om dit 

moratorium te verlengen. “Het is hoopgevend 
dat onze president de verbintenis om het bos 
te beschermen voortzet”, stelt Yuyun Indradi, 
politiek adviseur voor de bossencampagne 
van Greenpeace International. “Als de 
machtige palmolielobby het voor het zeggen 
had gehad, zou het moratorium terzijde zijn 
geschoven en dat zou de gedroomde weg zijn 
geweest naar nog meer vernieling.”

Gelukkig blijft het moratorium dus 
behouden. Maar jammer genoeg is de 
president niet ver genoeg gegaan: hij 
heeft het moratorium niet verstrengd of 
uitgebreid tot alle bos- en veengebieden. 

Band tussen ontbossing en palmolie 
doorknippen
Greenpeace vindt het echt van essentieel 
belang dat Indonesië zijn bossen strenger 
beschermt. Onze Indonesisch kantoor 
is actief op verschillende fronten. Yuyun 
Indradi: “We zijn in 2007 begonnen met 
onze campagne rond palmolie. In die 
periode kende de teelt van oliepalmen een 
explosieve groei en die dreigde de problemen 
van ontbossing nog te verergeren. Als 

beleidsverantwoordelijke ga ik op zoek naar 
regels en praktijken die de samenleving en 
het milieu erg schaden. Die klaag ik dan 
aan en natuurlijk probeer ik op die terreinen 
ook te komen tot verbeteringen. We hebben 
ook hard geijverd voor de verlenging van 
het moratorium. Ik hoop toch dat het ook 
in zijn huidige vorm zal helpen om de 
uitbreiding van de plantages af te remmen. 
Het zal waarschijnlijk ook de regering en de 
privésector de mogelijkheid bieden om hun 
strategie te herzien, zodat zij een bijdrage 
kunnen leveren aan de nationale economie 
zonder daarvoor de overblijvende bos- en 
veengebieden op te offeren. 

Naast het beleidswerk ga ik ook vaak op 
het terrein, in Sumatra, om meer voeling te 
krijgen met de problematiek. Op die manier 
kom ik ook in contact met de arbeiders 
op de plantages. Zij werken in moeilijke 
omstandigheden, ze hanteren gevaarlijke 
stoffen zoals pesticiden en hun gezondheid 
lijdt daar soms wel onder. Ik ontmoet er 
ook mijn collega’s van ons kleine kantoor 
in Sumatra, in de provincie Riau, waar de 
meeste grote bedrijven actief zijn.
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De plus en plus de voix s’élèvent pour un monde durable. 

Een ander luik van ons werk is de 
bewustmaking van de publieke opinie 
hier in Indonesië. 30 procent van de 
palmolie die in onze bossen wordt 
gewonnen, wordt hier in het land 
verbruikt. Onze teams organiseren 
regelmatig missies of vluchten over 
het woud om de illegale praktijken en 
de verwoesting van het bos in kaart 
te brengen. Die informatie brengen 
we dan samen in een rapport dat 
we overhandigen aan de overheid en 
verspreiden bij het grote publiek. We 
informeren de journalisten en gaan ook 
met hen mee om ter plaatse het probleem 
te bekijken, zodat zij verslag kunnen 
uitbrengen van wat er in de bossen 
gebeurt. Dat is een goede manier om veel 
mensen te bereiken. Het gaat trouwens 
om een probleem op wereldschaal, 
vandaar dat het zo belangrijk is om deze 
campagne ook buiten onze grenzen te 
voeren. We moeten voor eens en voor 
altijd het verband verbreken tussen 
producten op basis van palmolie die over 
de hele wereld worden geconsumeerd en 
de ontbossing bij ons.”  

De gevo lgen van de ontboss ing

Nog maar 400 Sumatraanse tijgers  

in het wild  

De ontbossing leidt tot de versnippering van 

gebieden die van cruciaal belang zijn voor 

unieke diersoorten als de orang-oetan en 

de Sumatraanse tijger. Die staan op de lijst 

van ‘ernstig bedreigde diersoorten’ van de 

Internationale Unie voor Natuurbehoud. Er 

leven naar schatting nog maar 400 Sumatraanse 

tijgers in het wild. Omdat hun leefgebied 

onverbiddelijk inkrimpt, komen de tijgers steeds 

meer in contact met de mens en dat leidt tot heel 

wat conflicten. Samen met de stroperij – allerlei 

lichaamsdelen van de tijger worden verkocht op 

de internationale zwarte markt – vormen deze 

conflicten een belangrijke bedreiging voor de 

tijgerpopulatie. Indonesië is een van de landen 

met de rijkste biodiversiteit. Maar hoe lang nog? 

Indonesië stoot enorm veel broeikasgassen uit

De ontbossing is rampzalig voor het 

wereldwijde klimaat. De situatie is des 

te ernstiger omdat Indonesië heel wat 

veengebieden telt. Dat zijn vochtige gebieden 

met uitzonderlijk veel koolstof, omdat ze 

diepe lagen organisch materiaal bevatten – ze 

worden trouwens koolstofputten genoemd. 

Een vierde van de plantages wordt aangelegd 

op veengebied. Door de verwoesting en 

verbranding van die gronden komt er 1,8 miljard 

ton broeikasgassen per jaar in de atmosfeer 

terecht, dat is 4 procent van de wereldwijde 

uitstoot. Dit is de belangrijkste reden waarom 

Indonesië de derde grootste uitstoot van 

broeikasgassen ter wereld heeft, na China en 

de Verenigde Staten. Andere gevolgen van de 

ontbossing zijn de verarming en de erosie van 

de bodem, en de toenemende overstromingen 

in lager gelegen gebieden.

Bevolking slachtoffer van bosbranden 

De ontbossing is ook dramatisch voor de 

miljoenen mensen die voor hun overleven 

afhankelijk zijn van het woud. Greenpeace 

organiseerde onlangs een expeditie op het 

eiland Sumatra. Onze teams ontmoetten 

er vertegenwoordigers van de plaatselijke 

bevolking die duidelijk te lijden heeft onder 

de bosbranden. Voor sommigen is het leven 

zwaar verstoord door het vuur. Zoals de 

dertigjarige Laskar Harianja, die alleen instaat 

voor de opvoeding van drie kinderen van 11, 

8 en 7 jaar. Om zijn gezin te kunnen voeden, 

moest hij zich in de schulden steken voor de 

aankoop van een ananasplantage en zaaigoed. 

Hij was ervan overtuigd dat hij met zijn eerste 

oogst zijn schulden zou kunnen terugbetalen 

en bovendien een beetje winst maken. Maar 

de zaken liepen niet zoals hij had gehoopt: 

de recente bosbranden hebben zijn boerderij 

vernield. Hoewel Laskar Harianja kritiek heeft 

op degenen die illegaal branden aansteken, is 

hij niet boos of gefrustreerd. Hij begint weer 

van voren af aan en knapt allerlei klusjes op 

om zijn nieuwe plantage te financieren en zijn 

kinderen te eten te kunnen geven.

Een bos boordevol leven wordt omgezet in een eindeloze, 
uniforme plantage. 
© Edy Purnomo / Greenpeace
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In Dosan komt de hele gemeenschap in actie om de opbrengst van de plantages op duurzame wijze te verhogen. © Greenpeace / John Novis

Er zijn immers overal inspanningen 
nodig: op het terrein in Indonesië mogen 
de producenten niet langer bossen en 
veengebieden omzetten in plantages; de 
handelaars moeten erop toezien dat er 
geen ‘vuile’ palmolie in de wereldwijde 
palmolieketen terechtkomt. Zij moeten 
dus alle banden met ‘foute’ leveranciers 
verbreken en aan het eind van de keten 
moeten de bedrijven die palmolie verbruiken 

een beleid ontwikkelen van ‘nulontbossing’. 
Daarvoor moeten ze samenwerken met 
hun leveranciers. Als eerste stap zouden 
zij ervoor kunnen zorgen dat hun palmolie 
tegen 2015 volledig traceerbaar is tot op 
plantageniveau. 

Wat doen de bedrijven?  
Heel wat bedrijven zijn aangesloten bij 
de RSPO, een rondetafel die in 2004 is 

opgezet om het gebruik van ‘duurzame’ 
palmolie te bevorderen. Het initiatief 
verenigt de producenten van palmolie en 
halfafgewerkte en afgewerkte producten, 
handelaars, banken en investeerders en 
sommige ngo’s. Samen vertegenwoordigen 
zij ongeveer 40% van de wereldwijde 
palmolieproductie. Op die manier 
was eind 2012 15% van de palmolie 
gecertificeerd volgens de RSPO-criteria. 

Voelen bedrijven geleidelijk aan dat de wind aan het keren is? Sommige komen 
inderdaad in beweging, zowel hier als in het Zuiden. Andere doen alleen maar aan 
greenwashing… Werk aan de winkel voor Greenpeace. 

Bij sommige bedrijven 
begint er iets te bewegen 
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Maar de RSPO is er niet in 
geslaagd de band tussen palmolie 
en ontbossing door te knippen.

RSPO: informatie of greenwashing 
Greenwashing! De RSPO 
heeft geen criteria die die de 
uitstoot van broeikasgassen als 
gevolg van de ontbossing en de 
verwoesting van de veengebieden 
beperken. Gebieden met hoge 
koolstofvoorraden kunnen in het 
RSPO-systeem nog steeds worden 
omgezet in plantages. Bovendien 
worden heel wat branden 
aangestoken in concessies die 
eigendom zijn van RSPO-leden. En 
dat is nog niet alles… De RSPO staat 
ook toe dat ‘gewone’ palmolie wordt 
gemengd met ‘gecertificeerde’ 
palmolie en dat alles dan verkocht 
wordt als duurzame olie… Een van 
de leden van de RSPO is Wilmar, 
dat zichzelf omschrijft als het 
grootste agro-industriële concern 

in Azië.Wilmar heeft banden met 
producenten die verantwoordelijk 
zijn voor de verwoesting van unieke 
bosgebieden waarin Sumatraanse 
tijgers voorkomen. 

RSPO heeft misschien het 
geweten van veel bedrijven wakker 
geschud en dat is op zich een 
goede zaak. Maar er zijn ook 
heel wat beperkingen: de criteria 
en principes van RSPO staan in 
geen geval garant voor duurzame 
palmolie. Voor Greenpeace moeten 
de bedrijven absoluut verder gaan 
in hun verbintenissen. 

GAR als actor van verandering  
Gelukkig hebben sommige bedrijven 
het initiatief genomen om de 
bossen binnen hun concessies  
beschermen. Golden Agri-Resources 
(GAR) is in dit verband een van de 
goede leerlingen van de klas. Deze 
palmolieproducent kondigde in 2011 
maatregelen aan om niet langer 
palmolie te produceren ten koste 
van het woud. Dat is een grote stap 
vooruit, die uiteraard niet uit de 
lucht is komen vallen! Greenpeace 
heeft immers campagne gevoerd 
tegen GAR en heeft vervolgens 
meegewerkt aan het uitwerken van 
een methode om de bossen met een 
‘hoog koolstofgehalte’ te bepalen. 
Vandaag kiest het bedrijf duidelijk 
voor een beleid om die bossen te 
beschermen.  

Wat kunnen wij doen als 
consumenten?  
Keren we even terug naar het 
winkelkarretje van Karel, dat 
eerlijk gezegd niet veel verschilt 
van dat van veel consumenten. 
Want we kopen allemaal producten 
die palmolie bevatten, zowel van 
bekende internationale merken 

(Unilever, Proctor & Gamble, 
Mondelez International, Nestlé) als 
van nationale merken (zoals Colruyt, 
Delhaize, Vandemoortele en Lotus).  

Wij kunnen een grote invloed 
uitoefenen. Hoe? Door van 
bedrijven te eisen dat ze palmolie 
afkomstig uit hun ontbossing uit 
hun producten bannen! In 2010 
vroegen tienduizenden mensen 
aan Nestlé om een ‘break’ in te 
lassen voor de orang-oetans en 
zich niet meer schuldig te maken 
aan ontbossing. Met succes! De 
multinational, die heel gevoelig 
is voor elke vorm van negatieve 
publiciteit of kritiek van de 
consumenten, heeft zich ertoe 
verbonden om ‘ontbossing’ uit zijn 
toeleveringsketen te weren. Zo 
bewaakt het bedrijf nu de herkomst 
van zijn grondstoffen en werkt het 
samen met zijn leveranciers om 
mogelijke obstakels te identificeren 
en te verwijderen. Volgens zijn 
nieuwe beleid mag Nestlé geen 
palmolie meer gebruiken die 
het gevolg is de verwoesting van 
bos- of veengebieden. Dat was 
een van onze eisen. En die wordt 
nu geïmplementeerd, dankzij 
jou. In november 2013 kondigde 
ook Unilever een beleid aan om 
ontbossing uit zijn toevoerketen te 
weren.Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat andere bedrijven het 
voorbeeld van Nestlé volgen. 

 Jonas Hulsens en Caroline Veter

Wat kan j i j  doen? 
 Volg de actualiteit op  www.greenpeace.be

De teelt van oliepalmen hoeft geen synoniem te 
zijn van de verwoesting van bos. De bevolking 
van Dosan, in de provincie Riau op Sumatra, 
heeft dat goed begrepen en heeft daar vandaag 
al voordeel bij. “Het woud is altijd een deel van 
ons leven geweest. Sinds wij in 2008 van start 
zijn gegaan met dit nieuwe programma, neemt 
iedereen deel aan het werk en iedereen deelt in 
de winst”, zo verklaart dorpshoofd Pak Dhalan. 
“In ons dorp geldt er één extra regel: we gaan de 
oliepalmplantages niet uitbreiden. Op die manier 
ben ik zeker dat het mogelijk is om de bossen van 
Sumatra te redden.” 

Concreet hebben de mensen van deze gemeen-
schap er zich met de steun van een plaatselijke 
ngo toe verbonden om de overblijvende bossen te 
beschermen en te werken volgens milieuvriende-
lijke bosbouwmethodes: het bos wordt niet meer 
platgebrand, er worden belangrijke inspanningen 
geleverd om de opbrengst op duurzame wijze te 
verhogen en ten slotte worden de veengebieden 
beter beschermd dankzij een goed waterbeheer. Als 
gevolg van dat alles is de milieu-impact verminderd.

Deze manier van werken zou een voorbeeld kunnen 
zijn voor alle kleine kwekers op Sumatra en elders 
in Indonesië…

Andere manier om ol iepalmen te kweken

G
.m

ag
  1

0
0

  /
 2

0
13

 . 
4 

  •
   

D
O

SS
IE

R
 




