
Daniel Cortez 
Kleine palmolieboer in Colombia

“Sinds de start van het project heb ik veel geleerd 
over bestuiving, hoe ik ziekten kan herkennen en 
voorkomen, en hoe ik bestrijdingsmiddelen goed 
inzet.”

Voortgang in Nederland

Gebruik van CSPO* in Nederland Impact op de grond

Successen in Colombia

8.616 werknemers hebben nu een direct 
contract, een eerlijk salaris, sociale 
zekerheid, scholing, een zorgverzekering 
en baanzekerheid.

Uitleg over de opslag en het juiste 
gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft 
geleid tot minder gebruikte bestrijdings-
middelen per boer.  

Op plantages waarvoor een concessie is 
verstrekt, zijn de bossen beoordeeld op 
hoge conservatiewaarde (HCV). 9.000 
hectare HCV-bos is nu beschermd.

De arbeidsomstandigheden verbeterd 

Betere landbouwmethoden

Bosbescherming

In Colombia ondersteunt Solidaridad kleine 
palmolieboeren. Sinds de introductie van 
duurzame palmolie hebben we:

“Bij Ahold Delhaize streven we ernaar 100% duurzame 
palmolie in te kopen voor de wereldwijde supply chains 
van ons eigen merk, om er zeker van te zijn dat we 
boeren ondersteunen die betere landbouwmethoden 
gebruiken, ontbossing en verbranding  
tegengaan en medewerkers en  
gemeenschappen  
eerlijk behandelen.” Hugo Byrnes 

Vice President of Product Integrity 
Ahold Delhaize GSO B.V.

“Dankzij traceerbaarheid is de transparantie in onze 
supply chain toegenomen, kunnen we eventuele 
risicofactoren vaststellen rond de gebieden 
waar onze palmolie vandaan komt en samen 
met onze leveranciers een positieve verandering 
teweegbrengen voor mensen en  
bossen.”

Marie Lavialle-Piot  
Sustainability Program Manager 
Cargill Global Edible Oil Solution
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Palmoliesector in Colombia
1ste land met landelijke afspraken om ontbossing door palmolieproductie tegen te gaan. 
De totale palmolieproductie in Colombia bedraagt 1,6 miljoen ton. Dit is verdeeld over 
ruwweg 500.000 hectare, waarvan 38.483 hectare RSPO-gecertificeerd is. Deze 
plantages leveren 184.000 banen op, waarvan 4.500 voor kleine boeren. 
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Op basis van leveringen vanaf raffinaderijen en inclusief binnenlandse en exportmarkten voor voedsel.

Bron: Chain Reaction Research 2017

Zuidoost-Azië

Zuid- 
Amerika

Solidaridad is een internationaal opererende 
maatschappelijke organisatie met bijna 50 jaar 
ervaring in de ontwikkeling van waardeketens. 
Bij Solidaridad geloven we dat duurzaam 
geproduceerde palmolie een belangrijke rol kan 
en moet spelen in de wereldwijde levering van 
plantaardige olie voor voeding. Maar we moeten de 
productie- en consumptiepraktijken verbeteren. 

Honduras

Guatemala
10%

10%

*gecertificeerde duurzame palmolie volgens de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) of 
een equivalent.
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https://www.aholddelhaize.com/en/about-us/stakeholder-interests/palm-oil/
https://chainreactionresearch.com/report/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-market-access-risks-ndpe-sourcing-policies-cover-74-percent-of-southeast-asias-refining-capacity/
https://www.solidaridadnetwork.org/solidaridad-stories/spotlight-on-colombia-a-different-story-of-palm-oil
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Vooruitgang in Nederland Colombia in de kijker

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil is een samenwerkingsverband 
van negen brancheverenigingen in de voedingsmiddelenindustrie en de 
diervoederindustrie, dat ernaar streeft uiteindelijk 100% duurzame palmolie 
te gebruiken in Nederland. De Dutch Alliance is de eerste alliantie voor 
duurzame palmolie en diende als voorbeeld voor andere allianties in Europa, 
Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. We kunnen we de totale supply chain alleen 
veranderen als er wereldwijd vraag is naar duurzame palmolie. De CSPO-
gegevens in dit verslag zijn gebaseerd op leveringen vanaf de raffinaderijen en 
omvatten zowel binnenlandse als exportmarkten. 

Daniel Cortez is een kleine palmolieboer, die meedoet aan een van de 
palmolieprojecten van Solidaridad in de Colombiaanse regio Tumaco.    
Kleine boeren zoals Daniel staan voor een aantal uitdagingen bij het 
verbouwen van palmolie: slechte toegang tot financiering, moeilijke 
leefomstandigheden en bovendien een gebrek aan technische kennis om 
hun plantage effectief te beheren.

Ontwikkeling van het platteland 
De palmolie-industrie in Tumaco is een belangrijke kracht achter de 
plattelandsontwikkeling in dit gebied: werknemers krijgen een formeel 
contract, gezondheidszorg en sociale zekerheid zijn geregeld en de sector 
zorgt voor een veilige werkomgeving voor de plantagemedewerkers. De boeren 
kunnen rekenen op een constante inkomsten en zijn zeker van vraag naar hun 
product voor de lange termijn. Hierdoor kunnen ze investeren in een beter 
gewas, een grotere productiviteit en scholing voor hun families. 

Best practices
Vijf jaar nadat hij zijn eerste bomen had geplant, maakte Daniel kennis met de 
standaard van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). “Sinds de start 
van het project  
 

heb ik veel geleerd over opbrengstoptimalisatie door goede 
bestuiving, het herkennen en voorkomen van ziekten, het goed 
toepassen van gewasbescherming en het zorgen voor veilige 
werkomstandigheden voor mijn familie en mijn medewerkers”. 

Ook leerde hij om op een goede manier om te gaan met waterbronnen en afval. 
“Als mensen vroeger gewasbescherming gebruikte, wasten ze zich en gooiden 
ze alles in de rivier. Dat is nu niet meer zo”, legt hij uit. Hij vertelt dat sinds het 
begin van het project er zowel op de plantage als thuis dingen zijn veranderd. 

“Tegenwoordig zorgen we voor beschermende kleding voor de 
mensen die op de plantage werken. We begrijpen nu wat de 
toegevoegde waarde van gezonde en tevreden werknemers is.”

Partnerschappen
Daniel is nu een van de 15 Lead Farmers die zijn geschoold om RSPO-methoden 
te verspreiden onder andere kleine boeren in het gebied. Zijn boerderij 
is veranderd in een demonstratieplantage. Daniel maakt ook deel uit van 
de vereniging ‘Cordeogropaz’. Met behulp van particuliere bedrijven en 
Colombia’s nationale onderzoekscentrum voor palmolie, ‘Cenipalma’, heeft 
deze vereniging kleine boeren getraind om op een gebied van meer dan 5.000 
hectare betere landbouwmethoden toe te passen. 

Op de website van Solidaridad is hier meer over te lezen.  

Zie voor meer informatie www.duurzamepalmolie.nl

Waarom we palmolie gebruiken 
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Kies voor Duurzame Palmolie

Julio Flores, palmolieboer en leider van een vereniging van kleine boeren in Tumaco.

• Duurzame palmolie steunen door producten met duurzame palmolie 
te kopen. 

• Lokale initiatieven steunen om samen met palmolieleveranciers  
waardevolle landschappen te beschermen en te herstellen. 

Wat u kunt doen

Alle leden van de  
Dutch Alliance gebruiken 

sinds 2015 100% CSPO voor 
de Nederlandse markt

De Nederlandse dier-
voederindustrie was 
de eerste in Europa 
die CSPO gebruikte

Volgende stappen naar 100% CSPO
• Duurzame palmolie eisen bij openbare aanbestedingen 

in NL
• Duurzame palmolie-toezeggingen implementeren in de 

sectoren out-of-home, foodservice en huishoudelijke 
en persoonlijke verzorging

• Meer gebruik van CSPO in Europese voedselproductie 
en retail

https://www.solidaridadnetwork.org/solidaridad-stories/spotlight-on-colombia-a-different-story-of-palm-oil. 
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