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Plantaardige oliën 

De wereldwijde consumptie van oliën en vetten is in twintig jaar tijd meer dan 
verdubbeld. Tegelijkertijd is de verdeling van de wereldmarkt tussen de 
verschillende oliën en vetten enorm veranderd, voornamelijk ten gunste van 
de plantaardige oliën, zoals sojaolie, koolzaadolie en vooral palmolie die het 
hoogste rendement oplevert per verbouwde hectare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

 

Plantaardige oliën spelen mee in 
verschillende industriesectoren zoals 
dit schema over de verschillende 
afzetgebieden van palmolie toont.  

Zo wordt palmolie gebruikt :  

voor 80 % in voeding : margarine, 
plantaardig vet, spijsolie, frituurolie 
en gespecialiseerde vetten…  

voor de productie van afgeleide 
producten voor industrieel gebruik: 
vetzuren, zepen en cosmetica, 
industriële zepen, inkt, harsen, 
methylesters, diervoeders, 
biodiesel… 

 

 

CIRAD. La recherche agronomique pour le développement. 
Tout savoir sur le palmier à huile. www.cirad.fr 
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WWF International. 2008. The Palm Oil Financing Handbook. 
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Alliance belge pour une huile de 
palme durable, 2012.  La 
production durable d’huile de 
palme: La norme en 2015.  
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De teelt van oliehoudende planten (planten die specifiek geteeld worden voor hun zaden of vruchten waaruit olie wordt 
geperst) is in grote mate afhankelijk van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten.  
 
Zowel de sojaplant, als de zonnebloem of het koolzaad worden door wilde bijen en huisbijen bestoven. Voor het 
koolzaad en de zonnebloem hangt de bevruchting van de bloemen, en dus de opbrengst, voor minstens 20 à 30% af van 
de bedrijvigheid van wilde of gedomesticeerde bestuiversi. De oliepalm wordt bestoven door de Elaeidobius 
kamerunicus kever.  Sinds de introductie ervan in de plantages van Zuidoost-Asië in de jaren ’80 zou de 
opbrengstverhoging minimum 150 miljoen US-dollar per jaar bedragenii.  
 
Naast bestuiving zijn oliehoudende gewassen sterk afhankelijk van diensten die door ecosystemen worden geleverd op 
het gebied van bodemvorming en bodemverrijking ... Dit is in het bijzonder het geval voor de oliepalm die in tropische 
gebieden wordt geproduceerd waar de bodem van de plantages zeer vruchtbaar is; het resultaat van decennialange 
bodemvorming door plantaardige organismen en dieren in gesloten bossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeacht de soort plantaardige olie brengen sommige productiewijzen risico’s met zich voor de biodiversiteit en het 
voortbestaan van ecosysteemdiensten. Intensieve monocultuur is het meest schadelijke landbouwmodel voor de 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten.   

Zo zou de uitbreiding van de monocultuur van soja jaarlijks verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van 2,4 miljoen 
hectare bos in Zuid-Amerika. Dit heeft geleid tot het verlies van unieke soorten die soms nog niet waren opgelijst, 
bodemerosie, ontregeling van het regionaal klimaat (waaronder het regenregime) en wereldklimaat…   
Dichter bij huis werd vastgesteld dat de monocultuur van de zonnebloem zorgde voor een toename van ziekten en 
vernielers op dit gewas. In dit geval leidt de verslechtering van het landbouwecosysteem tot een achteruitgang van de 
ecosysteemdienst voor de regulatie van schadelijke organismen.  
 
Door het grootschalige gebruik van plantaardige oliën zijn de voedingsmiddelensector en de sectoren van detergenten 
en cosmetica onrechtstreeks, maar sterk afhankelijk van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten die aan oliehoudende 
gewassen gekoppeld zijn. Evenzo zijn ze onrechtstreeks verantwoordelijk voor de hieraan gerelateerde risico’s   
 
Wat is het verband tussen biodiversiteit en de bank- en verzekeringssector ? Zie de fiche “ Wat met de bank- en 
verzekeringssector? ”. 
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Wereldwijde verdeling van de 
oliepalm en mogelijke conflicten 
op het gebied van biodiversiteit :  

a) Terrestrische gebieden met 
het hoogste 
endemiepercentage voor 
gewervelde soorten  

b) Verdeling van de 
oliepalmplantages  

c) Landbouwgebieden voor 
oliepalmteelt  

d) Plantages in Zuidoost-Azië  
 

Fitzherbert E. B. et al. “How will oil palm expansion 
affect biodiversity?”. Trends in Ecology & Evolution, 
Volume 23, Issue 10, October 2008, Pages 538-545. 


