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Duurzaamheid & MVO

Ruim twaalf uur vliegen brengt mij in een 
andere wereld, zeker in februari. Maleisië, 
vochtig, ruim dertig graden warm en tro-
pisch groen. De rijen oliepalmen vallen 
direct op als ik het schiereiland vanuit de 
lucht nader. 14% van het landoppervlakte 
in Maleisië is beplant met oliepalmen, ver-
neem ik later, een oppervlak vergelijkbaar 
met Denemarken en 70% van het Maleisi-
sche landbouwareaal. Sime Darby, ‘s 
werelds grootste palmolieproducent, laat 
mij en Europese collega’s de komende 
dagen zien hoe deze plantages worden 

beheerd en op welke wijze het bedrijfsmot-
to ‘Developing sustainable futures’ handen 
en voeten krijgt in een sector die vanuit het 
verleden onder vuur ligt.

Oliepalmplantage
De eerste stop is Carey Island, een 
modelplantage met historische waarde 
waarvan de geschiedenis teruggaat naar 
1906. Veel van de plantagewoningen uit 
de Britse koloniale tijd, toen er rubber, 
koffie, thee, kokos en cacao werden ver-
bouwd, zijn in oude staat hersteld en 
worden gebruikt als kantoren of ont-
vangstruimten. Op de plantage is ook 
een van de drie R&D-centra gevestigd, 
waar onderzoek wordt gedaan naar zaad-
verdeling en productiviteitsverbetering. 
Na een traditioneel ontbijt met noedels, 
rijst, vis en andere Maleisische speciali-
teiten gaan we de plantages op. Wat 
direct opvalt is de begroeiing op en tus-
sen de plantages. Het is een onderdeel 
van de gehanteerde ‘Good agricultural 
practices’, leren we van het hoofd R&D. 
Gerichte aanplant helpt plantenziektes 
op biologische wijze te voorkomen. 
Andere elementen van deze ‘best practi-
ces’ zijn onder meer ‘zero-burning’-tech-
nieken – er wordt niets in brand gestoken 
– en gericht bodem- en waterbeheer.
Er volgt een demonstratie van het oog-
sten van de rijpe oliepalmtrossen met 
vruchten, bunches genoemd. Dit gebeurt 
met een scherp mes op een lange stok. 
De afgesneden palmtakken blijven in 
hopen op de plantage liggen om geen 
natuurlijk materiaal te verwijderen. 

Verwerking 
Alle onderdelen van de bunches worden 
verwerkt, met als belangrijkste product 
de ruwe palmolie. Dit gebeurt in de olie-
molen op de plantage, die we om veilig-
heidsredenen helaas niet bezoeken. Alle 
bijproducten worden zo optimaal moge-
lijk benut. Uit de palmpit wordt (elders) 
palmpitolie gewonnen. De lege bunches 
worden verbrand voor energiewinning of 
gecomposteerd met het effluent van de 
oliemolen tot een goede meststof voor de 
plantages. 
Carey Island is een modelplantage, maar 
medewerkers van Sime Darby verzekeren 
dat de plantage representatief is voor 
andere locaties. Overal wordt gewerkt 
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De bunches worden van de grond  
opgepakt.

Palmolieplantage met begroeiing en 
afgesneden palmtakken op de grond.

Het lossnijden van rijpe oliepalm-
’bunches’.

Rijpe oliepalmvrucht. Specifieke aanplant helpt om planten-
ziektes te voorkomen.

Rijpe oliepalm-bunch.
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volgens de standaarden en criteria die 
door RSPO, Roundtable on Sustainable 
Palmoil, zijn opgesteld. Deze standaar-
den hebben als uitgangspunten geen 
verlies van waardevolle natuurgebieden 
voor de aanleg van nieuwe oliepalmplan-
tages, minimalisering van de milieufoot-
print van plantages en het respecteren 
van de basisrechten van lokale landarbei-
ders, landbezitters en oorspronkelijke 
bewoners. 21 van de zogenoemde Strate-
gic Operating Units (SOU’s) van Sime 
Darby zijn reeds RSPO-gecertificeerd. 
Eind 2011 zal dat voor alle 63 SOU’s gel-
den. Een SOU omvat een oliemolen met 
een tot vier plantages eromheen.
De bus brengt ons vervolgens naar het 
heiligdom op Carey Island: het project ter 
behoud en verrijking van de biodiversi-
teit. Naast dit Wildlife Sanctuary zijn op 
drie andere plaatsen op Carey Island bio-
diversiteitsgebieden ingericht. In deze 
broedkamers worden allerhande soorten 
bomen die voorkomen in het tropisch 
regenwoud aangeplant en teruggebracht 
in Sime Darby’s plantages.  

R&D oliepalm
Die middag volgt uitleg bij Sime Darby 
Seeds & Agricultural Services (SDSAS). 
Sime Darby ontwikkelt niet alleen voor de 
eigen plantages, maar is een belangrijke 
leverancier van zaden en zaailingen voor 
de oliepalmsector. Bij SDSAS is een van 
de drie R&D-centra gevestigd. Jaarlijks 
wordt 2 tot 3% van de omzet van de Plan-
tagedivisie geïnvesteerd in R&D. R&D 
staat aan de basis van de hedendaagse 
best practice-technieken in de plantage-
industrie.
Hoofddoel van de ontwikkelactiviteiten is 
evenwel opbrengstverhoging. Daartoe 
ligt in het biotechnologisch laboratorium 
de focus op genomics. 94% van het olie-
palmgenoom is inmiddels ontrafeld. 
Deze genetische kennis vormt de toolkit 
voor selectieve kruisingen en verbetering 

van traditionele kweektechnieken met als 
uiteindelijk doel zaden en pootgoed te 
produceren met een hogere olie-op-
brengst en verbeterde resistentie tegen 
ziektes en de effecten van de klimaatver-
andering. We krijgen te zien hoe in rea-
geerbuisjes het materiaal wordt voortge-
plant en uiteindelijk, stap voor stap, uit-
groeit tot een klein plantje. Bij deze 
weefselkweektechnologie is genetische 
modificatie niet aan de orde, zo wordt op 
kritische vragen van ons bezoekers meer-
maals geantwoord. 

Hoge opbrengst
Mondiaal ligt de gemiddelde jaarlijkse 
opbrengst per hectare op ruim 4 ton 
palmolie. Kleine boeren halen vaak nau-
welijks 1 ton terwijl Sime Darby op 
bepaalde plantages al opbrengsten tot 7 
ton per hectare realiseert. In de komende 
tien jaar kan dit verder omhoog naar 9 
tot mogelijk 10 ton per hectare. Selectie-
ve verdeling blijft, ondanks nieuwe tech-
nieken van weefselkweek, een tijdrovend 
proces en zal daarom niet eerder dan in 
2016 leiden tot de aanplant van deze 
nieuwe gewassen. Na drie jaar draagt de 
oliepalm dan voor de eerste keer vruch-

ten. De levensduur van een oliepalm op 
plantages is zo’n 25 jaar. Daarna vermin-
dert de opbrengst en wordt de palm te 
groot om efficiënt te oogsten. Om een 
constante olie-opbrengst te waarborgen, 
betekent dit dat jaarlijks zo’n 4% 
opnieuw wordt aangeplant. 
Overigens is de oliepalm een efficiënt 

gewas. Ter vergelijking: de gemiddelde 
opbrengst per hectare voor sojaolie is 0,4 
ton en voor raapzaad 0,7 ton. Palmolie en 
sojaolie zijn de belangrijkste oliehouden-
de gewassen en voorzien elk in circa 30% 
van de wereldproductie van eetbare 
plantaardige oliën. 

Corporate social responsibility
Wat Sime Darby doet, de grootte van het 
concern, financiële resultaten, historie en 

Reis naar de herkomst van 
duurzame palmolie

‘Jaarlijks wordt 2 tot 3% van de 
omzet van de Plantagedivisie 
geïnvesteerd in R&D’

Figuur 1. De wijze waarop Sime Darby duurzaamheid vormgeeft.

De bunches worden van de grond  
opgepakt.

Alle onderdelen van de oliepalmvrucht 
worden benut.

Specifieke aanplant helpt om planten-
ziektes te voorkomen.

Uilen vangen de ratten die de grootste 
bedreiging vormen voor de vruchten.

Ruwe palmolie uit de oliemolen.
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het tropisch regenwoud. Tijd om met veel 
indrukken terug te keren naar Neder-
land. Maar voordat het zo ver is, is er nog 
een ontmoeting met de voorzitter van de 
raad van bestuur Tun Musa Hitam, een 
charismatische man met een lange loop-
baan in politiek en bedrijfsleven. In een 
openhartige speech verwoordt hij de 
situatie: “Waar de Europese landen er 
honderd en meer jaren over deden om 
het huidige welvaartsniveau te bereiken, 
gebeurt dit in Maleisië in zo’n vijftig jaar. 
Evenals in Europa zijn daarbij fouten 
gemaakt. Het regenwoud is grootschalig 
gekapt voor het tropisch hout en de 
palmolie in onze zoektocht naar een 
beter bestaan. We moeten lering trekken 
uit dit proces en met de wetenschap van 
nu herstellen wat mogelijk is en verdere 
misstappen voorkomen, vooral ook in 
landen die nog nauwelijks welvarend 
zijn, zoals Indonesië.” Dergelijke woor-
den met realiteitszin voor het econo-
misch belang kleuren de duurzaamheids-
missie van Sime Darby. 

Orang-oetan
Sime Darby investeert €8 miljoen in het 
SAFE-project gedurende tien jaar. Ook 
projecten ter behoud van diersoorten die 
met uitsterven worden bedreigd, zoals de 
Sumatraanse neushoorn en Pygmee oli-
fant, krijgen financiële steun. Eenmaal in 
het tropisch regenwoud van Sabah is er 
de gelegenheid om een andere bijzonde-
re diersoort met eigen ogen te aanschou-
wen: de orang-oetan. Lopend in het tro-
pisch regenwoud houden we onze adem 
in als daar plots, hoog in de boom een 
orang-oetan moeder met haar jong 
opduikt. Even later in het rehabilitation 
centre is het ontroerend om te zien hoe 
verzorgers met eindeloos geduld een 
orang-oetan-weesje leren klimmen. Sime 
Darby ondersteunt met ruim €6 miljoen 
over tien jaar een project ter behoud van 
het Ulu Segama bosreservaat waarin 
5.000 orang-oetans leven. 

Lering trekken
Na twee dagen weer terug in Kuala Lum-
pur, steekt de miljoenenstad schril af 
tegen de ervaringen en impressies van 

vele andere onderwerpen (zie kader) 
komen aan de orde in diverse briefings. 
De duurzaamheidsstrategie – corporate 
social responsibility – passeert meerma-
len de revue (zie figuur). Deze strategie 
omvat corporate responsibility en social 
responsibility. Onder de corporate ver-
antwoordelijkheid vallen zaken als opera-
tionele bedrijfsdoelen, omzetgroei en 
transparantie. Concrete initiatieven die 
momenteel invulling geven aan de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid zijn:
– Kleine plantagehouders laten voldoen 

aan RSPO-standaarden.
– Modellen voor mensenrechten 

wereldwijd verspreiden in de 
plantage sector.

– Verlagen van het broeikaseffect: 40% 
CO2-reductie in 2020 en uiteindelijk 
100% CO2-neutrale, gecertificeerde, 
duurzame palmolie.

– Actief deelnemen aan (inter)nationale 
platformen, zoals RSPO.

Biodiversiteit
Vanuit de MVO-strategie ondersteunt 
Sime Darby tal van projecten, zoals het 
eerder bezochte biodiversiteitspark op 
Carey Island. Een ander project is SAFE: 
stability of altered forest ecosystems. In 
het programma is tijd ingeruimd om met 
dit initiatief kennis te maken en halverwe-
ge de week reizen we af naar Sabah, oos-
telijk Borneo. Dr. Glen Reynolds, van The 
Royal Society die samen met de Sime Dar-
by Foundation en The Imperial College 
partners zijn in dit project, vertelde dat 
SAFE moet resulteren in nieuwe richtlijnen 
voor het minimaliseren van de impact van 
oliepalmplantages op de biodiversiteit. 
Aanvankelijk voor de bosbouw en later 
voor plantages zijn grote delen van het 
tropisch regenwoud gekapt. Wat over is 
gebleven zijn relatief kleine, geïsoleerde 
stukjes oorspronkelijk bos. Eerste resulta-
ten van het SAFE-project wijzen erop dat 
ook kleinere bosclusters van grote waarde 
zijn voor de biodiversiteit. Carina Grijspaardt-Vink

Sime Darby heeft een omzet van bijna $2,7 miljard en vertegenwoordigt een marktwaarde 
van $18,4 miljard. Het hedendaagse bedrijf werd gevormd in 2007 toen Sime Darby, Golden 
Hope Plantations en Guthrie fuseerden. De historie van deze drie bedrijven voert terug naar 
Britse pioniers in de 19e en begin 20e eeuw. De multinational met het hoofdkantoor in Kuala 
Lumpur kent zes divisies: 1. plantages; 2. industrie (zware apparatuur voor bos- en mijn-
bouw); 3. energie & utilities; 4. vastgoed; 5. motoren; 6. gezondheidszorg.

Plantagedivisie
De plantagedivisie, waarbij 80.000 van de in totaal 100.000 medewerkers werken, heeft een 
omzet van ruim $1 miljard en is verdeeld in: upstream (de plantages), downstream (olieraffina-
ge) en agribusiness & foods (consumentenproducten als margarines, kookoliën en sappen).
Sime Darby-plantages zijn er in Maleisië (360.000 ha), Indonesië (290.000 ha) en Liberia (10.000 
ha dit jaar met rechten op 220.000 ha). Met een jaarproductie van 2,4 miljoen ton, 6% van de 
wereldproductie, is Sime Darby de grootste producent van ruwe palmolie. 
De downstream-activiteiten resulteren in (speciaal)oliën voor food en non-foodproducten als 
oleochemicaliën en biodiesel. Sime Darby heeft wereldwijd acht raffinaderijen. Een daarvan is 
Sime Darby Unimills in Zwijndrecht. Er zijn plannen voor een nieuwe raffinaderij in Frankrijk. 

Multinational Sime Darby

Tun Musa Hitam, voorzitter van de raad 
van bestuur van Sime Darby: “Lering 
trekken uit het verleden”.

Biodiversiteitsgebied op Carey Island. Moderne weefselkweektechnologie 
wordt gebruikt om de olie-opbrengst te 
verhogen.

Orang-oetang, symbool voor behoud van 
het tropische regenwoud.
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