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Geachte Griffie,

Wilt u zo vriendelijk zijn dit te verspreiden onder de provinciale leden en gedeputeerden van
natuur en klimaat ? Heel hartelijk dank.

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming
WINDMOLENS NIET GROEN:  INTEGENDEEL

Windmolens waarvoor bos moet wijken, windmolens IN het bos; het Landelijk Netwerk
Bossen- en Bomenbescherming brengt bij deze graag onder uw aandacht:

Geachte Commissieleden,

Namens ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming, (met 51 deelnemers:
 https://bos-en-bomenbescherming.nl/deelnemers-lnbbb/) willen wij bij deze onze grote
ongerustheid uitspreken over de tendens die zich inmiddels over heel Nederland heeft
verspreid.

Er wordt nog steeds door teveel partijen voetstoots aangenomen dat windenergie een
gezonde vorm, zelfs een groene vorm, van energie inhoudt. De windmolen dient in een
breder perspectief te worden gezet. Talloze dieren en insecten worden gedood, mensen
hebben last van geluid en slagschaduw. Afgedankte wieken worden in de grond begraven 
(met alle gevaren van dien) want men weet er geen raad mee. Bovendien is zo
langzamerhand al ruimschoots bekend dat het gehele procedé voor windmolens zeer
schadelijk blijkt voor het milieu en we hebben zoals u weet tenslotte slechts één planeet
aarde.

Wat ook meer bekendheid dient te krijgen is het feit dat de windmolens die Nederland wil
hebben, in het Amazone gebied voor ontbossing zorgt vanwege het hout dat nodig is om
de wieken te maken. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen wanneer u bijgaande
rapporten zou willen lezen. Wij hopen dat daarmee de gezonde twijfel binnen het denken
over windenergie voor u zichtbaar wordt.

De stelligheid waarmee deze vorm van energie als “groen” wordt gekenmerkt is niet waar
te maken.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Mede namens Mieke Vodegel en Marjan Houpt,

Joke Volkers

https://bos-en-bomenbescherming.nl/

https://www.facebook.com/Landelijk-Netwerk-Bossen-en-Bomenbescherming-
103889158176457

https://twitter.com/Landelijkbossen

Member Global Forest Coalition
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Will Bisphenol A be the PFOS of Wind Energy?



Dr. ir. Eric Blondeel



PFOS

Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are chemicals that are man-made. They do not occur naturally in the environment. Examples of PFAS are GenX, PFOA (perfluorooctanoic acid) and PFOS (perfluorooctane sulfonates).

Teflon is the best known PFAS variant, used, among other things, as the non-stick coating of frying pans. However, PFAS substances are very toxic. They are blamed for a large number of serious health problems such as liver damage, testicular and kidney cancer, thyroid problems…

The problem is that they spread very easily in the environment. For example, PFAS remains were found on the Tibetan highlands and in Antarctica. They only disappear very slowly from the environment. In other words, they accumulate slowly and can accumulate to levels that are harmful to living things.

PFOS is used worldwide in lubricants, coatings, paints, varnishes, etc. Even from 1970 also in class B extinguishing foam for extinguishing chemical liquids. They are fluorine-based compounds with a high stability, which is why they were thought to be harmless.



Recently in the news

Minister Zuhal Demir of the environment was given this difficult dossier. One of the reasons why PFOS, one of the PFAS substances, has recently been in the news is the drastic reduction in the limits of PFAS. That only happened in 2018. Then there was an immediate alarm. Previously, it was assumed by politicians and the press that these products, although banned, were fairly harmless according to OVAM (p. 25). An agreement was reportedly reached between the minister and 3M to remediate the grounds around the factory. But that doesn't say anything about global pollution from the use of these PFAS substances.



Bisphenol A

Bisphenol A (or BPA) is a synthetic organic compound whose reactant is phenol and is used in the production of all kinds of plastics. The attached letter A indicates the use of acetone as the second reactant.

There are serious suspicions that Bisphenol A causes a disruption of the hormone action. That makes Bisphenol suspicious. It should be known that exposure to endocrine disrupting chemicals has been linked to about 80 diseases. These include testicular cancer, obesity and reproductive disorders. 

The unborn and young children are especially vulnerable because their hormone system is still developing. As early as 2012, the World Health Organization warned about the potentially carcinogenic properties of endocrine disruptors and concluded that these substances pose a global threat to public health.

Will Bisphenol A be the PFOS of wind energy?

------------------------------------------------------------------

 

Bisphenol A is used as a base for plastics and epoxy resins. The fine dust of this is the known microplastics that end up in the atmosphere and the environment and are seen as a real Trojan horse, because in favorable atmospheric conditions Bisphenol A is quite stable, but when the conditions change Bisphenol A can leak out of the dust particles, dissolve or be released and become a hazard to humans and the environment.

So it's no wonder that the European Food Safety Authority (EFSA) recently significantly reduced dietary intakes of bisphenol A from a tolerable daily intake of 4 micrograms in 2015 to 0.04 nanograms per kg of body weight and per day.

Well, the reduction in Bisphenol A is probably going in the same direction as PFOS, with a reduction of a factor of 100 000. This is where the media attention is.

As early as 2012, the World Health Organization (WHO) warned the world about the possible carcinogenic properties of endocrine disruptors, concluding that these substances pose a global threat to public health.

Bisphenol A also poses serious problems for water. 1 kg of Bisphenol A makes 10 billion liters of water unusable. Keeping this substance out of the environment therefore becomes essential, even though Directive 2020/2184/EC allows values that are 37.5 times higher than the WHO recommendation.

There is still a long way to go here.



Bisphenol A and Wind Turbines



Wind turbine blades are made of fiberglass impregnated with epoxy to make them stronger. Epoxy contains 30-40% of Bisphenol A. Result: the particulate matter that comes from eroding windmill blades therefore contains a high content of Bisphenol A.

And we already wrote that Bisphenol A is very harmful.

Wind turbine blades are the largest consumer of epoxy plastics. In 2013, 27% (69,000 tons) of all epoxy resin went to wind turbine production. The annual global production of Bisphenol A in turn is more than 10 million tons, and a significant increase is expected in the coming years.

That raises serious questions

In principle, BPA in epoxy should not be a public health problem because it is encapsulated in the epoxy matrix and the wind turbine blades are given a protective coating.

The practice is different, especially due to the enormous tonnages of windmill blades that are susceptible to wear. We already mentioned that there are great risks that Bisphenol A could enter the environment precisely via the wind turbines.



The cat and the proverbial bell

The cat's bell was rung by a publication from the Norwegian Turbine Group and also in OpinionZ.

Especially the leading edge of the blades of wind turbines are subject to severe erosion. Although the erosion of windmill blades is the biggest problem for windmill manufacturers and belongs to their core business due to maintenance and repair costs, no verifiable data is available about the problems mentioned here. And if there are graphs in folders, the figures have been deleted. Remarkable all!

In 2021, the University of Strathclyde published the measurement data of wear simulations on uncoated P10 epoxy under weather conditions of rain and hail. The aim was to produce a map showing the intensity of erosion for wind turbines.

However, those measurement results were in principle not directly usable for blades, because only the wear of the leading edge of the blades is dominant.

But the results were used by the Norwegian Turbine Group to calculate the amount of epoxy dust for the entire surface of the blades. That gave no less than 62 kg. epoxy dust over the total surface per year!

Remember that epoxy contains 30 to 40% BPA.

That alarming number was (rightly) strongly disputed: some came to just 150 grams per year.

Factcheck Flanders also responded. She states that the erosion amounts to 640 grams per turbine per year. Unfortunately, fact checker also makes a big mistake because they used unverifiable data. After all, the wind industry is extremely discreet, closed and unreliable. Interest groups such as the World Wind Energy Association or the Brussels-based Wind Europe do not release anything, not even statistics on hazards, accidents, safety, health, or human suffering.

And what is released turns out to be wrong, for example, in 2014 there were 117 known tower fires worldwide while the industry reported only 12 Fire is the second largest wind turbine problem after blade wear that releases many toxic substances…



Something is brewing

For example, the front edge of the blades is only given a 5-year wear guarantee.

But Siemens Gamesa had to perform an "emergency" blade repair on 140 of the 175 turbines at the 630 MW supplying London Array wind farm in March 2018 due to earlier-than-expected leading edge erosion.

This came a month after Siemens Gamesa was forced to repair 87 of the 111 turbines at a 400 MW farm in Anholt, Denmark. Both cases involved 3.6 MW turbines with a rotor diameter of 120 meters and installed in 2013.

The fact that these relatively small turbines are already showing advanced erosion on such a scale in less than five years emphasizes the seriousness of the problem facing the (offshore) wind industry.

It is not known how much material has ended up in the environment, nor is the cost of the repair known. Spare blades were even fitted during those repairs.

The fact is, however: erosion is now one of the main reasons for wind turbine failures. In addition, it turns out that most of these repairs only last a few years.

It can be expected that the problem will even worsen. On the one hand, this is due to the increase in wind turbines at sea, where the wear is 40% higher, and on the other hand, the pursuit of larger diameters of mill blades and higher blade speeds (to reduce investment costs) results in even greater erosion and therefore more damage to the environment.



And then there is the EIA

'Environmental impact assessment' is an investigation into the possible environmental consequences of certain activities or interventions (projects, plans, policy intentions or programmes). An environmental impact statement (EIA) is drawn up before the projects or plans are implemented. In this way, harmful effects for the environment can be estimated and dealt with at an early stage.

In the “Nevele Judgment”, EU regulations require that a construction permit for wind turbines is subject to the EIA report.

In the interest of public health, windmills must meet additional requirements. Currently, the noise generated by windmills is already such a new requirement for public health.

Since it is now undeniably established that windmills also cause chemical pollution with hazardous substances such as Bisphenol A (BPA), a substance that the WHO calls a worldwide threat, 1 gram of which makes 10 million liters of water toxic and that is harmful to humans, animals and the environment, it is essential that this matter is included in the EIA.

Wind turbine blades release from 0.5 to 2.5 grams of pure Bisphenol (BPA) per year. Perhaps a much too low figure compared to the FactCheck Flanders figure. Calculated over a lifespan of 20 years, this equates to the destruction of 100 million to 500 million liters of water per turbine. Not exactly negligible as this ends up in the diet and even in the bloodstream. But even that figure is probably an underestimate, given the reputation of the wind industry.

The wind energy sector has probably seen this storm coming for a long time and according to the article Hidden Interests in Literature Wind Turbines of the University of Twente, the sector controls/manipulates. They appease unsubstantiated minimalist figures and try to keep the publications under control: “the wind energy industry manages to manipulate by keeping a constant flow of information in the discussion around wind turbines, in order to divert attention from independent scientific research into the health effects and risks of wind turbines on humans and animals. Administrators and researchers need to take a more critical look at research funding and what influence industry may have had in scientific publications.”

To date, administrators have meekly followed the wind energy lobby, but now the ill effects are emerging and ignoring it is becoming a political hot topic.

Another huge problem that the EIA has to deal with is that there is still no solution for salvaging the worn blades that weigh up to 60 tons and need to be replaced every 15 to 20 years. Sawing and burying is very harmful to the environment, also because Bisphenol A then permanently leaks into the groundwater. With the regularity of a clock, companies claim to have a solution, but without release on which the claim is based.



Environmental Organizations?

It is striking that environmental organizations always talk about the application of the precautionary principle when there is even the slightest doubt. Just think of pesticides and the daily display of the requirement for a circular economy. But about Bisphenol A and buried turbine blades they are silent.

Now that wind turbines end up in the danger zone from an environmental point of view, there is no wind. The Scottish government has already woken up.

PFOS rightly caused a lot of controversy. But if you look at the Bisphenol A (BPA) file, you wonder whether the windmills that are scattered all over the landscape will not create an equally large and dangerous dust cloud.



We therefore end with the question:

When will policy makers wake up or will it be another PFOS story?

See also —

1 - Study: Bisphenol A, Bisphenol F, and Bisphenol S: The Bad and the Ugly. Where Is the Good?

2 - Report: Bisphenol A – an Environmental and Human Threat 

3 - Bisphenol A in wind turbines damages human fertility

4 - Bisphenol A and the environmentally destructive nature of industrial wind turbines

5 - Wind turbines contributor of micro and nano sized particles containing Bisphenol A – possible carcinogenic properties – to the environment through leading edge erosion

6 - Pollution, Contaminants, Threats Posed by Industrial Wind Turbines, and the Economic Realities of Offshore Wind


 



 KLIMAATONRECHTGROENE SCHIJN: WE KAPPEN DE AMAZONE VOOR ‘SCHONE’ WINDMOLENS

De windmolenparken die wereldwijd in recordtempo uit de grond worden gestampt, hebben vernietigende gevolgen voor het Ecuadoraanse Amazonegebied. Daar groeit balsahout, onmisbaar voor de wieken van de molens. ‘Onze energie-ambities leiden tot steeds meer ontbossing.’

·          Ynske Boersma

 

Een vertegenwoordiger van het duurzame bedrijf SERE meet een balsaboom.Ynske Boersma

Het is vrijdagmiddag. Een witte man keurt een lading planken van balsahout, opgestapeld aan de oever van een weidse rivier in het Amazonegebied. In de verte klinkt het geluid van een motorzaag. Beneden, in de rivier, spelen drie Inheemse1 kleuters joelend van plezier met een paar verdwaalde planken van het hout, dat zo licht is dat het perfect blijft drijven.

“

HOUTHANDELAREN BRACHTEN NIET ALLEEN GELD MAAR OOK CONFLICT EN CRIMINALITEIT MET ZICH MEE

TWEET DIT

‘China’, antwoordt de man, een houthandelaar, op de vraag waar het hout heen gaat. Maar welk exportbedrijf het hout uitvoert, dat wil hij niet zeggen. Noch waar het hout vandaan komt. Dat is niet zo vreemd: in dit afgelegen Amazonegebied bestaat geen enkele controle op de vaak illegale kap door deze handelaars. De enige wet is die van het dollarbiljet.

HOUT VOOR WINDTURBINES

Copataza, een gehucht in de Inheemse Achuar-gemeenschap in de Ecuadoraanse Amazone, ligt aan het einde van de enige weg naar de buitenwereld, die in 2019 werd voltooid. Dat is voor sommigen een zegen en voor anderen een vloek. Want met de weg kwamen de handelaren, en die brachten niet alleen geld maar ook conflict en criminaliteit met zich mee.

Zo meldden zich kort na het voltooien van de weg de eerste houthandelaren, afkomstig uit het kustgebied van Ecuador. Ze zochten balsa, een tropische houtsoort die wordt gebruikt bij de productie van windturbines. Het is zowel vederlicht als extreem sterk en is daardoor de ideale grondstof voor de wieken, die tot wel 100 meter lang kunnen zijn. Het balsahout wordt verwerkt in de binnenkant van de wieken, in een composietmateriaal van koolstof- of glasvezels, hars en balsahout.

“

IN 2019 STEEG DE VRAAG NAAR BALSA ZO SNEL DAT DE BESTAANDE PLANTAGES DE VRAAG NIET MEER AANKONDEN

TWEET DIT

Normaal gesproken komt het balsahout van plantages in het kustgebied van Ecuador, al meer dan een halve eeuw ’s werelds belangrijkste exporteur van deze houtsoort. Balsa kent vele toepassingen, zoals in surfplanken, modelvliegtuigen, muziekinstrumenten en voor de industrie, voor windenergie.

Maar in 2019 steeg de vraag naar balsa zo snel dat de bestaande plantages de vraag niet meer aankonden. Dat kwam vooral door China, waar de overheid bedrijven subsidieerde om windmolenparken te bouwen. Maar ook Europa en de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren flink ingezet op windenergie. Zo bouwde de Europese Unie in 2021 een recordaantal windmolenparken bij. Een ontwikkeling die zich, met het oog op de energietransitie, de komende jaren vermoedelijk zal doorzetten.

Artikel gaat verder onder de foto.

Bewoners van de gemeenschap Kashap.Ynske Boersma

BALSAKOORTS

Aanvankelijk kapten handelaren de balsabomen in de buurt van de wegen, waar het het makkelijkst is om de bomen te vervoeren. Daarna trokken ze steeds dieper het oerwoud in, over de rivieren. Twee jaar lang kapten deze zogenaamde balseros elke balsaboom die ze tegenkomen. Aan de rivieroevers, op de eilanden in de rivieren, in de gebieden van de Inheemse gemeenschappen. Geen boom bleef overeind. Sommige handelaren zetten zelfs vliegtuigjes in om het hout weg te krijgen uit de meest afgelegen gebieden.

“

HANDELAREN BELOVEN GOUDEN BERGEN AAN DE INHEEMSE BEWONERS

Tweet dit

Daarbij gaan de handelaren veelal illegaal en bijna altijd immoreel te werk. Ze beloven gouden bergen aan de Inheemse bewoners van de afgelegen Amazone-gemeenschappen die de gigantische bosgebieden bewonen. Of beter gezegd: dikke pakken dollarbiljetten. Maar die beloftes komen ze zelden na.

Zo ook in Kashap, een Achuar-gemeenschap van drie families op drie uur varen van Copataza. “De balsero bood me 12.000 dollar voor mijn bomen aan de rivier”, zegt Gerardo Aij (38), een tanige, kleine man. “Hij gaf me een voorschot van 700 dollar, waarna hij begon met kappen. Maar de rest van het geld heb ik nooit gekregen.” Dezelfde verhalen vertellen de bewoners van het gehucht Copataza. Door zijn ligging aan de weg en de rivier transformeerde dat tot de belangrijkste doorvoerhaven voor balsahout. Tussen juli 2020 en juni 2021 zouden via de ‘haven’ van Copataza (niet meer dan een modderige aanlegplaats aan de rivier) zo’n 71.000 balsabomen het gebied hebben verlaten, stelt het Wereld Natuur Fonds.

En dan waren er nog de sociale problemen en de criminaliteit, die veroorzaakt werden door de houtkap en alle economische activiteit daaromheen. “Mensen van buitenaf brachten drugs en alcohol naar onze gemeenschap. De jongeren vielen voor de verleiding en gingen niet meer naar school”, zegt Tito Vargas, verantwoordelijke voor Economie in de Inheemse organisatie Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE). “Binnen families leidde de balsahandel tot scheidingen”, vertelt Vargas, “want mannen verkochten alles zonder erover te overleggen en kwamen dan zonder een cent thuis, dronken. Er zijn zelfs moorden gepleegd, allemaal veroorzaakt door de handel in balsa.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Een balsero bood Gerardo Aij (38) 12.000 dollar voor zijn bomen. Hij ontving 700.Ynske Boersma

ONTBOSSING

Hoewel de balsaboom op zich geen onderdeel van oerbossen vormt, leidt de balsakoorts wel tot nieuwe ontbossing van het regenwoud. Midden in het bos zijn tientallen hectares land ‘schoongemaakt’ om er balsa te laten groeien, zo tonen satellietbeelden van de regio boven de rivier Napo.

Dat kan Gilberto Nenquimo, voorzitter van de Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), beamen. “Ik vloog over ons territorium met een vliegtuigje en zag overal ontboste stukken land, tot zelfs in het beschermde gebied van de niet-gecontacteerde Waorani.” De Waorani’s zijn Ecuadors laatste Inheemse volk dat in contact kwam met de westerse wereld, pas in de jaren 1950. De 4000 Waorani’s bewonen ruim 800.000 hectare regenwoud, waarvan een deel beschermd natuurgebied is. Een klein deel van hen leeft nog zonder contact met de westerse wereld.

Nenquimo besloot om de kap in zijn territorium te verbieden. Dat leverde hem niet alleen bedreigingen van malafide balseros op, maar ook protesten van gemeenschapsleiders. “‘Laat ons verkopen’, zeiden ze me. En dat is begrijpelijk, want de mensen hebben geld nodig. Maar ze zien niet dat de balseros misbruik van hen maken.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Het Ecuadoraanse Amazonegebied kampt met ontbossing.Ynske Boersma

VOEDSELCRISIS

Enkele jaren na het begin van de stormloop op balsahout in de Amazone, staat het regenwoud aan de vooravond van een nieuwe kapronde. Waar in voorgaande jaren vooral balsa in het wild werd gekapt, groeit de balsaboom nu overal en nergens op plantages. Van veehouders tot kleine Inheemse boeren: allemaal plantten ze balsabomen, in de hoop grote winsten te maken zodra de bomen volgroeid zijn.

“

ONZE GROENE AMBITIES LEIDEN TOT ONTBOSSING EN SOCIALE PROBLEMEN AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD

TWEET DIT

Dat levert nieuwe problemen op voor de Achuar. Zij eten voornamelijk wat ze zelf verbouwen op hun akkers binnen de gemeenschap. Alleen voedingsmiddelen als rijst, olie en zout halen ze uit de stad, acht uur reizen over de rivier en de weg. Af en toe slachten ze een kip of schieten ze een vogel of aap in het bos. Maar dat bos heeft door de komst van wegen, oliemaatschappijen en houthakkers steeds minder te bieden.

Julian Illanes, leider van Copataza, is kritisch over de balsakoorts. “Balsa is nu het nummer 1-gewas van de Achuar. Maar de bomen leveren pas na drie of vier jaar iets op, en ondertussen verwaarlozen mensen hun akkers. Dat leidt onvermijdelijk tot een voedselcrisis.”

MOEILIJK TE TRACEREN

Het is een paradoxale situatie: onze groene energie-ambities leiden tot ontbossing en sociale problemen aan de andere kant van de wereld. Zo’n 75 procent van de wereldmarkt voor balsa komt uit Ecuador. Fabrikanten van windturbines gebruiken steeds meer synthetische stoffen voor de wieken van windmolens, maar de industrie kan voorlopig nog niet zonder het tropische hout.

Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar balsa de komende jaren blijven toenemen. Zo kondigden Nederland, België, Duitsland en Denemarken aan om voor 2050 het aantal windparken op zee flink uit te breiden, waarvan 65 gigawatt al voor 2030 klaar moet zijn. Ter vergelijking: in het afgelopen recordjaar 2021 werd wereldwijd zo’n 100 gigawatt windenergie in gebruik genomen.

Artikel gaat verder onder de foto.

Een houthandelaar bij een partij balsabalken in Copataza.Ynske Boersma

Zolang de vraag naar balsa hoog blijft, zullen de wantoestanden in Ecuador blijven bestaan. Controle van de overheid op de oorsprong van het hout is gebrekkig en eenvoudig te omzeilen. “Handelaren regelen een vergunning om balsa te kappen op één plek en halen het hout vervolgens waar dan ook vandaan”, zegt Julio Quilumba, die werkt voor het ministerie van Landbouw in de provincie Pastaza. “Traceerbaarheid is een groot probleem”, erkent hij.

Zo bezweert het grootste exportbedrijf van balsahout in Ecuador, het Zwitserse Plantabal/3A Composites, dat het bedrijf nooit hout uit het Amazonegebied heeft afgenomen. Maar uit een enquête onder 19 chauffeurs van ladingen balsahout in de Amazone, uitgevoerd gedurende 42 dagen in 2021 in de haven van Copataza in opdracht van het WWF, blijkt dat zij wel degelijk het hout aan dit bedrijf verkochten. 11 chauffeurs gaven aan het hout naar Plantabal te vervoeren.

Ramón Pino, algemeen directeur bij 3A Composites in de Amerika’s, ontkent de aantijging in alle toonaarden. “Wij zijn de grootste en bekendste producent van balsa in Ecuador. Maar de bedrijven die het hout (uit de Amazone, red.) afnamen zijn klein, zonder naam. Daarom zeggen de chauffeurs ‘Plantabal’, net zoals wanneer mensen Coca-Cola zeggen wanneer ze eigenlijk een ander merk bedoelen.” Wanneer we Pino’s weerwoord voorleggen aan twee houthandelaars in Copataza, bevestigen die toch dat zij het grootste deel van hun balsa aan Plantabal verkochten.

Een langere versie van dit artikel verscheen in oktober 2022 op mo.be.
Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

 

 

1.   Vanwege de negatieve connotatie en de koloniale herkomst vermijdt OneWorld de term ‘inheems’ normaliter; we kiezen meestal voor ‘oorspronkelijk’. Als een auteur bewust ‘Inheems’ schrijft, handhaven we dat mits geschreven met een hoofdletter. De hoofdletter toont respect, omdat het gaat om een collectieve identiteit, net zoals ‘Canadees’ een hoofdletter heeft. Lees hier meer over het woord Inheems. ↩︎

#AMAZONE #BALSA #ENERGIETRANSITIE #KLIMAAT #WINDMOLENS
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Will Bisphenol A be the PFOS of Wind Energy? 
Dr. ir. Eric Blondeel 

PFOS 

Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are chemicals that are man-made. They do not occur 
naturally in the environment. Examples of PFAS are GenX, PFOA (perfluorooctanoic acid) and PFOS 
(perfluorooctane sulfonates). 

Teflon is the best known PFAS variant, used, among other things, as the non-stick coating of frying 
pans. However, PFAS substances are very toxic. They are blamed for a large number of serious health 
problems such as liver damage, testicular and kidney cancer, thyroid problems… 

The problem is that they spread very easily in the environment. For example, PFAS remains were 
found on the Tibetan highlands and in Antarctica. They only disappear very slowly from the 
environment. In other words, they accumulate slowly and can accumulate to levels that are harmful to 
living things. 

PFOS is used worldwide in lubricants, coatings, paints, varnishes, etc. Even from 1970 also in class B 
extinguishing foam for extinguishing chemical liquids. They are fluorine-based compounds with a high 
stability, which is why they were thought to be harmless. 

Recently in the news 

Minister Zuhal Demir of the environment was given this difficult dossier. One of the reasons why 
PFOS, one of the PFAS substances, has recently been in the news is the drastic reduction in the limits of 
PFAS. That only happened in 2018. Then there was an immediate alarm. Previously, it was assumed by 
politicians and the press that these products, although banned, were fairly harmless according to 
OVAM (p. 25). An agreement was reportedly reached between the minister and 3M to remediate the 
grounds around the factory. But that doesn't say anything about global pollution from the use of these 
PFAS substances. 

Bisphenol A 

Bisphenol A (or BPA) is a synthetic organic compound whose reactant is phenol and is used in the 
production of all kinds of plastics. The attached letter A indicates the use of acetone as the second 
reactant. 

There are serious suspicions that Bisphenol A causes a disruption of the hormone action. That makes 
Bisphenol suspicious. It should be known that exposure to endocrine disrupting chemicals has been 
linked to about 80 diseases. These include testicular cancer, obesity and reproductive disorders.  



The unborn and young children are especially vulnerable because their hormone system is still 
developing. As early as 2012, the World Health Organization warned about the potentially 
carcinogenic properties of endocrine disruptors and concluded that these substances pose a global 
threat to public health. 

Will Bisphenol A be the PFOS of wind energy? 

------------------------------------------------------------------ 

  

Bisphenol A is used as a base for plastics and epoxy resins. The fine dust of this is the known 
microplastics that end up in the atmosphere and the environment and are seen as a real Trojan horse, 
because in favorable atmospheric conditions Bisphenol A is quite stable, but when the conditions 
change Bisphenol A can leak out of the dust particles, dissolve or be released and become a hazard to 
humans and the environment. 

So it's no wonder that the European Food Safety Authority (EFSA) recently significantly reduced 
dietary intakes of bisphenol A from a tolerable daily intake of 4 micrograms in 2015 to 0.04 nanograms 
per kg of body weight and per day. 

Well, the reduction in Bisphenol A is probably going in the same direction as PFOS, with a reduction of 
a factor of 100 000. This is where the media attention is. 

As early as 2012, the World Health Organization (WHO) warned the world about the possible 
carcinogenic properties of endocrine disruptors, concluding that these substances pose a global threat 
to public health. 

Bisphenol A also poses serious problems for water. 1 kg of Bisphenol A makes 10 billion liters of water 
unusable. Keeping this substance out of the environment therefore becomes essential, even though 
Directive 2020/2184/EC allows values that are 37.5 times higher than the WHO recommendation. 

There is still a long way to go here. 

 

Bisphenol A and Wind Turbines 
 

Wind turbine blades are made of fiberglass impregnated with epoxy to make them stronger. Epoxy 
contains 30-40% of Bisphenol A. Result: the particulate matter that comes from eroding windmill 
blades therefore contains a high content of Bisphenol A. 

And we already wrote that Bisphenol A is very harmful. 

Wind turbine blades are the largest consumer of epoxy plastics. In 2013, 27% (69,000 tons) of all epoxy 
resin went to wind turbine production. The annual global production of Bisphenol A in turn is more 
than 10 million tons, and a significant increase is expected in the coming years. 



That raises serious questions 

In principle, BPA in epoxy should not be a public health problem because it is encapsulated in the 
epoxy matrix and the wind turbine blades are given a protective coating. 

The practice is different, especially due to the enormous tonnages of windmill blades that are 
susceptible to wear. We already mentioned that there are great risks that Bisphenol A could enter the 
environment precisely via the wind turbines. 

The cat and the proverbial bell 

The cat's bell was rung by a publication from the Norwegian Turbine Group and also in OpinionZ. 

Especially the leading edge of the blades of wind turbines are subject to severe erosion. Although the 
erosion of windmill blades is the biggest problem for windmill manufacturers and belongs to their core 
business due to maintenance and repair costs, no verifiable data is available about the problems 
mentioned here. And if there are graphs in folders, the figures have been deleted. Remarkable all! 

In 2021, the University of Strathclyde published the measurement data of wear simulations on 
uncoated P10 epoxy under weather conditions of rain and hail. The aim was to produce a map showing 
the intensity of erosion for wind turbines. 

However, those measurement results were in principle not directly usable for blades, because only the 
wear of the leading edge of the blades is dominant. 

But the results were used by the Norwegian Turbine Group to calculate the amount of epoxy dust for 
the entire surface of the blades. That gave no less than 62 kg. epoxy dust over the total surface per 
year! 

Remember that epoxy contains 30 to 40% BPA. 

That alarming number was (rightly) strongly disputed: some came to just 150 grams per year. 

Factcheck Flanders also responded. She states that the erosion amounts to 640 grams per turbine per 
year. Unfortunately, fact checker also makes a big mistake because they used unverifiable data. After 
all, the wind industry is extremely discreet, closed and unreliable. Interest groups such as the World 
Wind Energy Association or the Brussels-based Wind Europe do not release anything, not even 
statistics on hazards, accidents, safety, health, or human suffering. 

And what is released turns out to be wrong, for example, in 2014 there were 117 known tower fires 
worldwide while the industry reported only 12 Fire is the second largest wind turbine problem after 
blade wear that releases many toxic substances… 

Something is brewing 

For example, the front edge of the blades is only given a 5-year wear guarantee. 



But Siemens Gamesa had to perform an "emergency" blade repair on 140 of the 175 turbines at the 630 
MW supplying London Array wind farm in March 2018 due to earlier-than-expected leading edge 
erosion. 

This came a month after Siemens Gamesa was forced to repair 87 of the 111 turbines at a 400 MW farm 
in Anholt, Denmark. Both cases involved 3.6 MW turbines with a rotor diameter of 120 meters and 
installed in 2013. 

The fact that these relatively small turbines are already showing advanced erosion on such a scale in 
less than five years emphasizes the seriousness of the problem facing the (offshore) wind industry. 

It is not known how much material has ended up in the environment, nor is the cost of the repair 
known. Spare blades were even fitted during those repairs. 

The fact is, however: erosion is now one of the main reasons for wind turbine failures. In addition, it 
turns out that most of these repairs only last a few years. 

It can be expected that the problem will even worsen. On the one hand, this is due to the increase in 
wind turbines at sea, where the wear is 40% higher, and on the other hand, the pursuit of larger 
diameters of mill blades and higher blade speeds (to reduce investment costs) results in even greater 
erosion and therefore more damage to the environment. 

And then there is the EIA 

'Environmental impact assessment' is an investigation into the possible environmental consequences of 
certain activities or interventions (projects, plans, policy intentions or programmes). An environmental 
impact statement (EIA) is drawn up before the projects or plans are implemented. In this way, harmful 
effects for the environment can be estimated and dealt with at an early stage. 

In the “Nevele Judgment”, EU regulations require that a construction permit for wind turbines is 
subject to the EIA report. 

In the interest of public health, windmills must meet additional requirements. Currently, the noise 
generated by windmills is already such a new requirement for public health. 

Since it is now undeniably established that windmills also cause chemical pollution with hazardous 
substances such as Bisphenol A (BPA), a substance that the WHO calls a worldwide threat, 1 gram of 
which makes 10 million liters of water toxic and that is harmful to humans, animals and the 
environment, it is essential that this matter is included in the EIA. 

Wind turbine blades release from 0.5 to 2.5 grams of pure Bisphenol (BPA) per year. Perhaps a much 
too low figure compared to the FactCheck Flanders figure. Calculated over a lifespan of 20 years, this 
equates to the destruction of 100 million to 500 million liters of water per turbine. Not exactly negligible 
as this ends up in the diet and even in the bloodstream. But even that figure is probably an 
underestimate, given the reputation of the wind industry. 



The wind energy sector has probably seen this storm coming for a long time and according to the 
article Hidden Interests in Literature Wind Turbines of the University of Twente, the sector 
controls/manipulates. They appease unsubstantiated minimalist figures and try to keep the 
publications under control: “the wind energy industry manages to manipulate by keeping a constant 
flow of information in the discussion around wind turbines, in order to divert attention from 
independent scientific research into the health effects and risks of wind turbines on humans and 
animals. Administrators and researchers need to take a more critical look at research funding and what 
influence industry may have had in scientific publications.” 

To date, administrators have meekly followed the wind energy lobby, but now the ill effects are 
emerging and ignoring it is becoming a political hot topic. 

Another huge problem that the EIA has to deal with is that there is still no solution for salvaging the 
worn blades that weigh up to 60 tons and need to be replaced every 15 to 20 years. Sawing and burying 
is very harmful to the environment, also because Bisphenol A then permanently leaks into the 
groundwater. With the regularity of a clock, companies claim to have a solution, but without release on 
which the claim is based. 

Environmental Organizations? 

It is striking that environmental organizations always talk about the application of the precautionary 
principle when there is even the slightest doubt. Just think of pesticides and the daily display of the 
requirement for a circular economy. But about Bisphenol A and buried turbine blades they are silent. 

Now that wind turbines end up in the danger zone from an environmental point of view, there is no 
wind. The Scottish government has already woken up. 

PFOS rightly caused a lot of controversy. But if you look at the Bisphenol A (BPA) file, you wonder 
whether the windmills that are scattered all over the landscape will not create an equally large and 
dangerous dust cloud. 

We therefore end with the question: 

When will policy makers wake up or will it be another PFOS story? 

See also — 
1 - Study: Bisphenol A, Bisphenol F, and Bisphenol S: The Bad and the Ugly. Where Is the Good? 

2 - Report: Bisphenol A – an Environmental and Human Threat  

3 - Bisphenol A in wind turbines damages human fertility 

4 - Bisphenol A and the environmentally destructive nature of industrial wind turbines 

5 - Wind turbines contributor of micro and nano sized particles containing Bisphenol A – possible 
carcinogenic properties – to the environment through leading edge erosion 

6 - Pollution, Contaminants, Threats Posed by Industrial Wind Turbines, and the Economic Realities of 
Offshore Wind 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33916708/
https://hrcak.srce.hr/file/388189
https://bergensia.com/bisphenol-a-in-wind-turbines-damages-human-fertility/
https://www.countylive.ca/bisphenol-a-and-the-environmentally-destructive-nature-of-industrial-wind-turbines/
https://energyeducation.se/wind-turbines-may-be-a-significant-contributor-of-micro-and-nano-sized-particles-containing-bisphenol-a-possible-carcinogenic-properties-to-the-environment-through-leading-edge-erosion/
https://energyeducation.se/wind-turbines-may-be-a-significant-contributor-of-micro-and-nano-sized-particles-containing-bisphenol-a-possible-carcinogenic-properties-to-the-environment-through-leading-edge-erosion/
https://weloveoutdoors.org/wp-content/uploads/2021/11/20211110CAWTILEPresentationRD_MB-Compressed.pdf
https://weloveoutdoors.org/wp-content/uploads/2021/11/20211110CAWTILEPresentationRD_MB-Compressed.pdf


 KL IM A ATO NR EC HTGROENE SCHIJN:  WE KAPPEN DE AMAZONE VOOR 
‘SCHONE’  WINDMOLENS  

De windmolenparken die wereldwijd in recordtempo uit de 
grond worden gestampt, hebben vernietigende gevolgen 
voor het Ecuadoraanse Amazonegebied. Daar groeit 
balsahout, onmisbaar voor de wieken van de molens. 
‘Onze energie-ambities leiden tot steeds meer 
ontbossing.’

• Ynske Boersma

Een vertegenwoordiger van het duurzame 
bedrijf SERE meet een balsaboom.Ynske Boersma 
Het is vrijdagmiddag. Een witte man keurt een lading planken van balsahout, opgestapeld aan de 
oever van een weidse rivier in het Amazonegebied. In de verte klinkt het geluid van een motorzaag. 
Beneden, in de rivier, spelen drie Inheemse1 kleuters joelend van plezier met een paar verdwaalde 
planken van het hout, dat zo licht is dat het perfect blijft drijven. 

“  

HOUTHANDELAREN BRACHTEN NIET  ALLEEN GELD MAAR OOK CONFLICT EN 

CRIMINALITEIT MET ZICH MEE  

TWEET DIT  
‘China’, antwoordt de man, een houthandelaar, op de vraag waar het hout heen gaat. Maar welk 
exportbedrijf het hout uitvoert, dat wil hij niet zeggen. Noch waar het hout vandaan komt. Dat is niet zo 
vreemd: in dit afgelegen Amazonegebied bestaat geen enkele controle op de vaak illegale kap door 
deze handelaars. De enige wet is die van het dollarbiljet. 

HOUT VOOR WINDTURBINES  

Copataza, een gehucht in de Inheemse Achuar-gemeenschap in de Ecuadoraanse Amazone, ligt aan 
het einde van de enige weg naar de buitenwereld, die in 2019 werd voltooid. Dat is voor sommigen 

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/
https://www.oneworld.nl/personen/ynske-boersma/
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/groene-schijn-we-kappen-de-amazone-voor-schone-windmolens/?utm_source=OneWorld+nieuwsbrieven&utm_campaign=8a27371ed6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_07_08_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_30126d7d06-8a27371ed6-9527861#annotation-1056069-1
https://twitter.com/intent/tweet?text=Houthandelaren%20brachten%20niet%20alleen%20geld%20maar%20ook%20conflict%20en%20criminaliteit%20met%20zich%20mee&url=https%3A%2F%2Fwww.oneworld.nl%2Flezen%2Fklimaat%2Fklimaatonrecht%2Fgroene-schijn-we-kappen-de-amazone-voor-schone-windmolens%2F
https://www.oneworld.nl/


een zegen en voor anderen een vloek. Want met de weg kwamen de handelaren, en die brachten niet 
alleen geld maar ook conflict en criminaliteit met zich mee. 
Zo meldden zich kort na het voltooien van de weg de eerste houthandelaren, afkomstig uit het 
kustgebied van Ecuador. Ze zochten balsa, een tropische houtsoort die wordt gebruikt bij de productie 
van windturbines. Het is zowel vederlicht als extreem sterk en is daardoor de ideale grondstof voor de 
wieken, die tot wel 100 meter lang kunnen zijn. Het balsahout wordt verwerkt in de binnenkant van de 
wieken, in een composietmateriaal van koolstof- of glasvezels, hars en balsahout. 

“  

IN  201 9  STEEG DE VRAAG NAAR BALSA ZO SNEL DAT DE BESTAANDE 

PLANTAGES DE VRAAG NIET MEER AANKONDEN  

TWEET DIT  
Normaal gesproken komt het balsahout van plantages in het kustgebied van Ecuador, al meer dan 
een halve eeuw ’s werelds belangrijkste exporteur van deze houtsoort. Balsa kent vele toepassingen, 
zoals in surfplanken, modelvliegtuigen, muziekinstrumenten en voor de industrie, voor windenergie. 
Maar in 2019 steeg de vraag naar balsa zo snel dat de bestaande plantages de vraag niet meer 
aankonden. Dat kwam vooral door China, waar de overheid bedrijven subsidieerde om 
windmolenparken te bouwen. Maar ook Europa en de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren 
flink ingezet op windenergie. Zo bouwde de Europese Unie in 2021 een recordaantal 
windmolenparken bij. Een ontwikkeling die zich, met het oog op de energietransitie, de komende jaren 
vermoedelijk zal doorzetten. 
Artikel gaat verder onder de foto. 

Bewoners van de gemeenschap Kashap.Ynske 
Boersma 

BALSAKOORTS  

Aanvankelijk kapten handelaren de balsabomen in de buurt van de wegen, waar het het makkelijkst is 
om de bomen te vervoeren. Daarna trokken ze steeds dieper het oerwoud in, over de rivieren. Twee 
jaar lang kapten deze zogenaamde balseros elke balsaboom die ze tegenkomen. Aan de rivieroevers, 
op de eilanden in de rivieren, in de gebieden van de Inheemse gemeenschappen. Geen boom bleef 
overeind. Sommige handelaren zetten zelfs vliegtuigjes in om het hout weg te krijgen uit de meest 
afgelegen gebieden. 
“ 

HANDELAREN BELOVEN GOUDEN BERGEN AAN DE INHEEMSE BEWONERS 
Tweet  d i t  
Daarbij gaan de handelaren veelal illegaal en bijna altijd immoreel te werk. Ze beloven gouden bergen 
aan de Inheemse bewoners van de afgelegen Amazone-gemeenschappen die de gigantische 
bosgebieden bewonen. Of beter gezegd: dikke pakken dollarbiljetten. Maar die beloftes komen ze 
zelden na. 
Zo ook in Kashap, een Achuar-gemeenschap van drie families op drie uur varen van Copataza. “De 
balsero bood me 12.000 dollar voor mijn bomen aan de rivier”, zegt Gerardo Aij (38), een tanige, 

https://twitter.com/intent/tweet?text=In%202019%20steeg%20de%20vraag%20naar%20balsa%20zo%20snel%20dat%20de%20bestaande%20plantages%20de%20vraag%20niet%20meer%20aankonden&url=https%3A%2F%2Fwww.oneworld.nl%2Flezen%2Fklimaat%2Fklimaatonrecht%2Fgroene-schijn-we-kappen-de-amazone-voor-schone-windmolens%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Handelaren%20beloven%20gouden%20bergen%20aan%20de%20Inheemse%20bewoners&url=https%3A%2F%2Fwww.oneworld.nl%2Flezen%2Fklimaat%2Fklimaatonrecht%2Fgroene-schijn-we-kappen-de-amazone-voor-schone-windmolens%2F
https://www.oneworld.nl/app/uploads/2023/01/bewoners-gemeenschap-Kashap-1600x1066.jpg


kleine man. “Hij gaf me een voorschot van 700 dollar, waarna hij begon met kappen. Maar de rest van 
het geld heb ik nooit gekregen.” Dezelfde verhalen vertellen de bewoners van het gehucht Copataza. 
Door zijn ligging aan de weg en de rivier transformeerde dat tot de belangrijkste doorvoerhaven voor 
balsahout. Tussen juli 2020 en juni 2021 zouden via de ‘haven’ van Copataza (niet meer dan een 
modderige aanlegplaats aan de rivier) zo’n 71.000 balsabomen het gebied hebben verlaten, stelt het 
Wereld Natuur Fonds. 
En dan waren er nog de sociale problemen en de criminaliteit, die veroorzaakt werden door de 
houtkap en alle economische activiteit daaromheen. “Mensen van buitenaf brachten drugs en alcohol 
naar onze gemeenschap. De jongeren vielen voor de verleiding en gingen niet meer naar school”, 
zegt Tito Vargas, verantwoordelijke voor Economie in de Inheemse organisatie Nacionalidad Achuar 
de Ecuador (NAE). “Binnen families leidde de balsahandel tot scheidingen”, vertelt Vargas, “want 
mannen verkochten alles zonder erover te overleggen en kwamen dan zonder een cent thuis, 
dronken. Er zijn zelfs moorden gepleegd, allemaal veroorzaakt door de handel in balsa.” 
Artikel gaat verder onder de foto. 

Een balsero bood Gerardo Aij (38) 12.000 dollar voor zijn bomen. 
Hij ontving 700.Ynske Boersma 

ONTBOSSING  

Hoewel de balsaboom op zich geen onderdeel van oerbossen vormt, leidt de balsakoorts wel tot 
nieuwe ontbossing van het regenwoud. Midden in het bos zijn tientallen hectares land 
‘schoongemaakt’ om er balsa te laten groeien, zo tonen satellietbeelden van de regio boven de rivier 
Napo. 
Dat kan Gilberto Nenquimo, voorzitter van de Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), beamen. 
“Ik vloog over ons territorium met een vliegtuigje en zag overal ontboste stukken land, tot zelfs in het 
beschermde gebied van de niet-gecontacteerde Waorani.” De Waorani’s zijn Ecuadors laatste 
Inheemse volk dat in contact kwam met de westerse wereld, pas in de jaren 1950. De 4000 Waorani’s 
bewonen ruim 800.000 hectare regenwoud, waarvan een deel beschermd natuurgebied is. Een klein 
deel van hen leeft nog zonder contact met de westerse wereld. 
Nenquimo besloot om de kap in zijn territorium te verbieden. Dat leverde hem niet alleen bedreigingen 
van malafide balseros op, maar ook protesten van gemeenschapsleiders. “‘Laat ons verkopen’, zeiden 
ze me. En dat is begrijpelijk, want de mensen hebben geld nodig. Maar ze zien niet dat de balseros 
misbruik van hen maken.” 
Artikel gaat verder onder de foto. 

https://www.oneworld.nl/app/uploads/2023/01/DSCF0556-1066x1600.jpg


Het Ecuadoraanse Amazonegebied kampt met 
ontbossing.Ynske Boersma 

VOEDSELCRISIS  

Enkele jaren na het begin van de stormloop op balsahout in de Amazone, staat het regenwoud aan de 
vooravond van een nieuwe kapronde. Waar in voorgaande jaren vooral balsa in het wild werd gekapt, 
groeit de balsaboom nu overal en nergens op plantages. Van veehouders tot kleine Inheemse boeren: 
allemaal plantten ze balsabomen, in de hoop grote winsten te maken zodra de bomen volgroeid zijn. 

“  

ONZE GROENE AMBITIES LEIDEN TOT ONTBOSSING EN SOCIALE PROBLEMEN 

AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD  

TWEET DIT  
Dat levert nieuwe problemen op voor de Achuar. Zij eten voornamelijk wat ze zelf verbouwen op hun 
akkers binnen de gemeenschap. Alleen voedingsmiddelen als rijst, olie en zout halen ze uit de stad, 
acht uur reizen over de rivier en de weg. Af en toe slachten ze een kip of schieten ze een vogel of aap 
in het bos. Maar dat bos heeft door de komst van wegen, oliemaatschappijen en houthakkers steeds 
minder te bieden. 
Julian Illanes, leider van Copataza, is kritisch over de balsakoorts. “Balsa is nu het nummer 1-gewas 
van de Achuar. Maar de bomen leveren pas na drie of vier jaar iets op, en ondertussen verwaarlozen 
mensen hun akkers. Dat leidt onvermijdelijk tot een voedselcrisis.” 

MOEILIJK TE TRACEREN  

Het is een paradoxale situatie: onze groene energie-ambities leiden tot ontbossing en sociale 
problemen aan de andere kant van de wereld. Zo’n 75 procent van de wereldmarkt voor balsa komt uit 
Ecuador. Fabrikanten van windturbines gebruiken steeds meer synthetische stoffen voor de wieken 
van windmolens, maar de industrie kan voorlopig nog niet zonder het tropische hout. 
Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar balsa de komende jaren blijven toenemen. Zo 
kondigden Nederland, België, Duitsland en Denemarken aan om voor 2050 het aantal windparken op 
zee flink uit te breiden, waarvan 65 gigawatt al voor 2030 klaar moet zijn. Ter vergelijking: in het 
afgelopen recordjaar 2021 werd wereldwijd zo’n 100 gigawatt windenergie in gebruik genomen. 
Artikel gaat verder onder de foto. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Onze%20groene%20ambities%20leiden%20tot%20ontbossing%20en%20sociale%20problemen%20aan%20de%20andere%20kant%20van%20de%20wereld&url=https%3A%2F%2Fwww.oneworld.nl%2Flezen%2Fklimaat%2Fklimaatonrecht%2Fgroene-schijn-we-kappen-de-amazone-voor-schone-windmolens%2F
https://www.oneworld.nl/app/uploads/2023/01/ontbost-land-2-1600x1066.jpg


Een houthandelaar bij een partij balsabalken in 
Copataza.Ynske Boersma 
Zolang de vraag naar balsa hoog blijft, zullen de wantoestanden in Ecuador blijven bestaan. Controle 
van de overheid op de oorsprong van het hout is gebrekkig en eenvoudig te omzeilen. “Handelaren 
regelen een vergunning om balsa te kappen op één plek en halen het hout vervolgens waar dan ook 
vandaan”, zegt Julio Quilumba, die werkt voor het ministerie van Landbouw in de provincie Pastaza. 
“Traceerbaarheid is een groot probleem”, erkent hij. 
Zo bezweert het grootste exportbedrijf van balsahout in Ecuador, het Zwitserse Plantabal/3A 
Composites, dat het bedrijf nooit hout uit het Amazonegebied heeft afgenomen. Maar uit een enquête 
onder 19 chauffeurs van ladingen balsahout in de Amazone, uitgevoerd gedurende 42 dagen in 2021 
in de haven van Copataza in opdracht van het WWF, blijkt dat zij wel degelijk het hout aan dit bedrijf 
verkochten. 11 chauffeurs gaven aan het hout naar Plantabal te vervoeren. 
Ramón Pino, algemeen directeur bij 3A Composites in de Amerika’s, ontkent de aantijging in alle 
toonaarden. “Wij zijn de grootste en bekendste producent van balsa in Ecuador. Maar de bedrijven die 
het hout (uit de Amazone, red.) afnamen zijn klein, zonder naam. Daarom zeggen de chauffeurs 
‘Plantabal’, net zoals wanneer mensen Coca-Cola zeggen wanneer ze eigenlijk een ander merk 
bedoelen.” Wanneer we Pino’s weerwoord voorleggen aan twee houthandelaars in Copataza, 
bevestigen die toch dat zij het grootste deel van hun balsa aan Plantabal verkochten. 
Een langere versie van dit artikel verscheen in oktober 2022 op mo.be. 
Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. 

1. Vanwege de negatieve connotatie en de koloniale herkomst vermijdt OneWorld de term ‘inheems’
normaliter; we kiezen meestal voor ‘oorspronkelijk’. Als een auteur bewust ‘Inheems’ schrijft,
handhaven we dat mits geschreven met een hoofdletter. De hoofdletter toont respect, omdat het gaat
om een collectieve identiteit, net zoals ‘Canadees’ een hoofdletter heeft. Lees hier meer over het
woord Inheems. ↩
#AMAZONE #BALSA #ENERGIETRANSITIE #KLIMAAT #WINDMOLENS

OVER DE AUTEUR 
Correspondent en reisjournalist in Latijns-Amerika.
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