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Dorpsplein in Efirese.

Het Noorse Scanfuel heeft in Ghana beslag weten te leggen op 400.000 hectare grond voor de productie van olie die perfect dienst doet als biobrandstof.
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Een gebied zo groot als de provincies Limburg en Antwerpen samen, zoveel grond heeft
Scanfuel in Ghana gekocht. De
Noorse multinational wil op
de vruchtbare grond jatrophanoten gaan kweken, waarvan
de olie perfect dienst doet als
biobrandstof. Maar de Ghanezen zijn niet van plan hun land
zonder slag of stoot uit te leveren.

De strijd om
vruchtbaar
jatrophaland

Ghana en andere Afrikaanse landen twijfelen tussen
weerstaan aan en omarmen van investeerders die
landbouwgrond kopen voor productie van biobrandstof

ngo die zich bezighoudt met voedselzekerheid. Eli is geen antikapitalistische
havik en zijn bezorgdheid is legitiem. ‘De
gebieden waarin de meeste van die ondernemingen opereren liggen in onze
food basket waar 45 tot 50 procent van de
voedselgewassen van Ghana verbouwd
worden.’
Toch is hij bij jongens van de bioeen commentaar, brandstoffenindustrie persona non grata.
prettige terugreis’, Eli zou in een veelbeluisterd nationaal
zegt Erik Wiers- radioprogramma hebben beweerd dat jama. Zonder par- trophaplanters tienduizenden boeren
don zet de Neder- van hun land hebben verdreven. ‘Van die
landse onderne- uitspraken hebben we veel last gehad’,
mer mij buiten de deur van zijn kantoor vertrouwt een andere Europese onderin het plattelandsstadje Agogo op pakweg nemer in biobrandstoffen in Ghana mij
300 kilometer van de Ghanese hoofdstad toe. De boycot van Eli krijgt een amusanAccra. Daar leidt Wiersma vanuit een te wending als blijkt dat de ngo-directeur
verbouwde villa een forse jatrophaplan- door de jatrophaclan ten onrechte in de
tage voor de Noorse onderneming Scan- ban is gedaan. Een mp3-opname van de
fuel. De olie uit de vrucht van de jatropha radio-uitzending wijst uit dat de gevormt de basis voor de bereiding van wraakte uitspraak niet van hem afkombiobrandstof. De onderneming uit Sta- stig is. Hoe dan ook, de confronterende
vanger heeft hier in midden Ghana op houding van Scanfuel voorspelt alleszins
een weinig transparante wijze beslag we- weinig goeds.
ten te leggen op maar liefst 400.000 hectare grond, een oppervlakte zo groot als
BEURSGENOTEERD
de provincies Antwerpen en Limburg samen. Daarmee is Scanfuel leader of the
Wiersma heeft deze ochtend in de 4x4
pack. Het bedrijf mikt op een olieproduc- directie-Volvo al vroeg de talloze hobbels
tie van 5.000 vaten per dag en is veruit de en kuilen getrotseerd voor een inspectie
grootste van de om en nabij 15 meren- van zijn plantage, een kilometer of vijftig
deels buitenlandse investeerders uit on- verderop. Na zijn terugkeer in Agogo
der meer de VS, Israël, Italië en Brazilië neem ik ook een kijkje. Het is oogsttijd en
die op Ghanese landbouwgrond jatropha een deel van de planten zijn al gesnoeid
of suikerriet (willen) verbouwen. Alle- en ontdaan van de vruchten waaruit
maal oogsten ze veel kritiek.
plantaardige olie wordt geperst. Elders
Investeerders in landbouwgrond lig- staan vrouwen uit een nabijgelegen dorp
gen in Ghana onder vuur. Ze worden be- nog in het veld te plukken . De plantage
schuldigd van uitbuiting, verdrijving van brengt werkgelegenheid. Een groepje
boeren en worden door sommigen be- mannen toont langs de weg een zak vol
schouwd als een gevaar voor de voedsel- vruchten die straks wordt opgehaald
zekerheid. In die opwinding over hun voor vervoer naar een iets hoger gelegen
groeiende aanwezigheid ligt ook de reden bedrijfscomplex met nieuwe schuren. Dit
voor Wiersma’s afwerende houding: het is het centrum van de plantage die door
mishaagt Scanfuel dat ik in het gebied Wiersma wordt geleid.
rondreis met David Eli, directeur van een
Tot 2009 was hij wereldwijd manager

‘G

voor duurzame oliebevoorrading bij het
Britse D1 Oils dat na zuidelijk Afrika ook
in Ghana aan de slag wilde. Het aan de
beurs van Londen genoteerde bedrijf
specialiseert zich in jatropha, maar kreeg
een tegenslag te verwerken toen de Britse oliereus BP zich terugtrok uit een joint
venture met D1 Oils. Erik Wiersma stapte
over naar Scanfuel. Hij is nu CEO van
Scanfuel Ghana en verdeelt zijn tijd tussen Agogo en zijn huis in België. De concurrenten zijn vol lof over de jonge plantage. Over de goed begaanbare zandwegen op het Scanfuel-territorium kun je
kilometers lang comfortabel rijden door
grote groene, gelijkmatig beplante velden
jatropha. Het land is
degelijk ontgonnen. Op
sommige velden staan
nog her en der bomen,
maar op de meeste
plaatsen is alle begroeiing gekapt. Van het
hakhout zijn lange afscheidingen gemaakt.
Een kilometer of
tien verderop zijn ze
minder te spreken over
de bedoening van Mister Erik, zoals het personeel op de boerderij de CEO noemt.
Het dorp Efirese wordt bijna overspoeld
door een jatrophawoekering die pas vlak
voor het dorp door een onzichtbare hand
wordt tegengehouden. De 500 inwoners
van Efirese zijn door de Scanfuel expansie in de knel gekomen. Met de Aframrivier in hun rug en met golven jatropha tot
op de stoep, kunnen ze geen kant meer op
met hun eigen voedselteelten. De dorpschef van Efirese heet Amadou Zackari .
Hij heeft bij Scanfuel vergeefs geprotesteerd om landbouwgrond voor het dorp
te reserveren. ‘Dit is allemaal erg vervelend voor ons. Zonder land kan het dorp
niet groeien’, zegt Zackari. ‘Van de aanwezigheid van Scanfuel kunnen we alleen
maar schade ondervinden.’

In tegenstelling tot andere dorpen
weigeren de inwoners van Efirese werk
op de plantage omdat ze de beloning te
laag vinden. En dan de vrouwen van het
dorp, die zijn woedend. Land dat ze bewerkten, is van de ene dag op de andere
omgeploegd, zonder dat ze op de hoogte
waren gebracht. En ze zijn de noten kwijt
van de dawadanaboom. In de noten zit
olie die de vrouwen vermarkten en waarmee ze het eten bereiden. ‘Scanfuel heeft
al deze bomen omgehakt’, zegt een furieuze Akroporka Fafra in een in december
2009 op video vastgelegd interview. ‘Nu
zijn we werkloos. Het verzamelen en bewerken van de noten is onze bron van

Machines kwamen het
land op en de mensen
moesten gedwongen
hun biezen pakken.
overleven.’ De andere vrouwen en kinderen van het dorpje staan om Akroporka
heen en applaudiseren voor haar betoog.
In de districtshoofdstad Konongo is
de Honourable Thomas Osei-Bonsu
evenmin erg te spreken over het optreden van Scanfuel. Hij is de chief executive, de bestuurlijke spil in het gebied. Typisch iemand die elke verstandige investeerder in het gebied te vriend zou
houden. Toch is Scanfuel erin geslaagd de
man tegen zich in het harnas te jagen. De
vader van de chief executive is door de
binnenkomst van Scanfuel huis en haard
kwijtgeraakt, fluistert iemand in de
wachtkamer van het gemeentehuis van
Kolongo. ‘Ik ben erg bezorgd’, zegt OseiBonsu in zijn ruime kantoor. ‘Wij ver-

Jatrophaoogst.

wachtten veel van buitenlandse investeerders. De mensen die het land bewerkten dachten dat ze zouden worden gecompenseerd of als outgrower (contractboer) konden gaan werken. Daar is niets
van terechtgekomen. Machines kwamen
het land op en de mensen moesten gedwongen hun biezen pakken. Boeren bereiden nu een rechtszaak voor om schadevergoeding te eisen. Dat is erg slecht
voor het imago van het bedrijf. Als Scanfuel met de mensen had onderhandeld,
was er niets gebeurd. Maar het bedrijf
heeft niet gereageerd op mijn verzoek om
dat alsnog te doen.’
ARCHAÏSCH

Een van de oorzaken van de problemen is de archaïsche manier waarop
landeigendom in Ghana is geregeld. Er is
family land en community land. Investeerders mijden vaak family land omdat
de eigenaar van de grond onduidelijk is.
Community land is net als in menig ander Afrikaans land in handen van paramount chiefs die er in de praktijk mee
kunnen doen en laten wat ze willen.
Scanfuel heeft de rechten over 400.000
hectare community land voor een onbekende prijs verworven van de chief van
Agogo die over aanzienlijke politieke invloed beschikt. In plaats van goodwill en
contacten met de betrokken bevolking en
plaatselijke autoriteiten op te bouwen,
lijkt Scanfuel zich vooral te verschuilen
achter deze chief. Deze onverstandige
aanpak is koren op de molen van critici in
Ghana (en daarbuiten) die buitenlandse
investeerders zien als hyena’s die aan de
haal willen met een van de meest gevoelige bezittingen: landbouwgrond. ‘Scanfuel heeft al het vruchtbare land van de
inwoners van Efirese en omliggende dorpen afgenomen en het enige wat de mensen nog rest is angst en onzekerheid’
schrijft Ghana Busines News op zijn
nieuwssite.
De Verenigde Naties bevestigden vorig jaar in een rapport de aanvankelijk
stille opkomst van grootschalige landverwerving in Afrika. Daarna heeft de VN
voedsel- en landbouworganisatie FAO
een begin gemaakt met het opstellen van
regels voor buitenlandse investeringen
in landbouwgrond. Om met succes in
Afrikaanse landbouw te investeren, moet
je in elk geval de gevoeligheden leren res-
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pecteren waarmee het thema land is gelinkt. Een succesvol investeerder dient de
altijd aanwezige scepsis jegens buitenlandse ondernemingen de wind uit de
zeilen te nemen én te bewijzen dat modernisering met behulp van buitenlands
kapitaal een win-winsituatie kan worden.
‘Daarom moeten ondernemers hun huiswerk doen, het systeem doorgronden en
proberen alle betrokkenen aan boord te
krijgen’, adviseert de Ghanese consultant
Dr. Joyce Bruce. Maar zelfs dan kan het
misgaan. Bruce begeleidde een andere
Noorse firma, BioFuel Africa, bij haar intocht in het noorden van Ghana. Die Noren namen alle adviezen van Bruce ter
harte. Ze overlegden zich te pletter. Zochten naar een breed draagvlak. Om toch
nog te verzanden in een moeras van
slechte regelgeving en sabotage.
CORRUPTIE

Tijdens een interview in Accra doet
Steinar Kolnes, een van de eigenaars van
BioFuel Africa, op een hotelterras zijn relaas. In 2008 begonnen in Ghana beschuldigingen te circuleren dat BioFuel
Africa zich had bezondigd aan corruptie
bij het verkrijgen van een milieuvergunning. Die beschuldigingen kwamen in de
lucht kort nadat BioFuel Africa de ‘diensten’ had afgewezen van een ngo-medewerker. Deze medewerker wilde bij de
onderhandelingen over landrechten als
bemiddelaar optreden tussen een chief
en het bedrijf. In januari 2009 tekende
BioFuel Africa een contract voor levering
aan de grote Noorse staatsoliemaatschappij Statoil. Een dag later werd Statoil gewaarschuwd door Noorse autoriteiten dat BioFuel Africa in Ghana werd
beschuldigd van corruptie. ‘De bron van
de beschuldigingen is nooit onthuld,
maar het resultaat was dat Statoil en andere investeerders zich terugtrokken’,
vertelt Steinar Kolnes. BioFuel Africa
heeft nu de tering naar de nering gezet.
Het bedrijf heeft zich uit een gebied in
Noord-Ghana teruggetrokken, beschikt
over een leasecontract voor 154.000 hectare elders en verwacht dit jaar tussen
300 en 400 ton ruwe jatrophaolie te produceren. Kolnes heeft echter op de grote
expansie in jatropha een rem gezet. ‘Vanwege al het lawaai over voedselzekerheid
en om problemen met ngo’s te vermijden’.

