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Abstract 

Ondanks zijn bijdrage in de ontwikkeling van de mensheid heeft de goudmijnbouw een slechte 

reputatie. De industriële mijnbouw blijft over het algemeen onduurzaam, maar er is wel verbetering 

merkbaar. Van een dergelijke evolutie in de artisanale mijnbouw is echter nauwelijks iets te merken. 

De artisanale goudmijnbouw vindt veelal illegaal plaats waardoor ze ongecontroleerd gebeurt. De 

oorzaak daarvan ligt niet alleen bij de mijnbouwers, maar evenzeer bij de overheden die hen negeren. 

Door de link met armoede is duurzaam handelen niet de grootste zorg van de artisanale mijnbouwers. 

Bovendien zijn ze meestal niet voldoende technisch onderlegd waardoor de negatieve invloed op het  

milieu toeneemt uit onwetendheid. Het meest gekende gevolg van artisanale mijnbouw in de periferie 

is de immense kwikvervuiling die zowel het milieu als de gezondheid van de omliggende 

gemeenschappen in gevaar brengt. Kwikvervuiling is echter niet de enige negatieve impact op het 

milieu. Ook ontbossing, verzilting van rivieren, verstoring van de waterbalans, bodemdegradatie en 

cyanidevervuiling bedreigen de biodiversiteit en zijn gevolgen van de (artisanale) mijnbouw. 

Daarnaast zijn sociale issues zoals kinderarbeid, genderproblematiek, prostitutie en informaliteit meer 

regel dan uitzondering. Ironisch genoeg remmen de artisanale mijnbouwers hun eigen ontwikkeling 

door hun handelen. Binnen deze scriptie wordt de problematiek beschreven en wordt naar eventuele 

oplossingen gezocht. Daarbij wordt vooral ingegaan op de technische kant van het mijnbouwproces 

maar er wordt evenzeer gezocht naar omkaderende ingrepen die het implementeren van de technische 

oplossingen vergemakkelijken.  
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1. Inleiding 

Ondanks zijn bijdrage in de ontwikkeling van de mensheid heeft de goudmijnbouw een slechte 

reputatie. In de vroege industrialisatieperiode werden steevast onduurzame technieken gebruikt. 

Niettegenstaande een positieve evolutie binnen de industriële mijnbouw blijft deze over het algemeen 

onduurzaam (Hruschka & Echavarría, 2011). Toch is er verbetering merkbaar: Onder druk van 

milieubewegingen en stilletjes aan ook onder druk van de consument doet de mijnbouwindustrie 

inspanningen voor een meer ecologische productie. Onder andere door deze druk worden de 

overheden steeds strenger in hun milieuwetgeving waardoor de mijnbouwbedrijven alsmaar minder 

hun zin kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is de weigering door de Colombiaanse overheid van een 

aanvraag die Greystar, een Canadees mijnbouwbedrijf, deed ter opstarting van een mijn in zuidoost 

Colombia. De reden daarvan was de bedreiging van het waardevolle ecosysteem de ‘páramo de 

Santurban’ en de mogelijke vervuiling van het water afkomstig uit het ecosysteem (El Tiempo, 2011).  

Van een dergelijke evolutie in de artisanale mijnbouw is echter nauwelijks iets te merken
1
. Het 

meest gekende gevolg van artisanale mijnbouw in de periferie is de immense kwikvervuiling die 

zowel het milieu als de gezondheid van de omliggende gemeenschappen in gevaar brengt. 

Kwikvervuiling is echter niet de enige negatieve impact op het milieu. Ook ontbossing, verzilting van 

rivieren, verstoring van de waterbalans, bodemdegradatie en cyanidevervuiling bedreigen de 

biodiversiteit en zijn gevolgen van de (artisanale) mijnbouw (UNEP, 2011). Daarenboven zijn sociale 

issues zoals kinderarbeid, genderproblematiek, prostitutie, informaliteit en illegaliteit meer regel dan 

uitzondering. Artisanale goudmijnbouwers behoren tot de armste leden van de bevolking en hun eerste 

zorg is overleven, het voorzien in hun levensonderhoud en dat van hun familie. De zorg voor het 

milieu komt bij hen dus logischerwijs niet op de eerste plaats. Dit klinkt misschien raar omdat hun 

handelen ook effect heeft op hun gezondheid en ontwikkeling. De evolutie naar een meer ecologische 

mijnbouw is vrij recent. Toch dringt de vraag zich al op waarom de evolutie naar een ecologisch en 

sociaal correcte mijnbouw trager gaat in de artisanale dan in de industriële mijnbouw terwijl het net 

een uitgelezen kans zou kunnen zijn voor de artisanale mijnbouw. Temeer omdat de goudprijs op dit 

moment hoge toppen scheert. 

De reden waarom in deze thesis niet de volledige goudmijnbouw maar specifiek de artisanale 

mijnbouw wordt behandeld is meervoudig. Vooreerst zijn de artisanale en industriële mijnbouw 

moeilijk te vergelijken op economisch, sociaal en technisch vlak. De (ecologische) impact die beiden 

nog steeds hebben moet bijgevolg op een verschillende manier worden benaderd waardoor een keuze 

tussen de twee zich opdringt om de materie voldoende grondig aan te kunnen pakken. In het kader van 

de manama Conflict & Development werd daarom gekozen om dieper in te gaan op de problematiek 

                                                      
1
 Deels als gevolg van zijn illegaal karakter en het moeilijk controleren ervan (infra) 
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die gepaard gaat met de artisanale goudmijnbouw. Ook omdat de artisanale mijnbouw op zich
2
 door 

zijn link met armoede veel minder mogelijkheden en keuzes heeft om te handelen. De consument en 

goudverwerkende bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in de evolutie naar een milieubewuste 

en sociaal gelijke mijnbouw, door producten die aan bepaalde voorwaarden voldoen te kopen en 

verkopen. Daarom is het belangrijk dat de artisanale mijnbouw ook door ander instanties ondersteund 

wordt om te evolueren naar een milieuvriendelijkere mijnbouw. De artisanale mijnbouwers kunnen 

immers door gebrek aan kennis uit zichzelf niet voldoen aan de reeds bestaande (milieu)wetgeving of 

andere voorwaarden voor certificatie. De voornaamste zorg van de artisanale goudmijnbouwer is het 

verwerven van een inkomen waardoor de zorg voor het milieu verdrongen wordt. Tegelijkertijd zal 

een sociaal bewuste westerse consument waarschijnlijk niet geïnteresseerd zijn in goud uit de 

artisanale mijnbouw als het mijnen naar dat goud een ernstige impact heeft op het milieu. In deze 

thesis wordt nagegaan wat er kan veranderen aan hun manier van mijnen en misschien belangrijker, 

hoe deze veranderingen kunnen doorgevoerd worden.  

Om de ecologische en sociale problematiek rond de artisanale mijnbouw aan te pakken is het 

noodzakelijk om eerst zijn belang en de omstandigheden waaronder ze gebeurt te belichten. Daarna 

wordt dieper ingegaan op de meer technische kant, namelijk het mijnbouwproces zelf. Pas wanneer de 

artisanale mijnbouw is gekaderd kan de specifieke ecologische en sociale problematiek worden 

begrepen. Tenslotte worden zowel technische als beleidsmatige oplossingen besproken.     

  

                                                      
2
 Hierbij wordt bedoeld: zonder een degelijke ondersteuning van de staat en/of niet gouvernementele 

organisaties, zoals dit tot op heden voor de meeste artisanale goudmijnbouwers het geval is (infra) 
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2. Kadering van de artisanale goudmijnbouw 

2.1 De artisanale mijnbouw: algemeen  

De term artisanaal heeft in Europa iets cultureels. Het heeft er de betekenis van op ‘traditionele 

manier vervaardigd’. In de zomer duiken dan ook her en der ‘artisanale markten’ op waar allerhande 

‘traditionele’ gebruiksvoorwerpen, prullaria en voedingsmiddelen worden van de hand gedaan. 

Daarbij heerst de overtuiging dat dit goed is voor de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap die 

ze produceert, en zijn omgeving. De nagalm van artisanaal in ‘artisanale (goud)mijnbouw’ is echter 

volledig anders: 

Artisanale mijnbouw wordt sterk geassocieerd met armoede (Sousa et al., 2011). Lage 

voedselprijzen, overstromingen, droogtes, toenemende bevolkingsdruk en economische instabiliteit 

drijven de boeren uit ontwikkelingslanden weg van zelfvoorzieningslandbouw en in de artisanale 

mijnbouw in die regio’s waar het mogelijk blijkt te zijn. Zijn grote waarde en relatief eenvoudige 

ontginning maakten van goud de ideale grondstof voor artisanale mijnbouw. Het is dan ook het 

voornaamste mineraal dat door artisanale mijnbouwers wordt gemijnd. De grote waarde van goud doet 

zelf het idee opleven dat je door de artisanale mijnbouw snel rijk wordt, wat zorgt voor een grote 

migratiestroom naar de mijnbouwgebieden (Spiegel et al., 2005; Veiga, 1997; Hinton et al., 2003). Als 

gevolg van hun armoede en het gebrek aan ondersteuning zijn de mijnbouwers laaggeschoold en dus 

weinig onderlegd in de mijnbouw. Mede door de lage kapitaalinput zijn de gebruikte materialen en 

methoden van het mijnen en de verwerking van het erts heel rudimentair en arbeidsintensief. Ter 

vergelijking: de artisanale mijnbouw is verantwoordelijk voor 90% van de totale tewerkstelling binnen 

de goudmijnbouw terwijl ze slechts 10 tot 25% van de totale wereldproductie (2000 tot 2300 ton) 

produceert (Maldar, 2011; UNEP, Telmer, 2010; Suassuna, 2005; Beinhoff, 2011; Sousa et al., 2010). 

De artisanale mijnbouw draait met deze productie van 200 tot 500 ton goud per jaar (Maldar, 2011; 

UNEP, Telmer, 2010; Suassuna, 2005; Beinhoff, 2011) een omzet van ongeveer 10 miljard 

Amerikaanse dollar. De artisanale mijnbouwers zijn met 10-15 miljoen mijnbouwers, waarvan 3 

miljoen vrouwen en kinderen. Ze werken voor een gemiddeld jaarinkomen van 1000 Amerikaanse 

dollar. De verdeling van het inkomen is echter verre van evenredig. De mijnbouwers hebben een 

beperkte toegang tot de markt, waardoor ze meestal geen eerlijke prijs krijgen voor het goud. In totaal 

zijn waarschijnlijk 50-100 miljoen mensen direct of indirect afhankelijk van de artisanale mijnbouw 

(UNEP, Telmer, 2010; Maldar, 2011; Hinton et al., 2003; Veiga et al. 2009; Spiegel et al., 2005).   

In Latijns-Amerika
3
 steeg de goudproductie gedurende het laatste decennium met bijna 64%

4
. 

Samen met Azië
5
 is het daarmee het enige continent waar een dergelijke stijging op te meten viel 

                                                      
3
 Voornamelijk Peru, andere belangrijke goudproducerende landen: Brazilië, Mexico, Argentinië, Chili, 

Colombia en Venezuela 
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(Schein, 2010). Wat het aandeel van de artisanale mijnbouw daarin is, is niet duidelijk. Suassuna 

(2005) schat dat met een minimum van 115 ton per jaar een kwart tot de helft van de artisanale 

wereldproductie van goud afkomstig zou zijn uit Latijns-Amerika. Recentere data over de 

goudproductie door artisanale mijnbouw per land werden niet gevonden
6
. Volgens Telmer & Veiga 

(2009) kan echter wel een schatting gemaakt worden aan de hand van de kwikvervuiling ten gevolge 

van de artisanale mijnbouw. Volgens hen wordt 3 keer zo veel kwik uitgestoten als er goud wordt 

geproduceerd. Wanneer de data van kwikuitstoot per land ten gevolge van artisanale mijnbouw (op 

Mercurywatch.org, cijfers uit 2010, mede opgesteld door de heren Telmer & Veiga) omgerekend 

worden in goudproductie per land, wordt de schatting van de totale Latijns-Amerikaanse productie van 

115 ton benaderd. Volgens deze schatting zou Colombia (25 ton per jaar) de grootste productie van 

artisanaal goud hebben, gevolgd door Peru (23 ton),  Ecuador (17 ton) en Brazilië (15 ton). Ondanks 

hun kleine bevolking halen landen als Guyana (5 ton per jaar), Suriname (2,5 ton) en het Franse 

departement Frans Guyana (2,5 ton) een relatief hoge artisanale goudproductie. De recente stijging van 

de goudprijs doet vermoeden dat ook de artisanale mijnbouw verantwoordelijk is voor deze stijging 

van de goudproductie in Latijns-Amerika. Wanneer deze gegevens echter naast data uit 1997 (Veiga, 

1997) worden gelegd, blijkt dit vooralsnog niet het geval. Latijns-Amerika telt meer dan 1 miljoen 

artisanale mijnbouwers (Schein, 2010; Korte & Coulston, 1998; Suassuna, 2005; Veiga, 1997).  

Artisanale mijnbouw komt in veel verschillende socio-economische contexten voor, maar heeft 

desondanks wel een specifiek karakter. Het is echter moeilijk om een sluitende algemene definitie van 

artisanale mijnbouw te vormen. Veel definities op basis van parameters zoals het aantal mijnbouwers, 

type of grootte van de afzetting, gebruik van technologie, inkomen, productiecapaciteit, hoeveelheid 

goudreserves, energiegebruik,… faalden (Hruschka & Echavarría, 2011). De definitie die Veiga 

(1997) geeft voor artisanale mijnbouwers is misschien wel deze die de ware aard ervan het dichtst 

benadert: 

„The term artisanal miners is preferred to be used as a simple way to encompass all small, 

medium, large, informal, legal and illegal miners who use rudimentary processes to extract gold from 

secondary and primary ore bodies.‟  

De term ‘artisanale mijnbouw’ is dus een brede term die verwijst naar alle niet-conventionele, 

niet-industriële mijnbouwoperaties. Ze kan variëren van individuele ondernemingen zoals panning 

(infra) tot grootschalige mijnen waar mijnbouwers in kleine groepen of coöperaties werken. De mijn 

van Madre de Dios in Peru en de Serra Pelada
7
 in Brazilië zijn voorbeelden van heel grootschalige 

                                                                                                                                                                      
4
 Van 378 ton in 2000 naar 518 ton in 2010 op een wereldproductie van 2571 ton (Schein, 2010) 

5
 Voornamelijk China en Rusland (Schein, 2010) 

6
 Door het illegale karakter van de artisanale mijnbouw is dit immers heel moeilijk. 

7
 Een soort mijnbouwreservaat ingesteld door de Braziliaanse overheid die mensen aanmoedigde in deze streek  

in het Amazonewoud te gaan mijnen.  
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artisanale mijnbouwprojecten. In de meeste gevallen is de artisanale mijnbouw echter wel kleinschalig 

omdat kleinschalige projecten voor industriëlen nu eenmaal niet genoeg winst opleveren in 

vergelijking met de nodige investeringen. Daardoor wordt de artisanale mijnbouw vaak in 1 adem 

genoemd met de kleinschalige mijnbouw, terwijl omgekeerd er eigenlijk ook kleinschalige 

hoogtechnologische ondernemingen bestaan. Kenmerkend voor de artisanale mijnbouw is de manier 

waarop de mijnbouw wordt benaderd. In tegenstelling tot de conventioneel technische benadering van 

de industriële mijnbouw vertrouwen de artisanale mijnbouwers op hun instinct door het gebrek aan 

kapitaal en technische achtergrond (Hruschka & Echavarría, 2011; Veiga, 1997; Castro & Sanchez, 

2003).  

De werkomstandigheden van de artisanale mijnbouwers zijn gevaarlijk en ongezond. Er worden 

onvoldoende maatregelingen genomen tegen werkongevallen en een achteruitgaande gezondheid, 

waardoor deze voor de artisanale mijnbouwers schering en inslag zijn. Veel aandacht van onderzoek 

gaat uit naar de vrouwen in de mijnbouwgemeenschap, voornamelijk naar zij die alleen komen te staan 

voor het onderhouden van hun gezin door sterfte of werkmigratie van de man. Discriminatie zorgt 

ervoor dat vrouwen weinig zeggenschap hebben in de machowereld van de mijnbouw. De vele 

vrouwen die meewerken, knappen dan ook de vuilere taken op die de mannen niet graag doen, zoals 

panning en amalgaamverbranding. Uit noodzaak om hun kinderen en zichzelf in leven te houden, 

belanden bovendien veel vrouwen in de prostitutie. Het vaak voorkomen van kinderarbeid binnen de 

artisanale mijnbouw is eveneens een logisch gevolg van de status van de mijnbouwers. Armoede 

dwingt ouders om hun kinderen vanaf 8 jaar na schooltijd te laten werken in de sector, soms zelfs in 

plaats van ze naar school te laten gaan. Bovendien is er geen geld voor enige vorm van kinderopvang, 

waardoor de jongste kinderen door de ouders meegenomen worden naar de mijnsite of blootgesteld 

worden aan kwikdampen wanneer het amalgaam verbrand wordt. Ook wezen en andere kwetsbare 

kinderen richten zich soms op de artisanale mijnbouw als overlevingsstrategie (Veiga 1997; Maldar, 

2011; Bose O’Reilly et al., 2008).  

2.2 Artisanale mijnbouw, voornamelijk informeel en illegaal  

Er werd al aangetoond dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen artisanale en industriële 

mijnbouw. In de meeste Latijns-Amerikaanse landen wordt er op vlak van wetgeving echter geen 

onderscheid gemaakt tussen de kleinschalige hoogtechnologische mijnbouw en de artisanale 

mijnbouw. Dat iedere regering zijn eigen manier heeft om de verschillende soorten mijnbouw te 

definiëren en dat ze daarvoor criteria gebruiken zoals de verwerkte hoeveelheid erts, de jaarlijkse 

goudproductie of het aantal werknemers die in een jaar tewerkgesteld worden zijn daar een mooie 

illustratie van. Indien er al een wetgeving is die specifiek op de artisanale mijnbouw gericht is, dan is 

deze bijzonder vaag. Veiga (2011) zoekt de oorzaak in het feit dat de politieke elite en de autoriteiten 

weinig voeling hebben met de dynamiek van de artisanale mijnbouw. Het is eveneens moeilijk om een 
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zeer divers begrip zoals de artisanale mijnbouw in een wet te gieten is. De overheden zoeken dan ook 

criteria die wel gemakkelijk af te bakenen zijn maar niet overeenstemmen met de ware aard van de 

mijnbouw (Castro & Sanchez, 2003; Veiga, 2011). De artisanale mijnbouwers moeten bijgevolg ook 

voldoen aan alle regelgevingen waaraan industriële bedrijven moeten voldoen. Door hun armoede 

kunnen ze echter niet tegemoet komen aan de voorwaarden (milieuvergunningen, etc.) om 

mijnbouwrechten te verkrijgen, waardoor het voor hen enorm moeilijk is om deze te bemachtigen. In 

de meeste gevallen is de artisanale mijnbouw dus een onderdeel van de informele economie. Door hun 

illegale status zijn de mijnbouwers heel kwetsbaar voor uitbuiting en kunnen ze zich er niet 

gerechtelijk tegen verdedigen. Een ander gevolg van de illegaliteit is dat de mijnbouwgemeenschappen 

groeien zonder planning of basisvoorzieningen. Naast problemen door gebrek aan veiligheidsdiensten, 

zoals geweld
8
 en (kinder)prostitutie, worden de mijnbouwers opnieuw slachtoffer van hun eigen 

praktijken. Bijvoorbeeld: door het gebrek aan drinkwatervoorziening zijn de mijnbouwers en hun 

familie genoodzaakt water te drinken uit de rivier die ze zelf vervuild hebben. Bovendien hebben ze 

een slechte toegang tot medische diensten waardoor zelfs de behandeling van eenvoudige 

aandoeningen bemoeilijkt worden. Door het ontbreken van mijnbouwrechten en ontwikkelingssteun 

vanuit de overheid blijven de artisanale mijnbouwers gevangen in een vicieuze cirkel van armoede. 

Daarenboven bemoeilijkt de informaliteit en de illegaliteit een uitstap uit de artisanale mijnbouw zoals 

wordt aangetoond in dit oud garimpeiro
9
 gezegde: ‘Het is gemakkelijker om als man garimpeiro te 

worden, dan om als garimpeiro man te worden’ (Hruschka & Echavarría, 2011; Maldar, 2011; Veiga, 

1997). 

Het is opmerkelijk dat het (macro-economische) belang en de voordelen van de artisanale 

mijnbouw vaak worden genegeerd of ontkend door de overheden. In tegenstelling tot de industriële 

mijnbouw keren de inkomens van de artisanale mijnbouw allemaal terug naar de lokale economie
10

. 

Toch worden weinig of geen maatregelen genomen door de staat om de artisanale mijnbouwer 

economisch of sociaal te ondersteunen. Integendeel, het lijkt zelfs soms alsof de overheden af willen 

van de artisanale mijnbouw omdat ze niet voor fiscale inkomsten zorgt, moeilijk te controleren valt
11

 

en vervuilend is. Veiga (1997) ziet de ontwikkelingsprogramma’s van de landen deels als oorzaak van 

de afstoot van de artisanale mijnbouw. Deze programma’s zijn in de afgelegen regio’s waar de 

artisanale mijnbouw plaatsvindt immers gericht op landbouw, bosbouw of het beschermen van 

                                                      
8
 Bijvoorbeeld: in de Braziliaanse mijnbouwprovincie Pará steeg het aantal moorden van 15 per 100.000 

inwoners in 1998 naar 40 in 2008, wat 15 moorden boven het gemiddelde is (The Economist, 2011).  
9
 Een garimpeiro is een Braziliaanse artisanale mijnbouwer uit de Amazone 

10
 Zoals de geschiedenis heeft aangetoond: formalisering van de artisanale mijnbouw is mee verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van landen als de Canada, Australië en Verenigde Staten tijdens de vele goudrushes 

(Telmer, 2010).  
11

 De plaatsen waar aan artisanale mijnbouw gedaan wordt liggen meestal in afgelegen gebieden. (Daardoor zijn 

de alternatieven voor de mijnbouwers om in hun levensonderhoud te voorzien ook schaars.) (Castro & Sanchez, 

2003; Hinton, 2003) 
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natuurgebieden
12

. Door de huidige vervuilende aard van de mijnbouw is deze lokaal moeilijk 

combineerbaar met landbouw. Het mijnbouwbeleid van vele overheden is bijgevolg voornamelijk op 

de grootschalige industriële mijnbouw gericht. Daardoor wordt deze laatste via wetten en verkregen 

mijnbouwrechten bevoordeeld ten opzichte van de artisanale mijnbouw, die dan zo verder in de 

illegaliteit wordt gedreven. Ondertussen blijven de individuele mijnbouwers arm en geniet de 

nationale economie wel van de inkomsten die het goud binnenbrengt wanneer deze in het legale circuit 

worden opgenomen en van de taksen afkomstig van de industriële mijnbouw (Hruschka & Echavarría, 

2011; Schein, 2010; Veiga, 1997; Maldar, 2011).  

2.3 Artisanale mijnbouw op primaire  en secundaire afzettingen  

Volgens de definitie van Veiga (1997)(supra) is de artisanale mijnbouw mogelijk op zowel 

primaire
13

 als secundaire
14

 goudafzettingen. We gaan hier even verder op in. Het is inderdaad zo dat de 

plaats waar de artisanale mijnbouwers mijnen niet afhangt van het type goudafzetting, ze zullen zowel 

primaire als secundaire goudafzettingen ontginnen. Voor het mijnen naar primaire goudafzettingen 

zijn de artisanale mijnbouwtechnieken echter ontoereikend en zijn grotere investeringen noodzakelijk. 

De goudaders bevinden zich namelijk grotendeels ondergronds, dus zuurstofpompen en springstoffen 

worden daarbij onontbeerlijk. Bovendien gebeurt de verwerking van het erts bovengronds en duurt 

deze enkele dagen tot weken, wat een nog grotere kapitaalsinput vereist. Wanneer dergelijke aders 

worden ontdekt door de artisanale mijnbouwers zien ze zelf een kans om heel rijk te worden. Het 

verleden heeft echter aangetoond dat dit bij gebrek aan degelijke technische ondersteuning en 

investering uitgroeit tot een ware nachtmerrie voor de artisanale mijnbouwers. Wanneer ze merken dat 

hun technieken niet geschikt zijn voor het mijnen ervan, gaan ze op zoek naar technische assistentie. 

Hulp van specialisten is echter vrij duur of gekoppeld aan eisen van industriële mijnbouwbedrijven. 

Daarom gaan de ontdekkers van de goudader op zoek naar goedkope ‘specialisten’. Wanneer ze zich 

laten overtuigen te investeren merken ze te laat dat de investeringen niet voldoende renderen en dat ze 

zich zelf in de schulden hebben gewerkt. De leningen voor hun investeringen moeten de mijnbouwers 

overigens vaak gaan zoeken bij de opkoper van hun goud. Door hun armoede en hun gebrek aan 

mijnbouwrechten zijn financiële instellingen namelijk niet geneigd om hen leningen te geven. De rente 

bij de opkopers is echter meestal zo hoog dat de mijnbouwers in zware schuldenlast komen. Vandaar 

                                                      
12

 al dan niet bewoond door inheemsen 
13

 Ontstaan primair goud: In de aardkorst zitten waterreservoirs. Wanneer deze onder hoge temperatuur en druk 

staan, en de chemische samenstelling gunstig is (zwavel en zuurtegraad) is goud oplosbaar in deze reservoirs. 

Dat water stijgt naar boven (door convectie) in barsten en poreuze gesteenten van de aardkorst. De compactheid 

van de vorming van goud is afhankelijk van de snelheid van verandering van de toestand van het water (druk en 

temperatuur). Bij een snelle verandering, bijvoorbeeld in brede barsten, zal het goud meer gespreid worden. 

Wanneer de verandering in temperatuur en druk traag is, zoals in smalle barsten, zal het goud zich meer 

concentreren in goudaders. (Primair) goud wordt daarom veel in de buurt van kwarts of pyriet gevonden (Ralph, 

2003).  
14

 Secundaire goudafzettingen zijn geërodeerd primaire goudafzettingen die via rivieren verspreid worden. Door 

de relatieve zwaarte van goud zinkt het goud sneller naar de bodem dan andere partikels wat zorgt voor een 

secundaire afzetting van het goud op de bodem en overstromingsvlaktes van rivieren. 
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dat primaire afzettingen voornamelijk worden ontgonnen door ofwel mijnbouwbedrijven ofwel 

organisaties van mijnbouwers die het nodige kapitaal kunnen verzamelen. De artisanale mijnbouw 

wordt als het ware op een ‘natuurlijke’ manier gecontroleerd door het type van goudafzetting. De 

redenering kan doorgetrokken worden voor secundaire afzettingen waarvan de samenstelling een 

negatieve invloed heeft op de efficiëntie van de artisanale mijnbouwtechnieken. In veel landen bestaat 

er bijgevolg zowel industriële als artisanale mijnbouw, maar amper iets ertussen (Maldar, 2011; Veiga, 

1997). Daarbij zijn de grootschalige goudafzettingen (ook secundaire) over het algemeen ingenomen 

door de mijnbouwbedrijven, zodat enkel nog de kleinschalige overblijven voor de artisanale mijnbouw 

(supra).    

Ook andere investeringen zoals voor het mijnen van secundaire afzettingen zorgen meestal niet 

voor het gewenste effect. In navolging van de industriële mijnbouwbedrijven gaan de 

mijnbouwerorganisaties die erin slagen een klein kapitaal te vergaren deze investeren in moderne 

machines zoals bulldozers en graafmachines. Dit leidt echter niet noodzakelijk tot een efficiëntere 

mijnbouw omdat de mechanisatie niet gepaard gaat met het goede gebruik van de technologie. 

Bijgevolg lopen de mijnbouwers een groot risico failliet te gaan aan hun investering. Dit is het gevolg 

van de instinctieve manier van werken van de mijnbouwers omdat ze het mijnbouwproces niet 

volledig begrijpen (Hinton et al., 2003).  

2.4 Wereldmarkt van goud 

In 2009 ging 41% (1759 ton) van het goud op de wereldmarkt (= 4297 ton) naar de 

juwelenindustrie. In 2000 was dit nog ongeveer 75%. Door de wereldwijde economische crisis is de 

netto investering immers gegroeid van zo goed als geen in 2000 naar 33% van het aanbod op de 

goudmarkt in 2009. Dit is deels de oorzaak van de stijgende goudprijs. De voornaamste overige 

toepassingen van goud naast goudopslag van banken zijn elektronische apparaten, tandheelkunde en 

verwerking met andere metalen. Hun aandeel op de goudmarkt is echter niet noemenswaardig 

geëvolueerd. Van het aanbod was in 2009 60% afkomstig uit de mijnbouw, 39% uit recyclage en 1% 

uit de netto verkoop van nationale en internationale banken
15

 (Figuur 1). Goud wordt volledig 

gerecycleerd als de prijs het toelaat. Vandaar de stijging van gerecycleerd goud op de markt. In Europa 

werd in 2009 zelfs 270 ton gerecycleerd goud geproduceerd terwijl maar 200 ton geconsumeerd werd. 

Schein (2010) haalt wel terecht aan dat goudrecyclage een voorlopige noodoplossing is omdat ze niet 

leidt tot vooruitgang of ontwikkeling. Meer dan de helft van de huidige reeds gemijnde goudstocks
16

 is 

in de vorm van juwelen. Volgens gegevens van Maldar (2011) zou in 2010 echter 70% van de 

                                                      
15

 De laatste 5 jaar is dit aanzienlijk gedaald, nationale banken van opkomende economieën beginnen steeds 

meer goud op te kopen waardoor de nationale banken binnenkort netto opkopers zullen worden in plaats van 

netto verkopers. Goud wordt (vooral sinds de economische crisis) door hen opgekocht als indekking van hun 

munteneenheid om minder afhankelijk te worden van de dollarkoers (Schein, 2010). 
16

 83.700 ton goud in juwelen van de 165.600 ton in bovengrondse stocks. 
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mijnbouwproductie (2300 ton) naar de juwelenindustrie gegaan zijn. Dit impliceert dat 

juwelenindustrie relatief veel goud rechtstreek uit de mijnbouw gebruikt, in plaats van gerecycleerd 

goud (Maldar, 2011; Schein, 2010).  

De grootste consumenten van goud zijn India en het Midden-Oosten, gevolgd door China en de 

Verenigde Staten. In Europa is Italië de grootste consument gevolgd door het Verenigd Koninkrijk 

(Maldar, 2011; Schein, 2010). Zoals eerder aangehaald is de industriële goudmijnbouw de 

voornaamste producent. De artisanale mijnbouw in zijn geheel heeft echter wel een grotere productie 

dan het grootste goudmijnbouwbedrijf ter wereld
17

 en kan dus ook als een belangrijke speler op de 

markt beschouwd worden.  

 

Figuur 1: Aanbodzijde goudmarkt in 2009 (links) en de evolutie ervan tussen 2000 en 2009 (rechts) (Schein, 2010) 

 

De consument. De juwelenindustrie is de grootste opkoper van het goud op de wereldmarkt. In 

een onderzoek van Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD) naar de mening van de 

consument omtrent het goud in juwelen, vond men dat één derde zou verkiezen zijn juwelen te kopen 

op basis van de manier waarop het goud geproduceerd werd. Één vierde zou eerlijk en ecologisch 

goud kopen, ook al moeten ze daar meer voor betalen (Maldar, 2011). Het feit dat slechts
18

 één derde 

eerlijk en proper goud verkiest, doet vermoeden dat het besef van de impact van de manier waarop 

goud geproduceerd wordt nog niet volledig doordringt bij de man in de straat
19

. De westerse 

consument stelt zich bijgevolg maar weinig vragen over de afkomst van zijn juwelen. Dit is 

                                                      
17

 Het Canadese Barrick Gold (Schein, 2010)  
18

 Op zich is 1/3 al een groot deel van de mogelijke afzetmarkt van goud uit de artisanale mijnbouw, toch is er 

nog een groot deel dat zelf niet zou overwegen eerlijk en proper goud te kopen. Vandaar ‘slechts’ 
19

 in tegenstelling tot sommige voedingsartikelen 
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merkwaardig omdat sinds de jaren 60 steeds meer stemmen opgingen tegen milieuvervuilende 

praktijken en vanaf de jaren 90 tegen de gevestigde wereldorde en het kapitalisme. Recentelijk hebben 

enkele pionierproducenten van juwelen, NGO’s en media zich op de bewustmaking van de consument 

gestort. Op die manier kan de consument helpen druk te leggen op de industrie om een 

milieuvriendelijke goudproductie af te dwingen. Er is een groeiend bewustzijn bij de consument
20

. De 

trend is echter vrij recent waardoor er nog een lange weg te gaan is. Hoewel de druk vanuit de 

consument voornamelijk een drijfveer is voor de industrie om milieuvriendelijker goud te mijnen kan 

de vraag naar traceerbaar en ecologisch verantwoord geproduceerd goud als een kans gezien worden 

voor de artisanale mijnbouw. Daarbij kan ook het sociale aspect een belangrijke rol spelen (Schein, 

2010; Maldar, 2011).   

Belangrijke facetten van de bewustmaking zijn transparantie en traceerbaarheid van goud tot aan 

de ontginning. Vanwege de complexe supply chain van goud is dit echter enorm moeilijk. Het goud 

wordt via vele tussenpersonen verhandeld en geëxporteerd, waarna ze op specifieke grootschalige 

markten zoals de London Bullion Market Association (LBMA) doorverkocht worden. De LBMA is 

met voorsprong de grootste speler op de goudmarkt en het is hier dat de prijs van het goud bepaald 

wordt. Ze heeft met andere woorden ook een grote impact op de evolutie van de artisanale mijnbouw. 

De tussenpersonen zuiveren het aangekochte goud geleidelijk en smelten het dan samen om zo verder 

te verkopen. Door de complexe supply chain en het gemakkelijk versmelten van het goud is het dus 

moeilijk te achterhalen waar het goud vandaan komt, daar het waarschijnlijk een mengeling zal zijn 

van vele. De goudindustrie heeft tot op heden maar weinig moeite gedaan om een transparant systeem 

te creëren. Het gebrek aan transparantie maakt het onmogelijk voor de consument om te weten waar 

het goud vandaan komt, waardoor ook de evolutie naar een ecologische mijnbouw bemoeilijkt wordt. 

Maldar (2011) haalt wel enkele initiatieven vanuit de mijnbouwsector
21

 aan die bepaalde gebruiken 

binnen de industriële, grootschalige mijnbouw aankaarten. Maar door de complexe en ontransparante 

productieketen blijken deze initiatieven moeilijk te slagen in hun doel en was de vooruitgang tot op 

heden traag. Het valt eveneens op dat diezelfde initiatieven geen aandacht hebben voor de artisanale 

mijnbouw, waarbinnen de overgrote meerderheid van de mijnbouwers werkt . De laatste jaren komt er 

volgens Alliance for Responsible Mining wel steeds meer druk vanuit de NGO-hoek voor meer 

transparantie. (Maldar, 2011; Schein, 2010).  

 

 

                                                      
20

 Met de Verenigde Staten op kop door de No Dirty Gold Campagne van Earthworks en Oxfam America 

(Catapa, 2011) 
21

 Responsible Jewellery Council, Initiative for Resposible Mining Assurance 
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2.5 Evolutie van de artisanale mijnbouw 

Over de toekomstige evolutie van de goudprijs bestaat onenigheid onder de specialisten. De ene 

vermoedt een verdere stijging van de goudprijs. Zo zal volgens Rupert Robinson, een topman van 

Schroders Private Bank, de goudprijs de komende 5 jaar gemakkelijk de grens van de 2000 dollar per 

ounce
22

 (31,1 gram) overstijgen. Hij geeft daarvoor drie redenen. Ten eerste stijgt de vraag naar goud. 

In het investeerdermilieu wordt algemeen aangenomen dat de goudprijs op lange termijn stabiel is, 

waardoor in tijden van economische onzekerheid (zoals de huidige economische crisis) meer 

investeringen in goud worden verricht, waardoor investeerders meer in goud gaan investeren. 

Bovendien zal de economische groei van opkomende economieën
23

 zorgen voor meer mensen die zich 

luxegoederen zoals juwelen kunnen veroorloven. Ten tweede merkt Robinson een slabakkende 

aanbodzijde op. Door de lage goudprijs gedurende de jaren ‘90 was er maar weinig financiële ruimte 

voor het zoeken naar nieuwe efficiëntere technieken en het verkennen van nieuwe exploiteerbare sites. 

Het vinden en het mijnen van deze sites wordt overigens steeds moeilijker daar de ‘gemakkelijk’ 

ontginbare gebieden de revue al gepasseerd zijn. een langere zoektocht naar goudafzettingen betekent 

meteen dat een hogere prijs moet betaald worden voor de exploratie. Daarenboven stijgt de kost van 

een vergunningsaanvraag door de toenemende milieueisen die overheden stellen. Zijn laatste argument 

is de shift van de centrale banken als netto verkoper naar netto opkoper. De centrale banken van de 

opkomende economieën hebben namelijk maar weinig reserves en zijn begonnen met het massaal 

opkopen van goud. Andere specialisten waarschuwen echter voor een ‘goudzeepbel’ die in de 

toekomst voor een forse daling van de goudprijs zou kunnen zorgen, naar analogie met de vroege jaren 

‘80. Nog anderen geloven dan weer in een stagnatie van de goudprijs op termijn waarbij het wel 

moeilijk een schatting maken is van hoe lang juist wordt bedoeld met ‘op termijn’ (Vonck, 

29/01/2010; Vonck, 24/01/2011; Vonck, 26/09/2010; Schein, 2010). Het zeepbelmodel lijkt volgens 

velen, althans op kort termijn, minder waarschijnlijk. Eender welke evolutie echter roept om aandacht 

voor de artisanale mijnbouw en zijn mijnbouwers. Een meer waarschijnlijke verdere stijging van de 

goudprijs betekent een groter aantal mensen die de artisanale goudmijnbouw zullen zien als een 

nieuwe en snelle manier van geld verdienen. Spiegel et al. (2005) verwachten zelfs een ongeziene 

wereldwijde goudrush door de combinatie van de stijgende prijs met een toenemende absolute 

armoede (Spiegel et al., 2005). Dergelijke goudrush kan een bedreiging vormen voor elke inspanning 

naar een meer ecologische artisanale mijnbouw, terwijl het zeepbelmodel net de doodsteek betekent 

voor vele armen in de artisanale mijnbouw als er geen economische alternatieven worden aangeboden 

(Maldar, 2011).  

                                                      
22

 Ter vergelijking: als de goudprijs van 1980 door inflatie wordt gecorrigeerd, dan zou deze vandaag $2400 per 

ounce zijn.  
23

 Zoals Brazilië, China, India en Rusland 
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Figuur 2: Evolutie van de LBMA goudprijs van januari 1975 tot december 2010 (kitco.com, 2011) 

 

Zowel Veiga (1997) als Maldar (2011) haalt nog een ander aspect aan dat belangrijk is voor de 

evolutie van de artisanale mijnbouw op lange termijn. Door het feit dat (het gemakkelijk ontginbaar) 

goud eindig is, is artisanale mijnbouw een eindige evolutie. Enkel sommige secundaire afzettingen op 

of vlak onder het aardoppervlak zijn efficiënt ontginbaar door artisanale mijnbouwtechnieken. Het 

gebruik van artisanale technieken op de primaire goudaders is niet alleen inefficiënt maar ook veel te 

duur voor de artisanale mijnbouwers (supra). Daarom kan verwacht worden dat de licht 

gemechaniseerde artisanale mijnbouw op termijn deels zal verdwijnen. De mijnbouwers zullen immers 

overschakelen naar andere manieren om in hun levensonderhoud te voorzien wanneer deze 

voordeliger blijken. Als die geleidelijke overschakeling gepaard gaat met een trage verarming van de 

mijnbouwers kan dit voor de artisanale mijnbouwgemeenschap een sociaal-economische ramp 

betekenen als de overheden hun bestaan blijven negeren. Het overige deel zal evolueren naar een meer 

georganiseerde vorm van gemechaniseerde mijnbouw. Voor dergelijke overgang is een legale en 

technische ondersteuning van de mijnbouwers nodig om controle te houden op hun invloed op de 

mijnbouwgemeenschap en het milieu. De zogenaamde panners (niet gemechaniseerde mijnbouwers) 

zullen echter wel nog decennia lang, naast onder andere zelfvoorzieningslandbouw, de artisanale 

mijnbouw gebruiken om te voorzien in hun levensonderhoud. Maar volgens Viega (1997) zullen 

grootschaligere rudimentaire operaties op termijn dus verdwijnen. Opnieuw is niet helemaal duidelijk 

hoelang die termijn nog zal doorgaan. Tekenen van schaarste van de gemakkelijk ontginbare sites zijn 

nog niet gemeld. Toch dient men de mogelijkheid ervan in het achterhoofd te houden (Veiga, 1997; 

Maldar, 2011). 



13 

 

Tenslotte is er ook nog een belangrijke evolutie in de wereldhandel van kwik, waarvan de 

artisanale mijnbouwers tot op vandaag nog zeer afhankelijk zijn. Tot voor 2005 was de Europese Unie 

de belangrijkste kwikproducent en exporteur ter wereld. Een groot deel van deze exporten ging naar 

Low Income Countries (LIC’s) waar het onder andere via de artisanale mijnbouw voor grote 

gezondheid- en milieuproblemen verantwoordelijk was. Om die reden nam de EU in 2005 voor het 

eerst stappen om de handel in kwik te bannen. In 2007 stemde het Europees parlement met een grote 

meerderheid voor een ban van import en export van kwik in de EU (Euractiv.com, 2007; Spiegel et 

al., 2005). Nu bedreigt een wereldwijde ban van handel in kwik de armste lagen van de bevolking in 

vele ontwikkelingslanden, die in de vorm van artisanale mijnbouw afhankelijk zijn van kwik voor het 

voorzien in hun levensonderhoud. Tussen 2004 en 2005 verdrievoudigde de kwikprijs reeds als gevolg 

van een groeiende vraag en een inperking van de markt. De mijnbouwer zal moeten kiezen tussen de 

hogere kwikprijs te betalen of zich verder in het illegale te begeven om via smokkel goedkopere kwik 

te bemachtigen (Spiegel et al., 2005; Veiga, 1997; UNEP, 2010). Spiegel et al. (2005) maken de link 

met de ban op het gebruik van DDT, een toxisch pesticide dat wijd verspreid was in de 

landbouwsector van de periferie maar al lang verboden was in het Westen. Een wereldwijd verbod op 

handel
24

 en gebruik van DDT is sinds 2004 van kracht en heeft geleid tot meer armoede en ziekte bij 

de boeren die afhankelijk waren van DDT
25

. Volgens Spiegel et al. (2005) zou een totaal verbod op 

handel in kwik net hetzelfde effect hebben op de mijnbouwsector indien geen goede alternatieve 

strategieën en mitigatiemaatregelen worden ingevoerd (Spiegel et al., 2005). Dit is een extra reden om 

de artisanale mijnbouw te begeleiden in de overgang naar kwikarme of kwikloze goudmijnbouw. 

2.6 Conflicten als gevolg van de artisanale mijnbouw 

Conflicten van de mijnbouwgemeenschap en plaatselijke bevolking of de mijnbouwindustrie zijn 

onder andere het gevolg van de migratie en de illegale status van de artisanale mijnbouwers. Een hoog 

percentage van de artisanale mijnbouwers zijn immigranten uit andere provincies of zelfs andere 

landen (Suassuna, 2005). 

Artisanale mijnbouwers migreren naar waar volgens geruchten goud in de grond zit. Ook de 

armen uit steden en andere landelijke regio’s die hun geluk beproeven in de artisanale mijnbouw, 

komen naar deze regio’s. De problematiek die aan de mijnbouw en zijn illegaliteit is gekoppeld legt 

samen met de grote instroom aan mensen een grote sociale druk op de plaatselijke gemeenschap 

(supra). Deze plaatselijke gemeenschap is oorspronkelijk niet noodzakelijk afhankelijk van de 

goudafzettingen of heeft de mijnbouwrechten in handen voor het gebied, wat voor conflict kan zorgen 

met de migrerende illegale mijnbouwer. In de meeste gevallen leven gemeenschappen in afgelegen 

gebieden van de zelfvoorzieningslandbouw. Concurrentie voor het gebruik van water, vervuiling van 

                                                      
24

 Opgesteld en ondertekend op de conventie van Stockholm (2001) 
25

 DDT is een goedkoop pesticide, door het gebruik ervan te bannen daalde de opbrengst van de oogst als gevolg 

van insectenplagen. DDT werd ook gebruikt om malariamuggen te bestrijden  (Spiegel et al., 2005). 
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de omgeving waardoor landbouw soms onmogelijk wordt en verloedering van de gemeenschap leiden 

eveneens tot conflicten tussen de gemigreerde mijnbouwer en de oorspronkelijke gemeenschap. 

Omdat de mijnbouwers niet ondersteund worden, is de overheid daar mede verantwoordelijk voor. 

Ook de media draagt bij tot de stigmatisering van de artisanale mijnbouw. In series en films is de 

artisanale mijnbouwer steevast een slechterik
26

 en lokale kranten en televisie komen met verhalen die 

compleet uit de lucht gegrepen zijn
27

. Dit leidt tot paniek en verzinsels bij de plaatselijke bevolking, 

die soms zelf voor politieke doeleinden worden opgepikt. Ook het feit dat de Colombiaanse guerilla 

zich recentelijk door een hard anticocaïnebeleid en een stijgende goudprijs steeds meer richt op de 

‘legale(re)’ artisanale goudmijnbouw voor de financiering van hun organisatie, brengt het imago van 

de mijnbouw weinig goeds. Korte & Coulston (1998) merken tenslotte op dat de investeringen voor 

academisch onderzoek naar de negatieve effecten van de artisanale mijnbouw
28

 veel hoger liggen dan 

die voor onderzoek die deze effecten tegengaan. Onder andere het Amazonegebied werd daarvoor 

door wetenschappers gebruikt als een soort levend laboratorium om het complexe effect van onder 

andere kwik beter te kunnen verstaan. Op zijn minst tot de jaren 90 werd de bevolking in de meeste 

gevallen zelfs nooit op de hoogte gebracht van de resultaten. Dit alles schaadt het imago van de 

artisanale mijnbouw en werkt zo het conflict tussen de lokale gemeenschap en de artisanale 

mijnbouwers in de hand. Bovendien wordt het de mijnbouwers op deze manier onmogelijk gemaakt 

om een politieke basis te creëren waarmee ze hun rechten kunnen afdwingen (Veiga, 1997; Korte & 

Coulston, 1998). 

De artisanale mijnbouw leeft, naast conflicten met de plaatselijke bevolking, in sommige gevallen 

ook in conflict met de industriële mijnbouw. Het imago van de artisanale mijnbouw heeft niet alleen 

een nefast effect op de reputatie van de grootschalige mijnbouw
29

. De artisanale mijnbouwers mijnen 

soms ook in secundaire afzettingen waar de industriële bedrijven de mijnbouwrechten over 

beschikken
30

. Door de omvang van de sites valt dit namelijk moeilijk constant te controleren. 

Ondertussen gebruiken sommige mijnbouwbedrijven wel de artisanale mijnbouwers als verkenners om 

de kosten van de exploratie te drukken. Artisanale mijnbouwers durven immers meer risico’s nemen 

en ontdekken door hun ervaring sneller secundaire goudafzettingen. Met behulp van satellietbeelden 

en technische infrastructuur bestuderen ze de artisanale activiteit op zoek naar economisch rendabele 

sites. Deze sites kunnen dan gemakkelijk legaal geclaimd worden omdat de artisanale mijnbouwers 

niet beschikken over de mijnbouwrechten ervan. Zelden gaat dit gepaard met een compensatie voor de 

artisanale mijnbouwers. Dat de (samen)werking tussen industrie en artisanalen niet steeds zo dient te 

                                                      
26

 Bijvoorbeeld: Pocahontas, Tarzan  
27

 Bijvoorbeeld: Kwik dat uit de kraan druppelt in plaats van water, de geboorte van hersenloze kinderen (Veiga, 

1997) 
28

 Met als voornaamste de onderzoeken naar de mobiliteit van kwik 
29

 Merk op: omgekeerd is dit ook het geval, een vervuilend ongeval in de industriële mijnbouw besmeurt ook de 

reputatie van de artisanale mijnbouwer. 
30

 Zoals eerder vermeld bezitten slechts weinig artisanale mijnbouwers de mijnbouwrechten van het gebied 

waarin ze mijnen. 
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lopen bewijst Placer Dome Inc. in Las Cristinas (Venezuela). Het bedrijf gaf een deel van zijn 

mijnbouwgrond aan de artisanale mijnwerkers en bood bovendien technische en sociale bijstand aan. 

In dezelfde regio was er in 1997 echter ook een groot buitenlands bedrijf dat aan de hand van 

gewapende krachten zijn leasecontracten probeerde te controleren. Of gewapende krachten vandaag 

nog gebruikt worden in de industriële mijnbouw werd niet teruggevonden in de literatuur (Telmer, 

2010; Veiga, 1997). 

Ook binnen de artisanale mijnbouw zijn conflicten mogelijk, namelijk tussen formele en informele 

mijnbouwers wanneer deze laatste migreren naar gebieden die al formeel geclaimd werden (Mosquera, 

2009).  
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3 Het artisanale mijnbouwproces 

Om de ecologische en sociale impact van de artisanale mijnbouw volledig te verstaan moet eerst 

het proces ervan gekend zijn. De manieren waarop aan artisanale mijnbouw wordt gedaan zijn heel 

uiteenlopend, maar over het algemeen komen ze neer op hetzelfde principe. In dit deel worden de 

algemene lijnen van het artisanale mijnbouwproces uit de doeken gedaan.  

3.1 Exploratie 

Artisanale mijnbouw vindt meestal plaats op secundaire goudafzettingen en meer bepaald op de 

alluviale
31

  afzettingen in en rond rivierbeddingen of op eluviale
32

 en colluviale
33

  goudafzettingen 

elders. Deze zijn oppervlakkig en dus gemakkelijk te mijnen met eenvoudig gereedschap. Door het 

gebrek aan financiële middelen is geen klassieke exploratie
34

 mogelijk voor het zoeken naar de ideale 

mijnbouwsites qua samenstelling en goudgehalte. Dit betekent dat er geen boringen en bodemanalyses 

worden uitgevoerd, en dat de hoeveelheid aanwezig goud niet gekend is voor men aan het mijnen 

begint. De exploratie bij artisanale mijnbouw gebeurt daarom op een empirische manier. Uit ervaring 

weten de artisanale mijnbouwers waar de goudafzettingen ongeveer te vinden zijn en na een 

eenvoudige test wordt overgegaan tot mijnen als de afzetting economisch rendabel blijkt te zijn. Het 

mijnen gebeurt met andere woorden niet noodzakelijk waar het meest goud in de bodem zit of waar 

deze efficiëntst uit de bodem kan gehaald worden, maar op willekeurige plaatsen die goed genoeg 

worden bevonden (Mosquera et al., 2009; Maldar, 2011; Veiga, 1997).   

Door de inefficiëntie van de gebruikte technieken bevat het mijnbouwafval in verlaten mijnen 

veelal nog voldoende goud om ze rendabel te mijnen. Wanneer preconcentratie (infra) wordt toegepast 

bevat het mijnbouwafval zelfs nog een relatief hoog goudgehalte. Daarom is het voor de artisanale 

mijnbouwers ook interessant om mijnbouwafval van grootschalige industriële of artisanale 

mijnbouwsites te hermijnen eens deze verlaten zijn. Veel verlaten mijnen worden dus in de loop van 

de tijd opnieuw geëxploiteerd wanneer de nieuwe sites minder interessant blijken dan het hermijnen 

van de oude. De mogelijke terugkeer naar oude mijnbouwsites moet in rekenschap genomen worden 

wanneer een project gericht is op regeneratie van het bos na de mijnbouwactiviteit (Arets et al., 2006; 

Maldar, 2011). 

 

                                                      
31

 Verweerde erts dat door een rivier werd afgezet: door de zwaarte van het goud is het goudgehalte het hoogst 

zo veel mogelijk stroomopwaarts of waar de stroomsnelheid laag is (Goldprospecting.com) 
32

 Ontstaan na plaatselijke verwering van primaire erts, eventueel accumulatie door het wegspoelen van lichter 

materiaal. Ze komen dus voor dicht bij de primaire afzetting en hebben meestal een lager goudgehalte dan 

andere types afzetting (e-Goldprospecting).  
33

 Eluviale afzetting die door zwaartekracht over een aanzienlijke afstand verplaatst werden (e-Goldprospecting)  
34

 Dus geen bodemanalyses, boringen, bewezen goudreserves,… 
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3.2 Ontginning van het erts 

Zowel de eluviale, colluviale als de alluviale goudafzettingen zijn oppervlakkig en bestaan uit los 

materiaal, wat gemakkelijk mijnbaar is voor de artisanale mijnbouwer. Voor de eluviale en colluviale 

afzettingen en alluviale afzettingen die niet meer door rivieren worden overstroomd, wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van hydraulische mijnbouwtechnieken (figuur 3)
35

. Vooraf wordt het 

gebied dat gemijnd zal worden ontbost, waarna de humusrijke bovenste laag van de bodem onder hoge 

druk wordt weggespoten. De onderliggende bodemlagen, die goud bevatten, worden eveneens onder 

hoge druk met water losgespoten. Zo ontstaan putten waarin de verkregen smurrie met daarin onder 

andere het gewilde goud terechtkomt. Peterson & Heemskerk (2001) schatten dat de grootte van een 

put in Suriname 80 meter op 80 meter is
36

. De modder wordt dan uit de put weggepompt voor verdere 

verwerking. Voor de hydraulische mijnbouw zijn dus enorme hoeveelheden water nodig, die normaal 

gezien afkomstig zijn van nabijgelegen rivieren. Bijgevolg wordt hydraulische mijnbouw niet enkel 

bemoeilijkt door periodes van hevige regen, maar ook door lange periodes van droogte. Daardoor zakt 

immers het debiet van de rivieren. Een andere meer arbeidsintensieve methode is het uitgraven van het 

erts waarna de verwerking wordt verdergezet in cilinders (infra). Indien hydraulische mijnbouw 

mogelijk is zal deze door de mijnbouwers verkozen worden aangezien daarmee meer erts kan verwerkt 

worden en ze dus meer goud kunnen genereren over een even lange periode. Alluviale afzettingen 

worden vanop boten uit de rivier gebaggerd
37

. Duikers manoeuvreren daarbij met een zuigslang over 

de rivierbodem om het erts samen met het water op te zuigen (ongeveer 5% erts). Verdere verwerking 

van het erts gebeurt dan op de boot, aan land, of een combinatie van beide. Het mijnbouwafval wordt 

daarbij terug in de rivier gedumpt. Voor de alluviale mijnbouw zijn periodes van lange droogte 

eveneens nadelig. Periodes van hevige regen zijn echter net voordelig omdat dan een grotere 

oppervlakte van de rivier bevaarbaar is (Hinton et al., 2003; Mosquera et al., 2009; Vieira, 2006; Arets 

et al., 2006; Peterson & Heemskerk, 2001).  

In geval van primaire of verharde secundaire afzettingen gebeurt het mijnen met dynamiet. In 

sommige gevallen worden ondergrondse tunnels gegraven. De gesteenten worden, nadat ze los 

gemaakt worden met dynamiet, manueel of mechanisch in kleine stukken geslagen en gemalen om de 

extractie van goud te bevorderen (Hinton et al., 2003; Maldar, 2011). 

Zowel het baggeren als de hydraulische mijnbouw hebben een negatieve invloed op het milieu en 

zijn omgeving (infra) (Hinton et al., 2003)  

                                                      
35

 Voorbeelden hiervan zijn: de Nambija regio, Ecuador (Zamora-Chichipe)(Ramirez Requelme et al., 2003); 

Mato Grosso, Brazilië (Rodrigues et al., 2004), het stroomgebied van de Cuyumi rivier, Venezuela (Santos-

Frances et al., 2011) 
36

 Per put werkt een team van ongeveer 10 mensen, ieder team maakt gemiddeld 8 putten per jaar (= een halve 

hectare per jaar per artisanale mijnbouwer) 
37

 Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Cuyumi rivier in Venezuela (Santos-Frances et al., 2011); op de Tapajos rivier 

in Brazilië (Telmer et al., 2006) en in Madre de Dios, Peru (Mc Mahon et al., 1999) 
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Figuur 3: Hydraulic mining (Peterson & Heemskerk, 2001) 

 

3.3 Scheiding via gravimetrische technieken 

Gravimetrische scheidingstechnieken gaan de goudconcentratie van het erts verhogen met behulp 

van de zwaartekracht. Dit kan de efficiëntie van de extractie verhogen en tegelijkertijd de hoeveelheid 

bodem die vervuild kan worden door kwik of cyanide verlagen. Goud heeft een hoog soortelijk 

gewicht, waardoor het sneller zakt dan andere componenten in het erts. Het is deze eigenschap die 

gebruikt wordt bij deze toepassing. Het meest gebruikte materiaal daarvoor is de sluice box (sluisbox), 

wat eigenlijk niet meer is dan een sluis waar loodrecht op de stroomrichting van het water verhogingen 

zijn aangebracht, zodat de deeltjes die sneller zakken (zoals het goud) worden tegengehouden en 

uitgehaald. Andere methodes die gebruikt worden en volgens hetzelfde principe werken zijn 

centrifuges en concentratietafels. De delen van het erts die niet in de sluice box weerhouden worden, 

worden in nabijgelegen verlaten mijnbouwputten of in het woud gedumpt. In een put van 80m op 80m 

worden een tiental mensen tewerk gesteld. (Maldar, 2011; Peterson & Heemskerk, 2001; Vieira, 2006; 

Arets et al., 2006).  

Het concentreren van het erts gebeurt echter niet altijd, waardoor de hele bodem vervuild geraakt 

in plaats van slechts een deel ervan. Het spreekt voor zich dat dit een grotere impact heeft op het 

milieu (infra).  
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3.4 Extractie van goud uit het erts of het concentraat  

De meest gebruikte artisanale methode voor de extractie van goud uit het erts is 

amalgaamvorming. Kwik heeft de eigenschap dat het zich gaat binden met bepaalde metalen, 

waaronder goud, als het ermee in contact komt. Dergelijke kwikverbinding wordt een amalgaam 

genoemd. De artisanale mijnbouw is dan ook de voornaamste afnemer van kwik op de wereldmarkt 

met een consumptie van ongeveer 1000 ton per jaar (figuur 4). Voor de amalgaamvorming wordt kwik 

vermengd met het erts. Het is van cruciaal belang dat het kwik rechtstreeks in contact kan komen met 

het goud, dus hoe kleiner de deeltjes, hoe hoger het percentage goud dat kan worden geëxtraheerd. Na 

de amalgaamvorming wordt het amalgaam uitgewrongen om het overtollige kwik te verwijderen. Een 

zuiver kwikgoud amalgaam bevat 50% kwik en 50% goud. In realiteit komen echter ook nog andere 

metalen voor in het erts die dan ook in het amalgaam zullen worden opgenomen. Er zal dus altijd meer 

kwik nodig zijn dan de hoeveelheid goud die wordt geëxtraheerd (Maldar, 2011; UNEP, 2010; Spiegel 

et al., 2010).   

 

 

Figuur 4: Globaal gebruik van kwik per sector in 2005 (ton kwik) (UNEP, 2010) 

Voor de amalgaamvorming kunnen verschillende methodes worden toegepast. Bij de eerste 

methode wordt het erts en het kwik met de blote voeten gemengd. In een tweede methode wordt het 

concentraat of het hele erts in liggende tonnen gedaan, waarna het kwik wordt toegevoegd. Die tonnen 

draaien rond hun as om de vermenging van het kwik en het erts te bevorderen. Het amalgaam wordt 

een zware samenhangende massa en kan eenvoudig uit de tonnen verwijderd worden. Hoe hoger de 



20 

 

concentratie goud in het erts, hoe minder kwik moet toegevoegd worden per geëxtraheerde gram goud. 

Wanneer geen preconcentratie gebeurt moet dus een aanzienlijke hoeveelheid meer kwik toegevoegd 

worden. Op nog andere plaatsen laat men de vloeibare modder lopen over koperen platen of tapijten 

die bedekt zijn met een dunne laag kwik. Het idee hierachter is dat de goudpartikels zich binden met 

het kwik en zo achterblijven op het tapijt of de koperplaat. Achteraf wordt het amalgaam 

gerecupereerd door het van de plaat of het tapijt te schrapen. De meeste specialisten vermoeden dat de 

efficiëntie van extractie van deze methoden kleiner is dan één derde. Elk van de methodes zorgt voor 

een aanzienlijk verlies van kwik aan de omgeving. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de 

uitvoering (Peterson & Heemskerk, 2001; Hinton et al., 2003; Mosquera et al., 2009; Veiga, 1997; 

Beinhoff, 2011; Trisoglio, 1995). 

De meest vervuilende technieken zijn het gevolg van artisanale mijnbouwers die het proces achter 

de amalgaamvorming niet begrijpen. Door hun handelen wordt het grootste deel van het gebruikte 

kwik in het milieu losgelaten. Zo wordt bij hydraulische mijnbouw het kwik soms al voor het 

losspuiten van de bodem de bodem verspreid omdat men gelooft dat dit kwik door de bodem zal 

sijpelen en amalgaam zal vormen met het goud op zijn weg. Ook het toevoegen van kwik aan het erts 

na het losspuiten maar voor deze door de sluice boxes worden gelaten, zorgt voor een verlies van 

ongeveer 70%. Amalgaamvorming gebeurt immers maar daar waar zowel goud als kwik weerhouden 

worden in de sluice box. De mijnbouwers vinden amalgaam in de sluice box wat hen het verkeerde 

idee geeft dat amalgaamvorming op de grond gebeurt. Dergelijke technieken zijn heel vervuilend en 

hebben bovendien een nog lagere efficiëntie. Ze worden dus toegepast uit onwetendheid (Veiga, 

1997). 

Het verkregen amalgaam wordt achteraf verbrand. Daardoor verdampt het meeste kwik en het 

goud blijft achter, samen met enkele onzuiverheden. Wat overblijft is een mengeling van ongeveer 

70% goud en 5 tot 15% kwik. In veel gevallen worden de kwikdampen die vrijkomen bij de 

verbranding van het amalgaam niet opgevangen waardoor ze opgaan in de atmosfeer. In bepaalde 

mijnbouwgemeenschappen wordt ondertussen gebruik gemaakt van een retort
38

 tijdens de verbranding 

waardoor men de kwikuitstoot bij verbranding kan reduceren tot meer dan 90% indien deze correct 

gebruikt wordt (Maldar, 2011; Mosquera et al., 2009).  

Het verwerken van het gouderts gebeurt veelal op de mijnbouwsite zelf daar artisanale 

mijnbouwers snel een inkomen willen genieten. De verbranding van het amalgaam gebeurt waar vuur 

ter beschikking is, dus meestal in de keuken van de mijnbouwers (Maldar, 2011).  

                                                      
38

 Een retort is een soort omgekeerde trechter die de kwikdampen opvangt. Daaraan hangt een buis die dient voor 

de afkoeling van dampen waardoor deze condenseren. Het gecondenseerde kwik kan dan onder de retort worden 

opgevangen. 
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Als alternatief voor het amalgaamproces beginnen sommige kleinschalige mijnbouwers het in de 

industrie conventionele cyanideproces toe te passen. Goud is namelijk net als vele andere metalen 

oplosbaar in cyanide. Tijdens het proces loopt een verdunde cyanideoplossing over het al dan niet 

geconcentreerde erts. Het uitlogen van goud met cyanide duurt echter aanzienlijk langer dan de 

extractie van goud via amalgaamvorming. Bovendien is meer technische kennis vereist omdat meer 

factoren van het proces onder controle moeten zijn. De oplossing wordt dan opgevangen en met 

behulp van actieve kool of zink wordt het goud dan uit de cyanideoplossing gehaald. Deze methode 

vraagt meer tijd, knowhow en investering en is dus wederom slechts weggelegd voor de 

georganiseerde mijnbouwers. Ze laat echter wel een groter percentage goudextractie toe, waardoor ook 

het inkomen van de mijnbouwers stijgt. Het gebruik van cyanide wordt almaar populairder in de 

artisanale mijnbouw (Maldar, 2011; Sousa et al., 2010; Telmer, 2010).  

In primaire gesteenten en in sommige secundaire afzettingen wordt het goud omringd door andere 

mineralen. Een veelvoorkomend voorbeeld daarvan is pyriet in ertsen waar veel sulfiden voorkomen. 

Het cyanide of het kwik geraakt daarom niet aan het goud waardoor het niet geëxtraheerd wordt. De 

efficiëntie van de gebruikte artisanale technieken is bijgevolg aanzienlijk lager. In de industriële 

mijnbouw lossen ze dit op met allerhande voorbehandelingen van het erts. Daarvoor is kennis en 

kapitaal nodig. Het wordt dus in de artisanale mijnbouw niet toegepast. Ervaren artisanale 

mijnbouwers herkennen dergelijke afzettingen echter al tijdens de ontginning (Hinton et al., 2003; 

Peterson & Heemskerk, 2001). 

Tenslotte moeten we nog even verder ingaan op de panners. Dit zijn de meest rudimentaire 

artisanale mijnbouwers en zijn misschien meest gekend omdat goudmijnbouw tijdens de goudrushes in 

de Verenigde staten ook op deze manier gebeurde. Ze werken individueel en mijnen aan de oevers van 

rivieren waar alluviale afzettingen te vinden zijn. Met een pan nemen ze sediment uit de rivier en door 

middel van een draaiende beweging en met behulp van het water uit de rivier concentreren ze het goud 

uit de sedimenten. Daarna voegen ze kwik toe aan hun concentraat om amalgaam te vormen. Als je 

weet dat enkele grammen goud per ton erts al een relatief groot gehalte is, is duidelijk dat deze 

methode niet de meest winstgevende kan zijn. In de geraadpleegde literatuur werden echter geen data 

terug gevonden over de aanwezigheid van panners in Latijns-Amerika.     
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3.5 Verfijnen en verhandelen van goud 

Door het ontbreken van financiële diensten en/of omdat de mijnbouwers sterk afhankelijk zijn van 

hun dagelijks inkomen verkopen ze hun goud dagelijks en in kleine hoeveelheden op de mijnbouwsite 

aan een lokale opkoper. Daardoor lopen ze de extra inkomsten van het verkopen van grote 

hoeveelheden mis. In tegenstelling tot de industriële mijnbouw gaat het goud via allerhande 

tussenstations naar de internationale markt, wat de productieketen veel complexer maakt (figuur 5). De 

kleine plaatselijke opkopers fungeren bij het samensmelten van goud als een soort raffinaderijen die 

het goud deels zuiveren van kwik en andere onzuiverheden. Dit zorgt met andere woorden opnieuw 

voor een kwikuitstoot. De vele tussenstations betekenen een winstverlies voor de artisanale 

mijnbouwers. Doordat ze aan het uiteinde van een complexe keten zitten hebben ze bovendien weinig 

controle over de keten. Ze zijn niet op de hoogte van de correcte goudprijs en moeten vertrouwen op 

de opkopers voor het bepalen van de zuiverheid van het verkochte goud. Het maken van prijsafspraken 

tussen de opkopers of  het met opzet onderschatten van de prijs of de zuiverheid van het goud gebeurt 

dan ook regelmatig. Door hun illegale status kunnen ze zich immers niet verzetten tegen dergelijke 

uitbuiting. De toenemende winsten door de huidige stijging van de goudprijs gaan dus voornamelijk 

naar de tussenpersonen. Vooral de niet georganiseerde mijnbouwers zijn kwetsbaar voor dergelijke 

praktijken  (Mosquera et al., 2009; Maldar, 2011; UNEP, 2011; Telmer, 2010).  

 

Figuur 5: Voorbeeld van een Productieketen van de artisanale en de industriële mijnbouw (Schein, 2010)  
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4 Milieuproblematiek gekoppeld aan de artisanale 

goudmijnbouw  

Kwikvervuiling van lucht, bodem en water wordt over het algemeen als de ernstigste impact van 

artisanale goudmijnbouw op het milieu beschouwd. Het is echter niet de enige. Net als bij de 

industriële mijnbouw zijn ontbossing, verzilting van het water, cyanidevervuiling en bodemdegradatie 

ook het gevolg van artisanale mijnbouw. Daarnaast is ook het verstoren van de dynamiek van de rivier 

mogelijk. Niet alle auteurs zijn het eens over het belang van de impact op het milieu van de 

verschillende aspecten, maar wel over het feit dat ze allemaal een impact hebben. De belangrijkste 

worden hier verder besproken (Sousa et al., 2011; UNEP, 2011; Mosquera et al., 2009).  

4.1 Kwikvervuiling 

De verspreiding van kwik in het milieu als gevolg van de artisanale mijnbouw gebeurt op twee 

manieren. Een deel van het kwik blijft na de amalgaamvorming achter in het erts en wordt als 

mijnbouwafval in de buurt van de mijnbouwsite gedumpt of wordt eenvoudig weg gemorst tijdens de 

amalgaamvorming. Dit kan zowel in de rivier als rond een hydraulische mijnbouwsite. Een ander deel 

komt in gasvorm vrij door amalgaamverbranding en in mindere mate door verdamping uit de bodem, 

water of het onzuivere goud verkregen na de verbranding (Telmer, 2010).  

Ondanks het feit dat het grootste deel van het kwik dat in de lucht terechtkomt van natuurlijke 

oorsprong
39

 is, blijft de artisanale mijnbouwsector een belangrijke antropogene bron van kwikuitstoot. 

Volgens verschillende bronnen is de artisanale mijnbouwsector verantwoordelijk voor een 

kwikuitstoot in de atmosfeer van 300 tot 1000 ton per jaar waarvan tot 200 ton per jaar in Latijns-

Amerika
40

. Uit cijfers van UNEP
41

 uit 2005 (figuur 6) is duidelijk dat het daarmee de tweede 

belangrijkste antropogene oorzaak is van kwikuitstoot in de wereld, na het verbranden van fossiele 

brandstoffen. In Latijns-Amerika is het zelfs met voorsprong de belangrijkste. Schein (2010) beweert 

echter verrassend dat de kwikuitstoot per voorziene job lager is voor de artisanale dan voor de 

industriële mijnbouw. Dit is echter het gevolg van de arbeidsintensiviteit van de artisanale mijnbouw. 

Per geproduceerde kilogram goud is de uitstoot uiteraard veel groter. Sinds begin van de nieuwe 

goudkoorts in Latijns-Amerika op het einde van de jaren ‘70 zou ongeveer 7000 ton kwik opgegaan 

zijn in natuurlijke en stedelijke omgevingen (Maldar, 2011; Koekkoek, 2010; Beinhoff, 2011; Veiga, 

1997; Trisoglio, 1995; Schein, 2010; Korte & Coulston, 1998). 
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 Twee derden van de kwikuitstoot is afkomstig uit natuurlijke bronnen zoals vulkanen, oceanen en bosbranden 

(heruitstoot van opgeslagen kwik) (USEPA, 2010)  
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Figuur 6: Globale en regionale antropogene kwikuitstoot (Koekkoek, 2010) 

 

Figuur 7: Kwikuitstoot per 1000 inwoners als gevolg van de artisanale mijnbouw (Mercurywatch.org) 

Het verdampte kwik condenseert snel waardoor het grootste deel zich heel lokaal afzet. In de 

ruimte waar de verdamping plaatsvindt, is de concentratie van kwik 1000 mg/m³, op 1 kilometer 

afstand is dit al afgenomen tot 35 µg/m³.
42

 Kwik kan zich echter ook over langere afstanden door de 

lucht verplaatsen
43

, maar door de enorme verdunning is de invloed van het kwik daar miniem. Hieruit 

kan worden afgeleid dat kwikdampen afkomstig van amalgaamverbranding geen groot effect hebben 

op het milieu, enkel op de nabije omgeving van mijnbouwgemeenschappen (Arets et al., 2006).  
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 Ter vergelijking: In Europa is het maximale kwikgehalte in werkomgeving 20 µg/m³ voor een werkweek van 

40 uur (SCOEL, 2007). 
43

 Verplaatsing over 100en km is niet ongewoon (Mosquera et al., 2009) 
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Het grootste effect van kwik komt van het lozen van mijnbouwafval dat ermee gecontamineerd is. 

Er gaat nog voor de amalgaamvorming plaatsvindt al veel kwik verloren aan de bodem (soms tot meer 

dan 70%) door verkeerde ideeën over amalgaamvorming die rondgaan in de 

mijnbouwgemeenschappen (supra) (Hinton et al., 2003). Het kwik zal ofwel de bodem infiltreren 

waardoor het grondwater verontreinigd kan geraken, ofwel zal ze afstromen richting een nabije rivier. 

In het tweede geval worden de invloeden van de vervuiling tot ver stroomafwaarts gevoeld. Wanneer 

het afval in de rivier gedumpt wordt, zoals bij vele alluviale operaties, wordt de druk op het 

ecosysteem van de rivier nog groter. Bij metingen van de graad van vervuiling van rivieren in de 

nabijheid van mijnbouwsites werd er een sterke variatie in de tijd geconstateerd (Hinton et al., 2003; 

Castro & Sánchez, 2003; Chibunda et al., 2008; Arets et al., 2006).   

Bepaalde micro-organismen
44

 zetten anorganisch kwik om in organisch methylkwik (methylatie). 

Methylkwik is meer toxisch voor levende organismen dan kwik en kan worden opgenomen en 

opgeslagen door zowel dierlijke als plantaardige organismen. Bij iedere hogere stap in de voedselketen 

zorgt dit voor een steeds grotere concentratie van het methylkwik. Dit proces heet bioaccumulatie. Dit 

betekent dus dat het kwik enorm lang in de natuur blijft circuleren. Zelfs al zou de kwikvervuiling 

vandaag stoppen, dan nog zouden de toekomstige generaties nog lang met deze vervuiling moeten 

omgaan. Zowel de mijnbouwers en hun familie als zij die leven van de visvangst zullen het slachtoffer 

blijven van de kwikvervuiling. Zeker wanneer ze, zoals nu het geval is, niet geïnformeerd zijn over 

deze feiten. Wanneer bijvoorbeeld in de toekomst slash and burn landbouw wordt toegepast op een 

oude gecontamineerde mijnbouwsite, komt het opgeslagen kwik opnieuw vrij in het ecosysteem. Zo 

zorgde ontbossing voor allerhande oorzaken in 2004 voor een uitstoot van 90 ton kwik (Veiga, 1997; 

Bailey & Bernaudat, 2010; Dolbec et al., 2000; Suassuna, 2005). 

Het probleem met de verspreiding van methylkwik wordt nog groter wanneer de artisanale 

mijnbouwers de industriële mijnbouw gaan kopiëren en hun oude met kwik besmette mijnbouwafval 

opnieuw gaan mijnen met cyanide. Cyanide zal immers niet alleen het goud in oplossing brengen, 

maar ook het kwik en de andere zware metalen die aanwezig zijn in het erts. Enkel het goud wordt 

achteraf weerhouden en het kwik wordt in opgeloste vorm samen met de rest van het mijnbouwafval 

gedumpt. In opgeloste vorm infiltreren de zware metalen veel beter in de bodem en is de verspreiding 

van kwik veel groter waardoor de biobeschikbaarheid ervan vergroot. Het desastreuze effect van het 

samenkomen van cyanide en kwik in het milieu werd al vastgesteld. Dit zou een van de belangrijkste 

richtpunten moeten zijn bij sensibilisatie naar de mijnbouwer toe  (Telmer, 2010).  
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4.2 Bedreiging van de biodiversiteit 

Bij alluviale mijnbouw wordt de rivierbodem opgezogen, wat ervoor zorgt dat een deel van de 

bodem opwelt. Ook wanneer het mijnbouwafval rechtstreeks in de rivier wordt gedumpt, blijft het 

geruime tijd in suspensie in de rivier. Het zakken van de bodemdeeltjes gaat vrij traag en is afhankelijk 

van de turbulentie van de rivier. Door het troebel water dringt onvoldoende licht de rivier binnen. De 

combinatie met het vrijkomen van zware metalen zoals kwik zorgt ervoor dat plantaardig leven 

onmogelijk wordt. Dat zorgt op zijn beurt voor een tekort aan zuurstof en voedsel in de rivier 

waardoor dierlijk leven eveneens moeilijk wordt. Het baggeren van de rivier resulteert ook in de 

creatie van afvalstranden en verandering van het stroomregime van de rivier door het willekeurig 

dumpen van mijnbouwafval. Dergelijke veranderingen leiden meestal tot het verder meeslepen van 

sedimenten in suspensie zodat leven onmogelijk wordt gemaakt in een langer stuk van de rivier 

(Hinton et al. , 2003; Maldar, 2011).  

De vervuiling van sedimenten met kwik en andere zware metalen als gevolg van de artisanale  

mijnbouw leidt volgens Chibunda et al. (2008) tot een verminderde en vertraagde opkomst van larven 

van het muggenspecies Chironomus riparius. Uit hun onderzoek kan verondersteld worden dat ook 

andere soorten die afhankelijk zijn van water voor hun voortplanting lijden onder de vervuiling. Dit 

zorgt voor een verandering van de populaties van deze soorten. Kleine veranderingen in populaties 

kunnen grote effecten hebben op de rest van de voedselketen, wat een ernstige invloed op de 

biodiversiteit kan hebben (Chibunda et al., 2008)
45

.  

4.3 Ontbossing  

Van de totale ontbossing in de Amazone is slechts 1-2% het gevolg van mijnbouw, bosbrand en 

constructie van dammen of wegen samen. De algemene impact van de artisanale mijnbouw op 

ontbossing is dus vrij klein, al is ontbossing wel het meest zichtbare gevolg. Op kleinere schaal kan de 

impact veel groter zijn
46

. Volgens Peterson & Heemskerk (2001) is de artisanale mijnbouw de 

voornaamste oorzaak van ontbossing in Suriname. De ontbossing voor mijnbouw dient, naast het vrij 

maken van het te mijnen gebied, ook voor het voorzien van bouwmateriaal en brandhout dat wordt 

gebruikt voor het smelten van het amalgaam. Wanneer de mijnbouwgemeenschap aan 

zelfvoorzieningslandbouw doet, wordt ook daarvoor ontbost. Ontbossing van een tropisch woud staat 

gelijk aan het compleet vernietigen van een eeuwenoud ecosysteem. Daarbij verliezen veel dieren een 

deel van hun habitat. Delen van het woud die door de rivier tijdens het regenseizoen worden 

overstroomd kunnen aanzienlijke goudreserves in de bodem hebben. Datzelfde woud is echter ook 
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 In zijn onderzoek pleiten Chibunda et al. (2008) trouwens voor toxiciteittesten voor het bepalen van het niveau 

van vervuiling omdat scheikundige metingen een momentopname zijn en bijgevolg onderhevig zijn aan de sterke 

fluctuaties van de vervuiling ten gevolge van de artisanale mijnbouw.  
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 Ter illustratie in de mijn van Madre de Dios (Peru) werd in 2002 7851ha ontbost en in 2005 10585ha 
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enorm belangrijk voor het instandhouden van het vissenbestand, daar deze tussen de begroeiing 

bescherming tegen predators vinden  (Butler, 29/04/2011; Peterson & Heemskerk, 2001).  

De volledige regeneratie van een woud duurt minstens meerdere decennia. Een onderzoek van 

Peterson & Heemskerk (2001) toont aan dat de regeneratie van het woud na de mijnbouw zelfs nog 

vertraagd gebeurt. Dit blijkt uit het feit dat de vegetatie die aangetroffen wordt op mijnbouwsites die 

tot 4 jaar verlaten zijn, niet gelijkaardig is aan die van de nabijgelegen bossen. Vele sites blijven lang 

braak liggen of worden enkel bedekt door gras omdat de met water gevulde mijnputten gewoon 

achtergelaten worden wanneer de mijnbouwactiviteit stopt. De gebieden die voor de artisanale 

mijnbouw wel ontbost maar niet gemijnd werden, bijvoorbeeld als woongebied, kenden een significant 

betere regeneratie
47

 dan deze die wel gemijnd werden.  

De mijnbouw zorgt voor een complete verstoring van de bodem. Wortels en zaadvoorraad worden 

samen met de bovenste bodemlaag uit de bodem weggespoeld. Voor de regeneratie moeten dus eerst 

terug zaden op de mijnbouwsite terecht komen. Veel zaden worden echter door dieren verspreid, wat 

door het verdwijnen van hun biotoop ook vertraagd wordt. Met als gevolg dat de regeneratie na 

mijnbouw veel moeizamer gebeurt in vergelijking met andere praktijken. De afwezigheid van zaden in 

de bodem leidt ertoe dat op de mijnbouwsites initieel geen bomen en enkel klimplanten en grassen 

groeien. Als gevolg daarvan duurt het volgens Peterson & Heemskerk (2001) minstens 10 jaar, maar 

mogelijks veel langer, vooraleer er een gesloten bladerdek over de mijnbouwsite gevormd wordt, laat 

staan een volledige regeneratie van het woud. De afwezigheid van een bladerdek is een extra 

vertragende factor van het regeneratieproces omdat daardoor de bodem trager herstelt, de dieren de 

plaats mijden en het gebrek aan schaduw voor een te hoge temperatuur zorgt. Daardoor zou het 

meerdere decennia duren vooraleer kan gesproken worden van een geregenereerd woud en misschien 

zelfs eeuwen eer de site lijkt op een oud primair woud (Peterson & Heemskerk, 2001; Arets et al., 

2006).  

4.4 Bodemdegradatie 

Naast erosie van de bodem, die het gevolg is van ontbossing, is er nog sprake van degradatie die 

specifiek het gevolg is van de artisanale mijnbouw. De graad van de bodemdegradatie is afhankelijk 

van de gebruikte techniek. Zo wordt bij hydraulische mijnbouw de bovenste bodemlaag weggespoeld. 

Dit betekent een groot verlies aan organische stof en dus aan bodemvruchtbaarheid. Daarna wordt de 

bodem volledig losgespoten. Wanneer later gravimetrische scheidingstechnieken worden toegepast, 

dan worden grote deeltjes zoals grind en zand gescheiden van kleinere deeltjes als leem en klei met als 

gevolg dat de bodemstructuur na het hele mijnbouwproces verstoord is. Daarenboven wordt het 

bodemwaterregime beïnvloed door het enorme waterverbruik. Zo werd in Madre de Dios de laatste 
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jaren een daling in het oppervlaktewater vastgesteld. Over het effect daarvan op het ecosysteem werd 

in de literatuur niets teruggevonden. Uit dit alles kan gesteld worden dat, zeker na hydraulische 

mijnbouw, de bodemdegradatie een nefast effect heeft op de regeneratie van het woud
48

. Het maakt de 

bodem bovendien minder geschikt voor andere praktijken zoals landbouw (Hinton et al., 2003; Arets 

et al., 2006).  

Wanneer de gemijnde ertsen zwavelhoudend zijn, zal zure drainage ontstaan. Wanneer zwavel in 

contact komt met water en lucht, zal zwavelzuur ontstaan. Dit zwavelzuur zorgt voor een verzuring 

van het water dat zich in de bodem zal verspreiden via drainage. Dit komt echter bijna uitsluitend voor 

als gevolg van industriële mijnbouw omdat zwavelhoudende goudertsen niet efficiënt kunnen 

ontgonnen worden met artisanale mijnmethodes (Janssens et al., 2008). 

4.5 Gevolgen van de kwikvervuiling voor de gezondheid 

De artisanale mijnbouw is zeer arbeidsintensief door het tekort aan training en kapitaal van de 

mijnbouwers. Bij dit zwaar werk is er niet enkel grote kans op ongevallen, de vervuilde omgeving 

bedreigt bovendien ook de gezondheid van de mijnbouwer (supra). In wat volgt worden enkele van de 

gevolgen van de milieuvervuiling voor de gezondheid van de mijnbouwergemeenschap besproken 

(Maldar, 2011).  

De artisanale mijnbouwers hebben om te beginnen weinig besef van de toxische effecten van kwik 

op het menselijk lichaam en het milieu. Omdat kwik vooral op lange termijn een zware impact heeft, 

wordt de link tussen het kwik en de effecten door de mijnbouwers niet opgemerkt of geloofd. 

Daardoor gaan de mijnbouwers vaak onachtzaam om met het kwik. Zowel kwik als methylkwik 

hebben een negatief effect op de gezondheid van de mens als gevolg van het artisanale 

mijnbouwproces.  

Het kwik wordt tijdens het mijnbouwproces vaak gemanipuleerd zonder bescherming. Het 

uitwringen van het amalgaam gebeurt met de blote handen en het mengen van het erts met het kwik 

gebeurt soms met de blote voeten. Kwikopname via de huid is heel laag, maar hoog wanneer er 

rechtstreeks contact is met bloed zoals bij wonden (Veiga, 2011).  

Bij de verbranding van amalgaam zonder retort komen kwikdampen vrij. De dampen hebben een 

irriterend effect en bij het inademen van de dampen wordt 80% ervan in het bloed opgenomen via de 

longen. De snelle condensatie van kwik zorgt ervoor dat veel kwik uit de damp neerslaat in de nabije 

omgeving van de verbranding. Deze gebeurt meestal in de woning van de mijnbouwer, waardoor de 

hele gemeenschap wordt blootgesteld aan de kwikdampen. De enige plaats in het huis waar vuur kan 

gemaakt worden, is vaak de keuken, zodat het kwik op die manier ook in het voedsel kan belanden 
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(supra) (Veiga, 2011; Bose O’Reilly et al., 2008; Bose O’Reilly et al., 2008 (2); Mosquera et al.,). De 

symptomen van acute kwikvergiftiging door het inademen van kwikdampen zijn overmatige 

speekselproductie, kortademigheid, vermoeidheid, bronchitis, bevingen, prikkelingen, veranderingen 

van gemoedstoestand, pijnlijk gevoel in de tanden en beschadigingen van de nieren en de luchtwegen, 

wat uiteindelijk kan leiden tot sterfte. Langetermijneffecten van relatief lage inname van kwikdampen 

zijn omkeerbaar (Mosquera et al., 2009).  

Methylkwik is eveneens toxisch voor de mens met vooral een hoge toxiciteit voor het 

zenuwstelsel en wordt voornamelijk opgenomen door visconsumptie
49 , 50

. Omdat de artisanale 

mijnbouw vaak in en rond rivieren gebeurt, is de visconsumptie in de mijnbouwgemeenschappen 

vanzelfsprekend hoger dan gemiddeld  waardoor ze nog meer kans lopen op schade aan het 

zenuwstelsel. Dergelijke schade kan leiden tot neurologische aandoeningen zoals storende tintelingen 

in de ledematen, verminderde gevoeligheid van de zintuigen
51

, musculaire atrofie
52

, onvrijwillig 

beven, artritis, evenwichtsstoornissen, spraakstoornissen, spijsverteringsstoornissen, verlies van eetlust 

en gewicht en schade aan de nieren. Bovendien accumuleert methylkwik in vitale organen (Bose 

O’Reilly et al., 2008; Castilhos et al., 2006; Mosquera et al, 2009; Dolbec et al., 2000).  

Methylkwik tast ook het immunologisch systeem aan en verlaagt mogelijks het 

afweermechanisme tegen besmettelijke ziektes. Peterson & Heemskerk (2010) stellen dat malaria en 

seksueel overdraagbare aandoeningen meer voorkomen in gemeenschappen waar artisanale mijnbouw 

voorkomt dan in deze waar het niet voorkomt. Als gevolg van een gebrek aan basisgezondheidszorg of 

het gebrek aan toegang ertoe komen in de mijnbouwgemeenschappen veel epidemieën voor die 

achteraf moeilijk te stoppen zijn. De mijnbouwers hebben immers een slechte toegang tot medische 

diensten vanwege hun illegale status (supra). De voornaamste reden voor de belabberde gezondheid 

van de mijnbouwers is echter hun armoede. Ironisch genoeg is het net door deze armoede dat ze hun 

gezondheid en die van hun kinderen extra op het spel zetten door aan artisanale mijnbouw te doen 

zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien (Bose O’Reilly et al., 2008; UNEP, 2011; Peterson 

& Heemskerk, 2001; Maldar, 2011). 

Consumptie van voedsel gecontamineerd met methylkwik door een zwangere vrouw kan leiden tot 

een vertraagde vorming van het foetale zenuwstelsel. Via de placenta komt het kwik immers in de 

bloedbaan van de foetus. Dat vertaalt zich, met toenemende kwikconcentratie tijdens de 

zwangerschap, in een verminderd leervermogen, een lager IQ, zware mentale achterstand en 
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misvormingen. Deze effecten zijn onomkeerbaar. Bij nog grotere dosissen in het bloed zijn ook 

doodgeboorte, abortus of zelfs onvruchtbaarheid mogelijk. Schade aan de foetus is mogelijk zonder 

dat de moeder schade ondervindt. Ook kinderen die zonder afwijking geboren worden lopen later nog 

risico op een slechte ontwikkeling van de hersenen. Eerst via de anorganische kwik aanwezig in de 

moedermelk
53

 en later door het leven en het werken binnen de mijnbouwgemeenschap (supra). 

Onderzoek van Bose O’Reilly et al.(2008) toonde aan dat kinderen die leven in de nabijheid van 

artisanale mijnbouw een dubbele hoeveelheid kwik in het haar en bloed hebben in vergelijking met 

kinderen uit gelijkaardige gemeenschappen ver weg van artisanale mijnbouw. Wanneer die kinderen 

zelf actief zijn in de artisanale mijnbouw, hebben ze zelfs vier keer kwik in het haar en bloed dan 

normaal. Kwik brengt vooral schade toe aan het cerebellum, het deel van de hersenen dat 

verantwoordelijk is voor de coördinatie van bewegingen. Blootstelling aan kwik bij kinderen leidt 

bijgevolg tot een vertraagde motoriek en een verminderde reflex. Werken in de artisanale mijnbouw 

brengt dus de normale ontwikkeling van de hersenen van de kinderen in gevaar, wat voor een 

levenslang negatief effect op het kind zorgt (Mosquera et al, 2009; Veiga, 1997; Bose O’Reilly et al., 

2008).  

Voor de mijnbouwers die het amalgaam verbranden
54

, is inhalatie de voornaamste bron van 

kwikopname. Voor de gemeenschappen die in de buurt wonen van mijnbouwactiviteiten heeft de 

opname van methylkwik via gecontamineerd water en vis algemeen een groter effect op hun 

gezondheid en ontwikkeling. Zo vonden Dolbec et al. (2000) een veel hoger gehalte methylkwik dan 

elementaire kwik in het bloed en haar van de artisanale mijnbouwers in de Tapajós regio (Brazilië). 

Tot nog toe werd nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke (gedeeltelijke) genezing van 

aandoeningen ten gevolge van een te hoog kwikgehalte in het menselijk lichaam. Bose O’Reilly et al. 

(2008) merken echter op dat een behandeling van de aandoeningen waarschijnlijk te duur zou uitvallen 

voor de mijnbouwers. Daarom is het beter om te focussen op het aanpakken van de oorzaak (Bose 

O’Reilly et al., 2008; Dolbec et al., 2000) 
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5 Samenvattend: Hoe het tot de huidige situatie is 

gegroeid 

De artisanale mijnbouw blijft een heel grote negatieve impact hebben op het milieu en de 

gezondheid van de mijnbouwers en de omliggende gemeenschappen. Inspanningen van verschillende 

internationale organisaties en NGO’s blijken maar recentelijk en geleidelijk aan hun vruchten af te 

werpen met pogingen tot het bereiken van ecologisch vriendelijke artisanale goudproductie, meestal 

onderbouwd met behulp van certificatie
55

. Dit terwijl de focus van de overheden over het algemeen 

nog niet op de artisanale mijnbouw gericht is (supra) (Castro & Sanchez, 2003). 

De laatste 4 decennia is de artisanale mijnbouw voornamelijk vanuit initiatieven van de 

mijnbouwers geïntensiveerd. Dit leidde alles behalve tot een verbetering voor de mijnbouwers op vlak 

van milieu, leefomstandigheden en gezondheid. De simpele technieken blijven nog steeds inefficiënt, 

met meestal een extractie van minder dan 30% van het aanwezige goud. De voornaamste oorzaken van 

de stagnatie kunnen gezocht worden in het gebrek aan overheidssteun en het gebrek aan technische 

achtergrond van de mijnbouwers. Tegelijkertijd hypothekeren de mijnbouwers hun eigen vooruitgang 

onbewust door hun manier van werken. Het gebrek aan kennis van de mijnbouwers over de 

verschillende stadia van het mijnbouwproces leidt tot inefficiëntie en ernstige milieuvervuiling. De 

bedroevende technische onderlegging van de mijnbouwers zorgt voor een moeilijke argumentatie voor 

het aanpassen van oude of het implementeren van nieuwe methodes. De mijnbouwers zijn bang of niet 

geïnteresseerd in innovaties waar ze hun profijt niet van inzien of omdat de destructieve impact van 

hun handelen meestal niet direct zichtbaar is. Zelfs het eenvoudig gebruik van een retort vindt nog 

steeds moeilijk zijn ingang in de artisanale mijnbouw. Eigen investeringen in het verleden waren 

meestal gericht op schaalvergroting en werden geïntroduceerd zonder planning en 

verantwoordelijkheid voor het milieu. Dit leidde eerder tot een omgekeerd effect op het milieu. Als 

gevolg van de negatie door de overheid is de artisanale mijnbouw compleet ongereguleerd waardoor er 

geen controle is over de sociale en ecologische impact ervan en geen planning om ze tegen te gaan 

(Mosquera et al., 2009; Veiga, 2011; Maldar, 2011; Trisoglio, 1995).  

De oorzaak van de trage evolutie naar een eerlijkere mijnbouw voor mens en milieu kan ook deels 

gezocht worden in het geringe bewustzijn van de consument over de effecten van de (artisanale) 

mijnbouw (Schein, 2010; Maldar, 2011).  
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6 Oplossingen 

Het idee is om door het implementeren van meer ecologische methodes de sociale wantoestand 

tegen te gaan en zo een aanzet te geven om twee negatieve gevolgen van de artisanale goudmijnbouw 

tegelijk aan te pakken. De beste oplossingen zijn deze die ingrijpen aan de basis van de problematiek. 

De basis van de problematiek veroorzaakt door de artisanale mijnbouw is armoede. Armoede drijft de 

bevolking in de periferie in de artisanale mijnbouw en houdt ze er in vele gevallen ook in. De armoede 

vormt bijgevolg ook een bedreiging voor inspanningen die gedaan worden om de artisanale mijnbouw 

groener en socialer te maken. Dit betekent echter niet dat er geen inspanningen kunnen gedaan 

worden, maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat bij een blijvende armoede en goudprijs 

de toestroom naar de artisanale mijnbouw zal blijven, waardoor blijvende inspanningen op lange 

termijn noodzakelijk zullen zijn. Daarom is het ook ideaal dat projecten gericht op de artisanale 

mijnbouw gekaderd zijn binnen de armoedebestrijding.  

De impact van de artisanale mijnbouw op het milieu kan op twee verschillende manieren 

gecounterd worden. Een eerste manier is het aanpassen van de huidige methode, via 

amalgaamvorming, zodat de impact van deze vermindert. Een tweede is het implementeren van 

volledig nieuwe extractiemethodes of perfectionering van minder gebruikte methodes. De moeizame 

adoptie van nieuwe technieken en de mogelijkheid tot een substantiële verlaging van het effect op het 

milieu door enkele ingrepen in de uitvoering doen denken dat het aanpassen van de huidige methode 

de meest effectieve manier is. De onzekerheid over, en de invloed van een stijgende kwikprijs in de 

toekomst, als gevolg van een ban op de recente exportstop vanuit Europa of een toekomstige 

wereldwijde ban op export, (supra) doen dan weer vermoeden dat de tweede manier de meest ideale is. 

Het is immers moeilijk te ontkennen dat een ban op de handel in kwik nodig kan zijn om het effect van 

kwikemissies op wereldschaal in te dijken (Spiegel et al., 2005; Veiga, 1997; Maldar, 2011). 

Individuele oplossingen zijn relatief gemakkelijk implementeerbaar en kunnen al een redelijke 

verbetering van de situatie betekenen. Maar uit de veelzijdigheid van de problematiek rond artisanale 

mijnbouw vloeit voort dat een veelzijdige aanpak ervan een efficiëntere oplossing kan zijn. Vele 

aspecten van de problematiek zijn aan mekaar gekoppeld en dus zullen de vooropgestelde 

aanpassingen zo veel mogelijk aspecten van de problematiek dienen te corrigeren. Bij dergelijke 

systematische oplossingen speelt een degelijke en geplande ondersteuning van de artisanale 

mijnbouwers een sleutelrol en is er dus een groter kapitaal nodig (Spiegel et al., 2005; Veiga, 1997). 

Verschillende auteurs hebben uiteenlopende meningen over hoe de ecologische impact van de 

artisanale mijnbouw best aangepakt kan worden. De samenstelling van de ertsen en de achtergrond 

van de gemeenschappen zijn nooit twee keer dezelfde. De verschillende oplossingen zullen dus per 
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site moeten overwogen worden, waarbij telkens de meest passende oplossing kan gevonden worden. 

Hier geven we een overzicht van de mogelijke oplossingen die aangebracht kunnen worden.  

6.1 Perfectionering en mitigatie van de momenteel gebruikte 

technieken 

De voornaamste negatieve gevolgen van het amalgaamvormingsproces zijn niet afkomstig van het 

proces op zich maar van de uitvoering ervan. De artisanale mijnbouwers hebben geen technische 

achtergrond over hoe het proces dient uitgevoerd te worden om de grootste efficiëntie en de laagste 

impact op het milieu te hebben. De uitvoering van het proces gebeurt als gevolg van wat zij aannemen 

als de waarheid. Terwijl zijn ze onwetend over een negatieve impact van hun daden, te meer omdat 

deze meestal slechts op lange termijn duidelijk worden. Ze zien niet automatisch een link met de 

artisanale mijnbouw. Daarom kunnen enkele aanpassingen aan het amalgaamvormingsproces worden 

gemaakt die de negatieve effecten sterk zullen verminderen en de efficiëntie zullen verhogen. Voor 

een hoge efficiëntie van amalgaamvorming moeten drie basisprincipes gerespecteerd worden: het goud 

moet fysiek vrij zijn van andere mineralen, het erts dient vooraf geconcentreerd te worden en het 

gebruikte kwik moet zuiver zijn
56

. Veiga (1997) beweert dat amalgaamvorming kan uitgevoerd 

worden met verwaarloosbare emissie van kwik. Wanneer bovendien het gerecupereerde kwik kan 

gerecycleerd worden, zijn de mijnbouwers veel minder afhankelijk van een stijgende aankoopprijs 

(Veiga, 1997).  

6.1.1 (Pre)concentratie 

Zwaartekracht. Het verhogen van de goudconcentratie in het erts met behulp van zwaartekracht 

wordt reeds door vele artisanale mijnbouwers gebruikt. Toch is amalgaamvorming van het volledige 

erts eveneens nog wijd verspreid. Tot nu toe is de meest gebruikte techniek voor de preconcentratie 

van het erts de sluice box. Er zijn echter ook een reeks gemechaniseerde methodes
57

 om het goud in 

het erts te concentreren. Hoe meer machines in serie worden gebruikt, hoe hoger de concentratie van 

het goud zal zijn. Een hoge concentratie van het goud zorgt voor een sterke reductie in het gebruik van 

kwik of cyanide en in de hoeveelheid met kwik en/of cyanide gecontamineerd mijnafval dat wordt 

achtergelaten (Veiga, 2011). De blijvende nood aan een grote hoeveelheid water is een nadeel van 

deze scheidingsmethodes. Meer gravimetrische scheiding betekent bovendien ook een grotere 

scheiding van de bodembestanddelen. Echter volgens professor Van Ranst (2011, persoonlijke 

communicatie) herstelt de bodem zich normaal gezien vrij snel wanneer deze, mits toevoeging van 
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organisch materiaal en eventueel extra minerale bestanddelen, goed gemengd wordt. Indien dus een 

correcte nabehandeling zou gebeuren, zou het effect op de regeneratie van het woud minimaal zijn.  

Het concentreren van het erts gebeurt efficiënter wanneer de deeltjes van het erts klein zijn. Bij 

zeer  fijne gouddeeltjes (kleiner dan 0.04mm) is concentratie echter moeilijk omdat het hogere 

soortelijk gewicht van goud dan niet meer opweegt tegen de kracht van het water. Om deze zeer fijne 

deeltjes wel te scheiden van het erts kan gebruik gemaakt worden van andere methodes zoals de 

flotatietechniek (Veiga, 2011). 

Flotatie. Bij flotatie (froth flotation) wordt gebruik gemaakt van de fysische
58

 en hydrofobe 

eigenschappen van goud. Het erts wordt verbrijzeld indien nodig en in water gebracht. Wanneer er 

onderaan luchtbellen door de suspensie worden gelaten, komen de hydrofobe delen met de luchtbellen 

mee naar boven, waaronder ook (een deel van) het goud in het erts. Bovenaan de suspensie wordt een 

schuim gevormd die de hydrofobe delen van het erts bevat. Het schuim wordt dan afgenomen waarna 

een verdere scheiding kan doorgaan. Door het toevoegen van additieven zoals bijvoorbeeld xanthaten 

wordt de hydrofobie van het goud extra geaccentueerd waardoor een groter deel geconcentreerdere 

erts bekomen wordt. Men startte al pilootprojecten op maar de toepassing voor artisanale mijnbouw 

staat nog niet op punt (Veiga, 1997; Mosquera et al., 2009).  

6.1.2 Opvangen en recycleren van kwik bij amalgaamverbranding 

Retorten worden reeds gebruikt in bepaalde gemeenschappen. Net zoals het concentreren van het 

erts is het gebruik echter nog niet genoeg verspreid aangezien de uitstoot van kwik door de artisanale 

mijnbouw hoog blijft. De mijnbouwers staan weigerachtig tegenover het gebruik van een retort om 

een drietal redenen. Om te beginnen zou het amalgaam niet zichtbaar zijn tijdens de verbranding. Ten 

tweede resulteert amalgaamverbranding met een retort in een grijze verkleuring van het onzuivere 

goud wanneer het erts sulfiden bevat, waardoor het moeilijker verkoopbaar zou zijn. Tenslotte 

verbruikt men met een retort meer brandstof dan zonder zodat geen economisch voordeel gehaald 

wordt uit het gebruik van een retort. Het gerecupereerd kwik kan echter gemakkelijk en goedkoop 

gereactiveerd en gezuiverd worden aan de hand van een 12V batterij en zout water, waardoor er door 

de stijgende kwikprijs wel economische redenen kunnen zijn om kwik te recycleren (Castro & 

Sanchez, 2003; Mosquera et al., 2009; Telmer, 2010).  

Zoals eerder vermeld reduceert het gebruik van een retort de uitstoot van kwik met 90 tot 95%. 

Daarvoor moet de retort tot een uur na afkoeling over het amalgaam gehouden worden. Retorten zijn 

goedkoop verkrijgbaar in alle vormen en maten of kunnen zelf gemaakt worden. Ze zijn ook  

gemakkelijk hanteerbaar en toegankelijk voor de artisanale mijnbouwer. (Maldar, 2011; Veiga, 1997;). 
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6.1.3 Mitigatie en herstel van negatieve effecten 

Preconcentratie en het gebruik van een retort reduceren de emissie van kwik aanzienlijk. Daarmee 

is de mogelijkheid tot vervuiling echter nog niet helemaal van de baan. Naast andere 

optimalisatiemogelijkheden van het proces om het gebruik van kwik zo veel mogelijk in te perken 

kunnen ook enkele maatregelen genomen worden die de verspreiding van kwik tegengaan. Kwik heeft 

weinig invloed op de regeneratie van een tropisch woud. De voornaamste impact van kwikvervuiling 

wordt veroorzaakt door mijnbouwafval die via dumping of erosie in rivieren terechtkomt. De 

maatregelen moeten dan ook gericht worden op het voorkomen van verspreiding van mijnbouwafval 

door de rivier en het voorkomen van biomethylatie van kwik.  

Bedekken van mijnbouwafval. Het bedekken van mijnbouwafval met een inert of 

kwikabsorberend sediment kan biomethylatie van kwik verhinderen. Dit is enkel doeltreffend in 

stilstaand water omdat rivieren het sediment snel zouden laten eroderen waardoor het mijnbouwafval 

terug bloot komt te liggen. Zowel lateriet
59

 als rubber
60

 absorberen geoxideerde kwik. Het cementeren 

van schrootijzer over het mijnbouwval zorgt voor absorptie kwik opgelost in water (Veiga, 1997).  

Baggeren. Het uitbaggeren van met kwik vervuilde sedimenten uit een rivier voor het zuiveren 

ervan is duur. Het kan misschien wel verantwoord worden wanneer de kost kan worden 

teruggewonnen door de extractie van goud dat nog aanwezig is in de sedimenten. Het goudgehalte in 

hotspots van kwik is immers meestal vrij hoog. Ook wanneer een ernstige bioaccumulatie niet gestopt 

kan worden door het bedekken van de hotspot kan baggeren verantwoord zijn. De daaropvolgende 

extractie van kwik (70-80%) (en goud (tot 60%)) gebeurt dan op een andere locatie. Het baggeren zelf 

heeft drie aandachtspunten. Om te beginnen wordt tijdens het baggeren 2% tot 10% van het kwik 

verspreid in plaats van opgezogen. De behandeling van het vervuilde sediment creëert op zich ook 

terug afval dat adequaat verwerkt dient te worden. Tenslotte dienen de gebaggerde hotspots bedekt te 

worden met inert of kwikabsorberend materiaal om het stroomregime niet te veel te beïnvloeden. 

Vanwege de kostprijs van het baggeren kan men beter proberen te verhinderen dat kwik in de rivier 

terechtkomt. Vooral bij alluviale mijnbouw is dit belangrijk omdat dit daar veel gebeurt als gevolg van 

het verwerken van het erts op de boot zelf. De constructie van een simpele dam die verhindert dat het 

mijnbouwafval in de rivier terecht komt, vermindert het kwikgehalte in rivieren significant. Dit is 

echter niet de meest constructieve oplossing. Oplossingen voor het tegelijk extraheren van kwik en 

goud uit mijnbouwafval worden hieronder besproken (Veiga, 1997; Appleton et al., 2006).  

Gebruik van koperplaten met zilver-kwiklaag voor amalgaamvorming. Via elektrolyse wordt 

een mengeling van zilver en kwik op een koperplaat gebonden. Wanneer een concentraat van vervuild 
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sediment over de platen loopt, wordt er goudkwik- en zilverkwikamalgaam gevormd, waardoor zowel 

goud als kwik uit het geconcentreerde sediment worden gehaald zonder dat daarbij kwik van de 

koperplaat loskomt. Het amalgaam kan vervolgens met behulp van een schraper verwijderd worden. 

Volgens Veiga (1997) hebben deze koperplaten het potentieel om de conventionele platen zonder 

zilver te vervangen in de artisanale mijnbouw (Veiga, 1997).  

Verwijderen van kwik via elektrolyse. Bij elektrolyse worden verschillende componenten uit 

een oplossing gescheiden door middel van elektrische stroom. Wanneer vervuild mijnbouwafval met 

een zoutoplossing (NaCl) wordt vermengd, kan kwik eruit geëxtraheerd worden via elektrolyse. Met 

een energiekost van 100 tot 200 kWh per geëxtraheerde kilogram kwik kan tot meer dan 99% van het 

aanwezige kwik uit het afval gehaald worden. Na het proces blijft slechts 60 tot 300ppb
61

 kwik over in 

het residu (Veiga, 1997). 

Fytoremediatie van vervuilde gronden. Bij fytoremediatie worden contaminanten met behulp 

van planten vastgezet, verwijderd, omgezet en/of afgebroken. In het geval van mijnbouwafval vervuild 

met kwik en eventueel andere zware metalen bestaan er planten die deze metalen kunnen opnemen uit 

de grond en bovengronds in de stengel of het blad opslaan. Vandaag wordt fytoremediatie zowel in de 

industrie als in de artisanale mijnbouw amper toegepast. Er zijn immers financiële middelen voor 

nodig terwijl er niets mee kan worden verdiend. Bovendien is het ook een relatief lang proces, is er 

onvoldoende wetgeving ten voordele van het milieu of wordt deze door het illegaal karakter van de 

artisanale mijnbouw genegeerd (Anderson, 2005; Mosquera, 2009). Anderson (2005) stelt echter voor 

op hetzelfde moment het resterende goud deels uit het mijnbouwafval te halen waardoor de 

fytoremediatie zelfs winstgevend zou worden. Dit wordt verder behandeld als nieuwe 

mijnbouwtechniek in sectie 6.2.6.  

De beslissing om een van deze maatregelen te treffen is technisch gezien afhankelijk van de mate 

van vervuiling en de mogelijke gevolgen daarvan zoals bioaccumulatie en van de kosten die de 

operatie met zich meebrengt. Omdat de meeste operaties nogal duur uitvallen, is het geen overbodige 

luxe om een risicoanalyse van de vervuiling te maken. Uitgaande van de analyse kan dan de beslissing 

genomen worden om al dan niet in te grijpen. De meeste landen hebben maximale aanvaardbare 

concentraties voor toxische stoffen (waaronder kwik) in bodem, lucht, water en vis (bijvoorbeeld: 

tabel 1). Vooral bij een hoog risico op bioaccumulatie is ingrijpen noodzakelijk. Voorlopig worden er 

immers weinig of geen testen uitgevoerd in gebieden die getroffen zijn door bioaccumulatie van kwik 

als gevolg van de artisanale mijnbouw. Daarom is, naast preventie, de verandering in de 

voedingsgewoontes voorlopig de enige doeltreffende oplossing om het effect van methylkwik op 

gemeenschappen die leven van de visvangst te minimaliseren. In vele mijnbouwgemeenschappen uit 

afgelegen gebieden in Latijns-Amerika is visvangst samen met de zelfvoorzieningslandbouw echter de 
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belangrijkste bron van voedsel. Het promoten van andere voedingsbronnen kan echter ook een kans 

zijn om andere economische activiteiten aan te moedigen. De hoeveelheid vis die mag gegeten worden 

moet, bepaald worden na een analyse van de bioaccumulatie in de vissen. Volgens WHO (World 

Health Organisation) is 30µg de aanvaardbare dagelijkse inname van methylkwik (Veiga, 1997).  

De aanpassingen in de voedingsgewoontes hoeven daarom niet heel groot te zijn. Het eten van 

herbivore vissen in plaats van carnivore vissen en het gebruiken van specifieke gerechten of 

ingrediënten die de kwikopname in de darm afzwakken zijn daar twee voorbeelden van. Dergelijke 

aanbevelingen kunnen dan via voorlichting doorgegeven worden. Dergelijke voorlichting loopt echter 

niet automatisch van een leien dakje. Concepten zoals de maximale dagelijkse inname zijn door 

mensen zonder opleiding moeilijker te vatten omdat methylkwik niet zichtbaar aanwezig is en de 

voornaamste invloed ervan zich laat gelden op lange termijn (Veiga, 1997).   

Tabel 1: maximum toegelaten concentratie van enkele contaminanten in Chili

 

 

6.1.4 Snellere regeneratie van het tropisch regenwoud 

Een tropisch regenwoud heeft op zich al veel tijd nodig om zich te herstellen na een natuurlijke 

ramp of slash and burn landbouw. Bij de artisanale mijnbouw wordt bovendien een compleet 

vernielde bodem achtergelaten waardoor het eeuwen duurt eer ze weer zijn oorspronkelijke vorm heeft 

aangenomen. Na de mijnbouw kunnen wel enkele maatregelen genomen worden om de regeneratie 

aanzienlijk te versnellen (Arets et al., 2006). 

Eerst en vooral moet de bovenste bodemlaag worden gestockeerd voordat de mijnbouwactiviteiten 

beginnen. Deze wordt in de meeste gevallen gewoon weggespoeld omdat ze geen goud bevat maar ze 

bevat wel de zaden van de plaatselijke plantensoorten en een grote hoeveelheid organische stof die de 

bodem vruchtbaar maakt. Wanneer deze laag dan na het effenen van de bodem terug wordt 

aangebracht zal de eerste hergroei sneller op gang komen. Vervolgens kunnen ook enkele lokale 

boomsoorten aangeplant worden. Daarbij is het belangrijk die soorten te kiezen die goed kunnen 

groeien in een warmere en zonnige omgeving. Tenslotte moeten de woekergewassen zoals lianen 
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worden verwijderd wanneer ze opkomen, omdat deze de primaire en latere groei van bomen 

verhinderen. De ontwikkeling van een gesloten bladerdek is essentieel. Het laat een graduele overgang 

toe naar een secundaire fase van regeneratie. De schaduw zal toelaten andere soorten te laten groeien 

die dan op hun beurt de ecologische situatie zullen optimaliseren voor de groei van nog andere 

soorten. De schaduw zorgt er ook voor dat meer dieren zich begeven in het regenererend deel van het 

woud, waardoor de verdere verspreiding van de zaden wordt bevorderd. Rodrigues et al. (2004) 

toonden aan dat na het effenen van de mijnbouwsite een vlotte regeneratie mogelijk was en dat de 

snelheid van regeneratie afhankelijk was van de afstand naar en de toestand van het omliggende 

(primaire) woud (Rodrigues et al., 2004; Arets et al., 2006).  

6.2 Voorstellen voor nieuwe technieken 

Door de mogelijke wereldwijde ban op export van kwik dreigt een verdere stijging van de 

kwikprijs een groot deel van de artisanale mijnbouwers verder in de armoede te duwen en/of de 

voordelen van de hogere goudprijs teniet te doen (supra). Daarom is het niet alleen interessant om 

recyclage en verminderd gebruik van kwik te promoten maar ook om nieuwe technieken onder de loep 

te nemen. Deze nieuwe technieken zouden een minder groot effect op het milieu en de leefomgeving 

van de mijnbouwers moeten hebben terwijl ze een gelijkaardig of hoger inkomen moeten genereren. 

De procedures mogen bovendien niet te gecompliceerd zijn zodat de mijnbouwers zo onafhankelijk 

mogelijk van technische assistentie zouden kunnen werken zonder daarbij aan efficiëntie te moeten 

inboeten. Het inachtnemen van zoveel mogelijk alternatieven is daarbij noodzakelijk omdat de 

mogelijke effecten van deze technieken nog niet altijd even goed gekend zijn. Ook het toekomstig 

effect van de ban op kwikexport op de prijs van kwik is nog niet geweten, daar smokkel van kwik een 

invloed zal hebben op de prijsfluctuatie.  

Bij het zoeken naar nieuwe technieken is het belangrijk te verstaan waarom amalgaamvorming 

juist de meest gebruikte methode is in de artisanale mijnbouw. Eerst en vooral is kwik goedkoop en 

gemakkelijk verkrijgbaar. De methode is heel eenvoudig, heeft een productiecyclus van slechts 1 dag, 

kan door één persoon onafhankelijk van anderen uitgeoefend worden en is desondanks relatief 

effectief in het veld. Nieuwe voorstellen van methodes moeten dus naast een ecologische vooruitgang 

bij voorkeur ook een verbetering betekenen op minstens een van deze punten zonder daarbij veel te 

moeten inboeten op de andere. De voornaamste zorg van de artisanale mijnbouwers is en blijft 

overleven, waardoor ze niet rap zullen investeren in een ongekende mijnbouwtechniek  (Hinton et al., 

2003; UNEP, 2011; Veiga, 1997).  
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6.2.1 Cyanide  

Het cyanideproces wordt in meer dan 90% van de industriële mijnbouwactiviteiten gebruikt. Door 

zijn eigenschappen, effectiviteit en lage kosten zien Sousa et al. (2010) het bovendien als het beste 

alternatief voor het vervangen van kwik bij de goudextractie binnen de artisanale mijnbouw. Veel 

mijnbouwers zijn al vertrouwd met het proces en ze zien een toename in gebruik van cyanide bij de 

artisanale mijnbouwers in de Braziliaanse Amazone. Ze geloven dat de artisanale mijnbouw dezelfde 

richting uitgaat als de industriële (Sousa et al., 2010). Zoals eerder al aangehaald hebben andere 

wetenschappers daar een andere mening over. Het proces zou te ingewikkeld zijn voor de artisanale 

mijnbouw. De desastreuze effecten in bepaalde hermijnde sites zijn daar een pijnlijk voorbeeld van 

(supra). De voornaamste knelpunten zijn het gebrek aan kennis en de nood aan kapitaal. Het gebruik 

van cyanide is duurder
62

 en vereist een betrouwbare bron van energie, wat de methode voor de meeste 

artisanale mijnbouwers moeilijk toepasbaar maakt. De mijnbouwers hebben bovendien moeite met het 

verstaan van ieder aspect van het ingewikkelde proces en er zijn veilige machines nodig om de impact 

op de omgeving te verminderen en een hoog rendement te halen
63

 (Veiga, 1997)). De lange termijn 

van de return van investeringen voor training, machines en de grotere schaal van volume en tijd maken 

het cyanideproces voor de artisanale mijnbouwers volgens sommigen een onrealistische methode voor 

niet georganiseerde mijnbouwers om hun inkomen te verhogen en het milieu te sparen. Voor de 

georganiseerde artisanale mijnbouwers kan het wel een betere oplossing zijn dan het gebruik van kwik 

(Maldar, 2011). We geven hier een overzicht van het proces. 

Goud is oplosbaar in cyanide. Daarvoor dient het erts uit kleine partikels te bestaan. Idealiter 

moeten ze kleiner zijn dan 0,2 mm. Bij stukken groter dan 0.3 mm wordt het goud traag opgelost door 

cyanide.  Indien nodig wordt de gouderts net als bij het amalgaamvormingsproces mechanisch 

vermalen waarna het gemengd wordt met een cyanideoplossing die het goud uit het erts zal logen. Hoe 

kleiner de partikels, hoe meer direct contact er zal zijn tussen het goud en het cyanide en hoe meer 

goud uitgeloogd zal worden, dus hoe efficiënter het proces. De aanwezigheid van zuurstof in de 

oplossing is van cruciaal belang voor het uitlogen van goud en kan actief bevorderd worden. Achteraf 

wordt het goud uit de oplossing gehaald door het door actieve kool te laten lopen. De actieve kool zal 

het goud dan uit de oplossing filteren. Een andere methode is het goud laten neerslaan met zink 

waarna het zink-goudverbinding verbrand wordt om het zink te laten verdampen (Sousa et al., 2010; 

Veiga, 1997; Veiga, 2011).  

Het proces moet echter gebeuren onder een zuurtegraad hoger dan 10. Immers, wanneer deze 

onder 10 zakt verdampt het waterstofcyanide uit de oplossing. Omdat de balans van de oplossing 

gelijk moet blijven, dient dit proces overdekt te gebeuren, vooral in vochtige klimaten, waar plotse 
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regen de balans van de oplossing kan verstoren. Waterstofcyanide heeft hetzelfde effect als 

koolstofmonoxide (CO), het neemt de plaats in van zuurstof in de rode bloedcellen en is dus zeer 

toxisch. Dit impliceert dat cyanide ook uit het mijnbouwafval verwijderd dient te worden daar er geen 

controle is over het toekomstige effect daarvan op mens en milieu (Sousa et al., 2010). Door die 

toxiciteit en ondanks de natuurlijke afbraak van een deel van het cyanide door zonlicht, is een 

chemische behandeling nodig voor de volledige vernietiging van cyanide. Dergelijke behandeling is 

ingewikkeld. Over het algemeen is de milieu-impact van cyanide kleiner dan die van kwik, maar de 

gevolgen van een plotse grote blootstelling
64

 kunnen verdergaande gevolgen hebben dan kwik (Veiga, 

1997).  

Cyanideproces op mijnbouwafval uit amalgaamvorming. Zoals eerder vermeld lost kwik 

eveneens op in een cyanideoplossing, namelijk door de vorming van het kwik-cyanidecomplex
65

. Bij 

de pH van 10 à 11 wordt het complex evenwel niet weerhouden door de actieve koolstof. Bij gevolg 

belandt het grootste deel van het kwik via dumping van het mijnbouwafval in het milieu. Dit heeft als 

gevolg dat deze techniek niet kan gebruikt worden op mijnbouwafval van amalgaamvorming omdat 

dit enkel de beschikbaarheid van kwik voor methylering zou verhogen. Dit maakt de overgang van 

amalgaamvorming naar uitloging met cyanide ingewikkeld en moeilijk toepasbaar zonder een goede 

begeleiding (Veiga, 2011).  

Sulfide- en koolstofhoudende ertsen. De aanwezigheid van sulfiden en/of koolstofhoudende stof 

in het erts heeft een negatief effect op de efficiëntie
66

 van de extractie waarmee het goud geëxtraheerd 

wordt. In dit geval kan een biologische voorbehandeling met bacteriën zorgen voor een grotere 

efficiëntie van het cyanideproces. De voorbehandeling gebeurt in twee fasen en duurt 3 tot 9 weken, 

afhankelijk van de toepassing. De eerste fase verwijdert de sulfiden via bio-oxidatie wat achteraf 

toelaat tot 81,1% van het goud te extraheren. In de tweede fase wordt de koolstofhoudende stof 

vernietigd waardoor tot 13,6% meer goud kan geëxtraheerd worden. Deze voorbehandeling is 

milieuvriendelijk (Amankwah et al., 2004). Er wordt echter geen melding gemaakt of de methode al 

dan niet in gebruik is. Bovendien is er meer knowhow en kapitaal nodig voor dergelijk systeem, 

waardoor het, zeker op korte termijn, geen optie kan zijn voor de artisanale mijnbouwer. 

Intensief cyanideproces. Het intensieve cyanideproces gaat door onder hogere concentraties 

cyanide en zuurstof en wordt toegepast bij ertsen die eerst een gravimetrische scheiding hebben 

ondergaan. Het Inline Leach Reactor (ILR) systeem
67

 werkt volgens het principe van het intensieve 
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cyanideproces. Ondanks het feit dat het op artisanaal niveau nog niet werd toegepast, kan het volgens 

Sousa et al. (2010) wel aangepast worden naar een kleinere schaal. 

Mill leaching. Bij mill leaching wordt de volledige erts gemalen. Op hetzelfde moment wordt 

cyanide toegevoegd om het goud te extraheren. Deze methode is interessant voor ertsen waarvan de 

goudafzetting zeer fijn is waardoor concentratie van het goud door gravimetrische technieken moeilijk 

is. Het goud hoeft daarenboven niet in grote concentratie aanwezig te zijn. Dit is geen wondermiddel, 

maar het biedt op zijn minst een verbetering aan in vergelijking met de amalgaamvorming van het 

volledige erts die anders op dit soort afzettingen wordt toegepast (Veiga, 2009)  

6.2.2 Direct smelten van goud uit concentraat met borax 

Borax verlaagt het smeltpunt van metalen. Voor goud is dat onder normale omstandigheden 

1064°C. Voor deze methode dient het erts eveneens gemalen en geconcentreerd te worden. Enkel bij 

voldoende hoge concentratie van goud zal deze methode effectief zijn
68

. Voor het bereiken van deze 

concentraties is het normaal gezien vereist om het erts twee of meerdere keren te concentreren. Het 

concentraat wordt vervolgens gedroogd en gemengd met boraxpoeder
69

. Achteraf wordt een kleine 

hoeveelheid water toegevoegd en wordt het mengsel opgewarmd in een keramische kom met een 

zogenaamde laslamp. Na enkele minuten smelt eerst de borax en dan het goud waardoor het 

gescheiden wordt van de overige aanwezige zware metalen. Na afkoeling kan goud van hoge 

zuiverheid met een mespunt verwijderd worden. Deze methode wordt al vele jaren met succes 

toegepast in de Filippijnen. Bovendien gebeurt de preconcentratie er door ervaren panners waardoor 

ook niet geïnvesteerd dient te worden in centrifuges en dergelijke meer (GEUS, 2007; GEUS, 2007 

(2); Veiga, 1997; Veiga 2011).  

Deze methode heeft een goed potentieel om de amalgaammethode op grote schaal te vervangen. 

Borax is goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen. De methode is eenvoudig en er zijn geen 

investeringen vereist in geavanceerde technische uitrusting. Bovendien kan het goud binnen één dag 

geproduceerd worden. De methode is ook efficiënter dan amalgaamvorming wanneer een goede 

preconcentratie werd toegepast en het verkregen goud is zuiverder. Via deze methode zouden ook 

andere zware metalen gewonnen worden
70

. De methode is bovendien niet toxisch voor de mens en zijn 

omgeving (GEUS, 2007; Veiga, 2011; GEUS, 2007 (2)).  
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6.2.3 Elektrolytisch proces  

Net als kwik kan ook goud met behulp van elektrolyse uit een erts geëxtraheerd worden. Daarvoor 

wordt het verbrijzelde gouderts gemengd met natriumchloride. Bij een gouddichtheid van 1 ppm
71

 

wordt binnen een periode van 4 uur meer dan 95% van het goud opgelost en opgevangen aan een 

kathode van grafiet. Daarvoor is 100 kg zout (NaCl) per ton erts en 170 kWh per kilogram 

geëxtraheerd goud nodig. Voor dit proces is wel wetenschappelijk getraind personeel nodig voor de 

controle van verschillende variërende parameters zoals de zuurtegraad en de dichtheid van de 

oplossing. Indien men beschikt over dergelijk personeel is dit proces relatief eenvoudig en goedkoop 

voor zijn potentieel (Veiga, 1997).  

6.2.4 Extractie via kool-olie agglomeratie 

Kool-olie agglomeratie werkt net als de flotatie concentratiemethode in op de hydrofobe 

eigenschappen van vrije goudpartikels die voorkomen in alluviale en pregeconcentreerde erts. 

Wanneer deze samengebracht worden met een complex van olie en kool worden de goudpartikels door 

de agglomeratie opgenomen. De kool is daarbij de drager van de mineralen waardoor deze later 

gemakkelijk van de olie kunnen gescheiden worden. Zo kan goud volgens Kotze en Petersen (2000) 

uit het erts worden geëxtraheerd met een aanzienlijk kleinere impact op het milieu. Deze techniek 

heeft echter voorlopig enkel in het labo belovende resultaten geboekt. In het veld is door concurrentie 

met andere mineralen de efficiëntie van de gerecycleerde kool-olie mengeling te laag. Bovendien 

worden goudpartikels die ingebed zijn in andere meer hydrofiele mineralen zoals bijvoorbeeld pyriet 

veel minder efficiënt geëxtraheerd, waardoor ze niet rendabel is voor een groot aantal goudafzettingen. 

Daarnaast zal de techniek door de artisanale mijnbouwers moeilijk opgenomen worden vanwege te 

ingewikkeld, te duur en te langzaam (Kotze & Petersen, 2000; Veiga, 1997; Spiegel et al., 2005).  

6.2.5 Haber Gold Process 

De firma Haber Inc. die dit proces heeft ontwikkeld, beweert dat het efficiënter en sneller zou zijn 

dan cyanide in zowat alle mogelijke goudafzettingen. Net als bij het cyanideproces wordt uit een 

concentraat het goud geloogd. Het proces zou echter een milieuvriendelijke oplossing gebruiken die 

het gebruik van cyanide of kwik volledig elimineert. De firma geeft op zijn website voorbeelden aan 

van ertsen over de hele wereld met verschillende samenstellingen
72

 waar het proces op werd toegepast. 

Over het algemeen werd 99% of meer van het goud geëxtraheerd met een totale duur van het proces 

tot maximum 4 uur. Het verkregen goud heeft dan een zuiverheid van ongeveer 98%. Het proces biedt 

oplossingen voor alle negatieve aspecten van het cyanideproces. Het bedrijf liet ook controles 

uitvoeren door derde partij instanties. Het proces is relatief nieuw maar wel heel belovend om cyanide 

op industrieel en artisanaal niveau te vervangen (Haber Inc., 2010). Veiga (2011) haalt als enige 
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negatieve punt aan dat de artisanale mijnbouwers afhankelijk zullen zijn van een producent, vanwege 

het patent op het proces. Meer informatie is te vinden op de website van de firma.  

6.2.6 Fytomijnbouw 

Bepaalde planten kunnen uitzonderlijke hoeveelheden metalen opnemen. Deze planten worden 

hyperaccumulatoren genoemd wanneer ze op natuurlijke wijze meer dan 1 gram van een bepaald 

metaal per kilogram droge stof bevatten. Een dergelijke hyperaccumulatie kan ook geïnduceerd 

worden door de aanwezige metalen in oplossing te brengen. Wanneer dit namelijk niet het geval is 

kunnen ze niet worden opgenomen door de plant. Volgens Anderson et al. (2005) is het ook mogelijk 

om goud te mijnen via geïnduceerde hyperaccumulatie (fytomijnbouw). Binnen 1 cyclus haalt 

Brassica juncea
73

 10 tot 20% van het aanwezige goud uit de grond. Daarvoor wordt 6 weken na de 

kieming natriumcyanide toegevoegd aan de bodem waardoor het goud vrijkomt voor opname. Omdat 

eveneens koper vrijkomt en wordt opgenomen door de plant sterft deze binnen de week af. De planten 

worden dan geoogst waarna het goud uit de droge stof van de planten wordt geëxtraheerd. Wanneer 

het erts 2 g goud per ton erts bevat zou deze methode binnen 3 cycli van ongeveer 10 weken eenzelfde 

efficiëntie als de industriële techniek met cyanide moeten behalen. Daarbij zou 1 kg goud per hectare 

per cyclus kunnen ‘geoogst’ worden (Anderson et al., 2005). Het is duidelijk dat bij deze techniek de 

bodemstructuur behouden blijft. De techniek staat evenwel nog in zijn kinderschoenen en er is dus nog 

tijd nodig om ze verder te ontwikkelen en de impact ervan te onderzoeken. Er wordt hier immers ook 

gebruik gemaakt van cyanide, het wordt namelijk rechtstreeks aan de bodem toegevoegd. Zelfs op 

industrieel vlak is ze nog niet competitief met de conventionele technieken. Bovendien is het een 

volledig andere aanpak en is het resultaat pas zichtbaar op lange termijn waardoor het uiterst moeilijk 

zal zijn om de artisanale mijnbouwer te overtuigen. Toch is het interessant om van het bestaan ervan af 

te weten en de evolutie van deze techniek verder op te volgen.  

Deze techniek kan immers gecombineerd worden met fytoremediatie (supra). Volgens Anderson 

(2005) kan uit mijnbouwafval met een goudconcentratie van 2 gram per ton erts per oogstcyclus 1 kg 

goud en daarmee bijna 7000 dollar winst gehaald worden
74

. Tegelijkertijd wordt een halve kilo zilver 

uit het afval gezuiverd. De opbrengsten dekken dan de kosten voor het verwijderen van toxische 

stoffen. Deze kunnen op een gelijkaardige manier en tegelijkertijd uit de bodem gehaald worden, 

ofwel door dezelfde soort ofwel met intercropping van een andere soort. Over het algemeen is dit dus 

een interessante ontginningstechniek voor kleinschalige goudafzettingen en voor mijnbouwafval uit de 

artisanale mijnbouw al dient misschien verder onderzoek afgewacht te worden (Anderson, 2005).  
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6.3 Hoe implementatie van de nieuwe methodes ondersteunen. 

Het implementeren van aanpassingen van methodes of nieuwe methodes kan op allerhande 

manieren. 

6.3.1 Governance  

Een belangrijke rol in het verkrijgen van eerlijk en ecologisch goud ligt bij de overheid. Vrijwel 

alle auteurs zijn het er over eens dat de overheden moeten inzien dat de artisanale mijnbouw, in 

tegenstelling tot de industriële, zorgt voor een groot aantal jobs en een mogelijkheid is om het 

staatsinkomen te verhogen. Het negeren ervan door hun negatieve sociale en ecologische impact lost 

de problemen niet op. De extra inkomsten die uit de artisanale mijnbouw zouden kunnen vloeien zijn 

net een mogelijkheid om de kenmerkende armoede binnen de mijnbouwgemeenschappen aan te 

pakken en het imago van de mijnbouw op te waarderen om sociale exclusie tegen te gaan. Het spreekt 

voor zich dat daarom vooreerst een wettelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen de artisanale 

en industriële mijnbouw. Samen met alle belanghebbenden kan de overheid dan op zoek gaan naar de 

meest doeltreffende oplossingen, eventueel in samenwerking met niet-gouvernementele organisaties. 

Ook binnen de overheid is de horizontale en verticale samenwerking tussen de verschillende instanties 

die een link hebben met de artisanale mijnbouw cruciaal. Het algemene beleid moet gericht zijn op een 

ecologische en economische vooruitgang van de sector en daarvoor zullen alle verschillende instanties 

gecoördineerde inspanningen moeten leveren. Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan om 

geloofwaardig over te komen naar de artisanale mijnbouwers en de buitenwereld (UNEP, 2011; Castro 

& Sánchez, 2003; Veiga, 2011).  

Hierbij dient wel worden ingezien dat de verantwoordelijke overheidsdiensten tot nu toe te 

kampen hadden met ontoereikende budgetten en tekort aan capaciteit met als gevolg gedemotiveerde 

werknemers en onvoldoende institutionele omkadering om artisanale mijnbouwactiviteiten te 

controleren, waardoor deze illegaal konden doorgaan. Het is dan ook niet realistisch te verwachten dat 

er grote veranderingen zullen komen zonder een grondige herstructurering en versterking van deze 

instituties (Avila, 2003; Veiga, 1997). 

De voornaamste oplossing die enkel door de staat kan worden aangebracht is het volledig 

formaliseren en legaliseren van de artisanale mijnbouw. Zonder formalisering en legalisering kunnen 

de activiteiten niet opgevolgd worden waardoor een geleidelijke aanpak van de negatieve gevolgen 

onder begeleiding onmogelijk zou zijn. Via formalisering en na het opstellen van een coherent 

mijnbouwbeleid kan het naleven van de bestaande of nieuwgevormde wetten worden opgevolgd. De 

wetten kunnen ieder deel van het artisanale mijnbouwproces beslaan, met als hoofddoelen het 
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inperken van de milieueffecten en goede werkomstandigheden voor de mijnbouwers
75

. 

Vanzelfsprekend zijn controlemechanismen nodig om het naleven van de wetten op te volgen. Dit kan 

onder andere door ter plaatse de mijnbouwtechnieken te inspecteren en door het meten van de 

vervuiling. Door opvolging van het verhuizen van de artisanale mijnbouwers
76

 en de geruchten die 

deze verhuizingen veroorzaken kan ook preventief gewerkt worden tegen illegale mijnbouw. De 

mijnbouwers die niet aan de voorwaarden voldoen moeten uiteraard op een gepaste manier gestraft 

worden. De formalisering moet echter niet enkel dienen om de mijnbouwers op hun plichten wijzen. 

Een positieve stimulatie is even belangrijk. Het bevoordelen van de artisanale mijnbouw kan leiden tot 

een snellere evolutie naar de productie van sociaal en ecologisch aanvaardbaar goud in de artisanale 

mijnbouw (Veiga, 1997; Maldar, 2011; Veiga, 2011; Avila, 2003). De moeilijkheid hierin zal liggen in 

het overtuigen van de artisanale mijnbouwers dat formalisering ook voor hen voordelen biedt zoals 

zekerheid, een verbeterd imago en een verbeterde toegang tot de markt en financiering. Door de 

verkregen mijnbouwrechten hebben de mijnbouwers met andere woorden meer mogelijkheden om op 

lange termijn doelen te stellen, wat het begin kan zijn van een economische vooruitgang. Om de 

mijnbouwers echter te overhalen tot legaliseren, formaliseren en uiteindelijk dus ook het naleven van 

hun burgerplichten zoals het betalen van belastingen, zal er ook steun vanuit de overheid naar de 

mijnbouwgemeenschappen moeten komen. Daarmee wordt bedoeld dat de overheid zal moeten 

investeren in de mijnbouwgemeenschappen zoals het voorzien van infrastructuur, gezondheidszorg, 

scholing en veiligheid. Daarnaast zal het noodzakelijk zijn om de mijnbouwers initieel te begeleiden 

bij de formalisering in de vorm van economische stimulansen en technische assistentie. De 

begeleiding van de formalisering van de artisanale mijnbouwer kan op legaal, sociaal, economisch of 

technisch vlak en kan mede door NGO’s worden ondersteund. Het is evenwel noodzakelijk dat de 

staat er eveneens bij betrokken is zodat een positieve relatie tussen staat en mijnbouwers kan worden 

opgebouwd. Wanneer de positieve stimulansen zoals hierboven beschreven er niet zouden zijn, is de 

kans groot dat de mijnbouwers verkiezen verder illegaal te mijnen, wat een grote druk zou leggen op 

het controlemechanisme. Het is met andere woorden duidelijk dat de overheden een inspanning zullen 

moeten leveren om de nodige maatregelen te treffen (Schein, 2010; Veiga, 1997; Avila, 2003). 

Een belangrijk deel van de begeleiding van de artisanale mijnbouw zal bestaan uit het 

minimaliseren van de impact van de artisanale mijnbouw tot na de sluiting van de mijn. Door het grote 

aantal migranten binnen de artisanale mijnbouw is de bekommernis voor het milieu immers laag 

waardoor de mijnbouwsites totnogtoe vervuild en verstoord achterbleven. De overheid moet daarom 

streng toezien dat dit in de toekomst niet meer gebeurt, waardoor ondersteuning ook hierbij 

noodzakelijk zal zijn. Daarenboven kan de overheid de impact van reeds verlaten sites mitigeren. Voor 
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een spoedig herstel van het tropisch woud kunnen de methodes beschreven in secties 6.1.3 en 6.1.4 

gebruikt worden (Avila, 2003). 

Terzijde vermelden we nog dat binnen het beleid ook dient rekening gehouden te worden met de 

vergankelijke aard van de artisanale mijnbouw, wat kan ingekaderd worden in het algemene beleid 

voor armoedebestrijding (supra). Het promoten van economische alternatieven is dus niet enkel op 

korte termijn een oplossing om de sociale en ecologische problematiek aan te pakken. Door de 

vergankelijkheid van de goudmijnbouw is het ook op lange termijn duurzaam. Enkele voorbeelden van 

mogelijke economische alternatieven voor de artisanale mijnbouwers zijn gemeenschapsdiensten die 

tot nu toe in veel mijnbouwgemeenschappen ontbraken, toerisme, landbouw,…  (Avila, 2003). 

In realiteit zal door de overheden dus een evenwicht moeten gevonden worden tussen het 

opvolgen van de problematiek en het bestraffen van zij die de wet overtreden, het ondersteunen van de 

artisanale mijnbouwers die het nodig hebben en het aansporen tot andere economische bezigheden om 

tot een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen. Dit zal evenwel een moeilijke evenwichtsoefening 

worden waarbij overheden zullen moeten leren uit elkaars fouten. Zoals eerder vermeld is daarvoor 

ook een versterking van de bestaande instituties nodig. De mogelijke opties voor de overheden en/of 

NGO’s ter ondersteuning van de artisanale mijnbouw worden in de volgende punten besproken.   

6.3.2 Technische assistentie  

Technische assistentie heeft als doel de productiviteit te verhogen en de impact te verlagen. Dit 

kan gekoppeld zijn aan een leerproces voor de artisanale mijnbouwer. Wetenschappelijke assistentie 

kan nuttig zijn als begeleiding bij de gekende processen waar bepaalde parameters constant gehouden 

moeten worden. Ook bij het introduceren van nieuwe mijnbouwmethodes is voor sommige processen 

constante assistentie vereist, voor andere processen kan ze nuttig zijn om de artisanale mijnbouwer 

vertrouwd te laten worden met een nieuwe techniek. Een vraag die daarbij gesteld kan worden is in 

hoeverre de aanbevelingen van de assistentie zullen opgevolgd worden aangezien de mijnbouwers zelf 

moeilijk zullen begrijpen waarom die aanbevelingen net een verlaagde impact of een verhoogde 

efficiëntie zullen hebben. Het is dus ook onduidelijk of en in hoeverre de mijnbouwer zal willen 

investeren in technische assistentie (Veiga, 2011). 

De exploratie is een van de voornaamste punten waar specialisten een grote toegevoegde waarde 

kunnen hebben. Bij de verkenning naar goud wordt gezocht waar de grootste of gemakkelijkst 

ontginbare goudafzetting zich bevindt. De specialisten kunnen de verschillende afzettingen analyseren. 

Bij de analyse kunnen ook ertsen van andere kostbare grondstoffen ontdekt worden, wat interessant 

kan zijn voor de mijnbouwers. Na de analyse kan op basis van het type ontdekte afzetting in onderling 

overleg de meest efficiënte methode met een zo laag mogelijke ecologische impact geselecteerd 

worden (Mosquera et al., 2009).    
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6.3.3 Opleiding en onderwijs 

Een van de belangrijkste oorzaken van de negatieve impact van de artisanale mijnbouw is het niet 

begrijpen van het mijnbouwproces door de mijnbouwers. Opleidingen kunnen de mijnbouwers helpen 

hun inzicht in het proces te verbeteren en zo de productiviteit ervan te verbeteren. Op die manier 

kunnen ook de voorgestelde aanpassingen aan het proces gekaderd worden.  Vanzelfsprekend zijn ook 

opleidingen nodig bij het implementeren van alle voorgestelde nieuwe technieken waarbij de nieuwe 

vereiste vaardigheden in de opleiding kunnen worden aangeleerd. De opleidingen hoeven niet 

noodzakelijk rechtstreeks aan de mijnbouwers te worden gegeven. In geval van wantrouwen ten 

opzichte van het project kunnen mensen die door de mijnbouwers vertrouwd worden
77

, worden 

ingeschakeld. Wanneer zij kunnen overtuigd worden van het nut van de opleiding en de innovaties 

zullen zij waarschijnlijk een grotere impact hebben op de manier van mijnen door het doorgeven van 

de informatie (Veiga, 1997). 

Het bewust maken van bepaalde gevaren die gepaard gaan met de vervuiling van artisanale 

mijnbouw
78

 kan via verschillende wegen gebeuren (infosessies, brochures, cartoons, nieuwsbrieven, 

seminaries, video en radio- en tv-campagnes). Deze dienen niet enkel op de 

mijnbouwgemeenschappen gericht te zijn maar ook op de andere gemeenschappen die de gevolgen 

van de artisanale mijnbouw kunnen voelen. Dit houdt echter ook het gevaar in dat wanneer de link 

tussen vervuiling en de artisanale mijnbouw wordt versterkt een hysterie wordt gecreëerd waardoor de 

stigmatisatie van de mijnbouwers wordt verscherpt en het conflict met plaatselijke gemeenschappen 

versterkt. Het verspreiden van dergelijke info dient dus genuanceerd te gebeuren. In het recente 

verleden is ook al gebleken dat de verspreiding van informatie binnen de artisanale mijnbouwsector 

niet altijd op een democratische manier gebeurt. Bepaalde individuen gaan verkregen informatie 

gebruiken ten nadele van de niet ingelichte mijnbouwers (Veiga, 1997; UNEP, 2011).  

Opleiding kan ook bepaalde genderkwesties aankaarten. Vrouwen zijn immers een kwetsbare 

groep in de gemeenschap, vooral als ze alleen komen te staan. Bovendien zijn ze gevoeligst voor een 

kwikvergiftiging en zijn ze verantwoordelijk voor de voedselvoorziening. Omdat ze het gezin runnen 

zullen ze ook sneller verkregen info doorgeven aan hun familie (Veiga, 1997). 

Onderwijs voor kinderen kan een basis vormen voor een betere technische onderlegging van de 

mijnbouwers. Daarvoor kan onderwijs eventueel deels specifiek gericht zijn op de 

mijnbouwactiviteiten. Bovendien wordt op die manier ook kinderarbeid tegengegaan. Daarom ook dat 

het onderwijs dient gekaderd te worden in een algemene armoedebestrijding. De keuze voor 

kinderarbeid is immers meestal een keuze voor overleven (UNEP, 2011). 
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Tenslotte vermelden we nog dat het verspreiden van informatie ook op de andere 

belanghebbenden van de artisanale mijnbouw kan gericht zijn, zoals sensibilisatie van producenten, 

verkopers en consumenten van juwelen (Veiga, 1997). 

6.3.4 Permanente (biologische) monitoring  

De permanente monitoring van de verspreiding van kwik of andere toxische stoffen in mens, dier 

en milieu kan zorgen voor het tijdig ingrijpen wanneer bepaalde niveaus worden overschreden. Grote 

fluctuaties van de verspreiding van kwik en cyanide zijn kenmerkend voor de artisanale mijnbouw. 

Daarom opteren Heemskerk et al. (2006) voor biologische monitoring. In het geval van de artisanale 

mijnbouw kan het kwikgehalte in aquatische dieren- en plantensoorten bepaald worden om zo de 

verspreiding van methylkwik op te volgen. Voor de analyse bij de mens vonden Dolbec et al. (2006) 

dat er een positieve correlatie bestond tussen de hoeveelheid kwik in het haar en de symptomen van 

kwikvergiftiging. Dit biedt twee voordelen in vergelijking met de conventionele methode van 

bloedonderzoek. Bloedcontroles zijn namelijk moeilijker uit te voeren en het kwikpercentage in het 

bloed varieert daar het meer de recente opname van kwik weerspiegelt (Dolbec et al., 2000; Veiga, 

1997) 

Het opzetten van een degelijk controlesysteem is echter duur vanwege het gespecialiseerd 

personeel en de laboratoria die ervoor nodig zijn. Een groot deel van de kost kan evenwel opgevangen 

worden door het gebruik van modellering via softwareprogramma’s (Veiga, 1997).    

6.3.5 Mijnbouwerorganisaties 

Volgens Veiga (1997) zorgen mijnbouwerorganisaties, mits een goede organisatie, voor een 

efficiëntere uitvoering van het proces waarbij elke mijnbouwer zich kan specialiseren in een specifiek 

deel. Bovendien zijn zulke organisaties een effectief instrument voor de introductie van nieuwe 

technieken omdat in één klap een grotere doelgroep bereikt wordt. Wanneer de artisanale mijnbouwers 

zich kunnen organiseren hebben ze bovendien ook een grotere kans op (her)investeren, een legale 

erkenning, een beginnende mechanisatie en een nog betere organisatie. Ze hebben meer 

mijnbouwtechnische mogelijkheden, wat resulteert in meer exploiteerbare ertsen. Een combinatie van 

dit alles geeft de leden van mijnbouwerorganisaties een grotere kans op een degelijke levensstandaard 

(Maldar, 2011; Veiga, 1997).  

6.3.6 Financieringsmechanismen  

Artisanale mijnbouwers hebben door hun armoede nauwelijks toegang tot leningen bij de bank. 

Leningen kunnen echter soms cruciaal zijn om verbeteringen of vernieuwingen door te voeren en uit 

de armoede te komen. In mijnbouwgemeenschappen waar leningen nodig blijken, kunnen dus 

financieringsmechanismen zoals microfinanciering worden opgezet.   
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6.3.7 Processing centra  

Vanwege de complexiteit van de mogelijke alternatieven voor kwik ziet Veiga (1997) het opzetten 

van verwerkingscentra als mogelijke oplossing voor de eliminatie van het gebruik van kwik. De 

mijnbouwers zouden zich dan enkel nog moeten bezighouden met de ontginning en de preconcentratie 

van het erts. Daarna brengen ze het geconcentreerde erts naar de verwerkingscentra die instaan voor de 

extractie van het goud. De verwerkingscentra beschikken over degelijke apparatuur die bemand wordt 

door getrainde arbeiders waardoor het risico op het lozen van gecontamineerd mijnbouwafval 

geminimaliseerd wordt. De mijnbouwers worden dan betaald voor het aangebrachte concentraat
79

 of 

ze kunnen zelf betalen voor het laten extraheren van het goud in de centra. Het voordeel van deze 

centra is dat het probleem van een beperkte technische achtergrond wordt omzeild aangezien het 

personeel de werking van het proces verstaat en deze het proces dus kunnen aanpassen indien nodig. 

Bovendien kunnen de centra niet alleen fungeren als opleidingscentrum ter ondersteuning van de 

mijnbouwers, maar ze kunnen ook een bredere ondersteuning geven aan de hele gemeenschap waarbij 

door te zorgen voor onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen. Veiga (1997)beseft echter evenzeer dat 

door het wantrouwen van de artisanale mijnbouwers het moeilijk is om hen te overtuigen gebruik te 

maken van de centra. De implementatie van processing centra vraagt bovendien een zeer degelijke 

organisatie van zowel overheid als mijnbouwers. Het opstellen van dergelijke centra zorgt er wel voor 

dat er voldoende kennis aanwezig is voor een efficiënte extractie (Veiga, 1997).  

Dergelijke centra zouden een mooie oplossing kunnen zijn voor die mijnbouwers die niet over het 

kapitaal beschikken om te investeren in nieuwe milieuvriendelijkere maar vooral efficiëntere 

technieken. Bovendien is dit een relatief goedkope oplossing voor de overheid. Indien de staat niet 

over het kapitaal of de capaciteit zou beschikken om de centra op te zetten kunnen ze daarvoor 

samenwerken met ontwikkelingsorganisaties of met industriële mijnbouwbedrijven in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

De realiteit is echter niet altijd zo rooskleurig als de theorie. Veiga (2011) vond voorbeelden van 

inefficiënte en nog steeds vervuilende technieken die in de centra door werknemers gebruikt worden. 

Net als voor het opstarten van de centra was de reden van vervuiling de onwetendheid van de effecten 

van kwik en de gebrekkige achtergrond van de werknemer. Dit leidde soms tot een verlies van 

maximum 82% van het kwik en extractie van minder dan 50% van het aanwezige goud. Veiga (2011) 

vond evenwel ook voorbeelden van centra waar het gewenste effect wel bereikt werd. Zo haalt hij het 

voorbeeld aan van verwerkingscentra in Zuid-Ecuador waar 100 tot 200 ton erts per dag verwerkt 

wordt waarbij tot 1 kg goud gewonnen wordt. Daarbij wordt het effect op de omgeving 

geminimaliseerd en wordt een groot deel van de lokale bevolking tewerkgesteld. Binnen een jaar 

waren de investeringen van de centra terugverdiend. Winsten werden gebruikt voor het verkennen van 
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nieuw exploiteerbare sites en de zoektocht naar nieuwe technieken. Het lijkt een mooi voorbeeld van 

de evolutie van artisanale mijnbouw naar een zelfonderhoudende business. De transformatie in Zuid-

Ecuador is volgens Veiga (2011) volledig te danken aan investeringen vanuit de privésector. De 

overheden zijn nauwelijks of niet bij de processen betrokken geweest (Veiga, 2011). 

6.3.8 Certificatie  

Weinig particulieren zijn zich bewust van de impact van artisanale mijnbouw op het milieu en de 

gemeenschap waarin ze plaatsvindt (supra). Dit bewustzijn kan echter gecreëerd worden met behulp 

van een degelijk certificatiesysteem. Het aanwezig zijn van de mogelijkheid tot kopen van eerlijk en 

proper goud zal de consument meer tot nadenken zetten
80

. De wil tot het kopen van eerlijk en groen 

goud en de structuur van een certificatiesysteem geeft de artisanale producent een financiële
81

 

stimulans tot het produceren van dit goud. De sleutel van een goed certificatiesysteem ligt in de 

transparantie ervan, anders is het moeilijk de kritische consument te overtuigen. Één wereldwijd 

systeem voor certificatie zou de beste oplossing zijn om de herkenbaarheid te optimaliseren. Een 

mengelmoes van verschillende certificaten werkt voor de consument alleen maar verwarrend en wordt 

bovendien soms gebruikt door bedrijven die, met een eigen certificaat en zelf ontwikkelde 

standaarden, voor zichzelf een groen imago willen creëren. Wanneer men dus een nieuw 

certificatiesysteem wil opstarten is het daarom aangewezen samen te werken met een organisatie die al 

een goedwerkende bestaande certificatie gebruikt. Een voorbeeld een dergelijk certificaat is fairtrade 

and fairmined certified gold. Dit certificatiesysteem is het resultaat van een samenwerking tussen The 

international Fairtrade movement (FLO) en the Alliance for Resposible mining (ARM). Het is een set 

van standaarden voor verantwoorde mijnbouw die worden gekaderd in een proces van formalisering 

en een verbetering van mijnbouwpraktijken. Het systeem werd al getest in verschillende mijnen in 

Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru. De organisatie toonde aan dat door training de verschillende 

negatieve aspecten van artisanale mijnbouw tot binnen bepaalde standaarden kunnen worden herleid. 

Wanneer aan de voorwaarden voor eerlijke handel wordt voldaan, krijgen de mijnbouwers een premie 

van 10% op de marktprijs. Een extra premie van 5% wordt voorzien als daarenboven ook nog eens aan 

de vereiste milieuvoorschriften wordt voldaan. De basisprijs met premie voor eerlijke handel komt 

overeen met 95% van de LBMA.  Het systeem is volledig transparant, wat noodzakelijk is voor een 

goed certificatiesysteem, waardoor de kleinhandelaars en de consument er vertouwen in hebben en 

tevreden zijn. Fairtrade and fairmined gecertificeerd goud is uniek op vlak van transparantie en 

traceerbaarheid. De belangrijkste doelstellingen van FLO en ARM met dit certificatiesysteem zijn het 

versterken van de mijnbouworganisaties, het niet  toelaten van kinderarbeid, verbeterde 

werkomstandigheden creëren, de vrijheid van verenigen en gemeenschappelijk onderhandelen 

onderhouden en het verantwoordelijk gebruik van chemicaliën implementeren (Maldar, 2011).  
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Fairtrade and fairmined certified gold ondersteunt tot nu toe 3 projecten in Latijns-Amerika die 

werken volgens de principes van het certificatiesysteem (het Oro Verde programma in Colombia, 

Sotrami in Peru en de Cotapata mining coöperatieve in Bolivia). De verkregen bonussen worden niet 

enkel geïnvesteerd in een socialere en meer ecologische mijnbouw, ze worden ook gebruikt voor het 

ondersteunen van de gemeenschap via gezondheidszorg, onderwijs en basisinfrastructuur om de 

levensomstandigheden ter plaatse te verbeteren. Er wordt verwacht dat in de nabije toekomst meer 

organisaties zullen samenwerken met ARM en Fairtrade international. In Afrika werden al 

pilootprojecten opgezet en er zijn plannen voor uitbreiding naar Azië.  
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7 Conclusie  

De omvang en gevolgen van de artisanale goudmijnbouw zijn het gevolg van de toegankelijkheid 

van de goudmijnbouw, het negeren van de problematiek door de overheden, de gebrekkige technische 

achtergrond van de mijnbouwers en de (stijgende) waarde van goud. Ondertussen zijn de sociale 

wantoestanden, milieuvervuilende praktijken, sociale en legale exclusie en armoede binnen de 

artisanale mijnbouw allemaal met mekaar verweven. De artisanale mijnbouw zit in dit web gevangen 

en maakt zo deel uit van de bredere ontwikkelingsproblematiek. De situatie van de artisanale 

mijnbouwers kan op twee manieren duurzaam aangepakt worden, waarbij in de realiteit een 

combinatie van de twee zou moeten worden uitgevoerd. Ofwel komt de oplossing van bovenaf en 

wordt getracht de problematiek op lossen door het aanpakken van de armoede in het algemeen. Dit zou 

de situatie van de mijnbouwers verbeteren en het invoeren van ecologisch verantwoorde technieken 

gemakkelijker maken. Hierin speelt de overheid vanzelfsprekend een belangrijke rol waarbij ze een 

evenwicht moet vinden tussen het opvolgen van de problematiek en het bestraffen van zij die de wet 

overtreden, het ondersteunen van de artisanale mijnbouwers die het nodig hebben en het aansporen tot 

andere economische bezigheden. Ofwel moet de oplossing van onderuit komen: het stimuleren van 

ecologisch verantwoorde technieken kan de situatie voor de mijnbouwers verbeteren om op die manier 

de armoede aan te pakken. Hier zit een kans voor andere organisaties om de 

mijnbouwgemeenschappen te helpen evolueren via technische assistentie, certificatie en opleidingen. 

Het implementeren van groene technieken is daarbij niet alleen goed voor het milieu en de artisanale 

mijnbouw, het is ook een ideale manier om het geproduceerde goud via certificatie aan een eerlijke 

prijs verkocht te krijgen aan de goudafnemers en later aan de consument.  Om via de meest efficiënte 

manier tot een eerlijke en sociale mijnbouw te komen zullen beide wegen bewandeld moeten worden. 

Afzonderlijke organisaties hebben echter veel minder controle over beslissingen vanuit de overheden. 

Hun voornaamste rol ligt dus in de bottom up-benadering.   

Uit het verleden is al gebleken dat de artisanale mijnbouwers niet gemakkelijk te overtuigen zijn 

om een nieuwe mijnbouwmethode te gebruiken (Maldar, 2011; Spiegel et al., 2005). Om financiële 

redenen moet een nieuwe methode meer, gemakkelijker en efficiënter goud kunnen extraheren. Dit in 

het achterhoofd houdend kan de vraag gesteld worden wat de efficiëntste en de duurzaamste manier is 

voor organisaties om de negatieve invloeden zo veel mogelijk te beperken. Het aanpassen van de 

huidige methodes kan al aanzienlijke positieve effecten op het milieu opleveren en wordt sneller 

opgenomen door de artisanale mijnbouwers, maar een blijvend gebruik van cyanide en kwik is minder 

aantrekkelijk om het goud verkocht te krijgen aan de westerse consument. Voor het implementeren 

van nieuwe mijnbouwmethodes is dit net andersom. In de literatuur werden echter geen data gevonden 

over het aantal mijnbouwers dat na verloop van tijd de vernieuwing nog correct gebruikte zodat het 
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effect op het milieu verlaagde. De efficiëntie
82

 van de verschillende mogelijke projecten gericht op een 

duurzamere mijnbouw is met andere woorden nog niet gekend. Daar is dus nog mogelijkheid tot 

onderzoek, wat zowel de huidige als de toekomstige projecten ten goede zal komen.  

Desondanks proberen we toch enkele voorstellen te doen van de meest belovende vernieuwingen. 

Daarbij is belangrijk in te zien dat een oplossing niet noodzakelijk de beste is voor iedere 

goudafzetting of mijnbouwgemeenschap. De samenstelling van het erts is namelijk nooit gelijk, zoals 

de reactie van de gemeenschappen op de implementatie van een nieuwe techniek dit evenmin zal zijn. 

Daarom kan een analyse van de gemeenschap en het erts heel nuttig zijn vooraleer men beslist welke 

techniek zal worden geïmplementeerd.  

De variatie in de samenstelling van ertsen is meteen een argument voor het opzetten van 

verwerkingscentra zoals Veiga (1997, 2011) voorstelt. Goed bestuurde en structurele 

verwerkingscentra hebben al bewezen te werken. De controle van de processen staat dan onder goed 

opgeleide technici die de meest efficiënte methodes kunnen onderzoeken en correct toepassen zodat de 

impact op het milieu miniem blijft
83

. De mijnbouwers zijn bovendien zeker van hun dagelijks 

inkomen. De centra kunnen ook dienen als bredere ondersteuning van de gemeenschap in de vorm van 

onderwijs, gezondheidszorg en andere opleidingen.  

Naast het sensibiliseren en het stimuleren van een verbeterde uitvoering van de gebruikte 

technieken zijn er twee nieuwe processen die uit het oog springen door mogelijkheid tot implementatie 

en verlaging van het milieueffect. Beide processen zijn vergelijkbaar met de reeds gebruikte methodes 

en zijn dan ook eenvoudig in gebruik en relatief goedkoop. Een eerste is het direct smelten van een 

concentraat na toevoeging van borax. Een tweede is het Haber Gold Process dat net als de 

cyanidemethode het erts zal uitlogen, maar dan met een compleet milieuvriendelijke samenstelling. 

Beide technieken produceren bovendien goud met een verbluffend hoge zuiverheid en dit over een 

zeer korte tijdspanne. Als de resultaten van de technieken voor verschillende ertsen bevestigd blijven, 

zijn deze de beste oplossingen om de ecologische impact van artisanale mijnbouw tegen te gaan. Het 

Haber Gold Process heeft het voordeel zeer zuiver goud te produceren. Borax heeft dan weer het 

voordeel dat het gemakkelijk te verkrijgen is waarbij de mijnbouwers niet afhankelijk zijn van één 

producent.  

Tenslotte vermelden we nog dat bepaalde projecten ook gericht kunnen of moeten zijn op het 

creëren van andere manieren van geldwinning voor de mijnbouwers. Dit vanwege de vergankelijkheid 

van de artisanale mijnbouw en de onzekerheid over de hoeveelheid mijnbaar goud dat nog overblijft. 
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Hiermee moet rekening gehouden worden bij de aanpak van armoede in het algemeen en zal dus meer 

afhankelijk zijn van overheidsinterventies. Toch zullen ook zonder de ondersteuning vanuit de 

overheid dergelijke projecten nodig zijn om vanuit het voorzorgsprincipe de mogelijke armoede als 

gevolg van de verdwijning van de artisanale mijnbouw te vermijden. Als tijdelijk alternatief voor de 

mijnbouw zouden de mijnbouwers actief kunnen ingezet worden binnen de rehabilitatie van de 

vervuilde gronden en rivieren. Indien het gekoppeld wordt aan het gelijktijdig mijnen van het 

achtergebleven goud via bijvoorbeeld fytomijnbouw betekent dit niet eens een grote kost voor de 

bevoegde instanties, terwijl zo wel een duurzamere samenleving wordt opgebouwd.  
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