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Omstreden raffinaderij 
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E
dgar Leito (82) stuurt
zijn zilverkleurige Hy-
undai over het hobbeli-
ge paadje aan de achter-
kant van de raffinaderij
van Curaçao. De slag-
boom naar het terrein
staat open. Leito kijkt

even opzij naar het hokje van de beveili-
ging. ‘Goddank, ze zijn er niet’, zegt hij,
en rijdt het terrein op.

Hij komt hier wel vaker en meestal
sturen ze hem weg. Want de beveiliging
weet precies wat Leito hier komt doen:
aan anderen ‘de troep’ laten zien die de
Isla-raffinaderij het eiland al jaren ople-
vert. ‘En daar maak ik mezelf niet echt
populair mee hier.’

Leito parkeert z’n auto in de berm en
stapt uit. ‘Nou, dit is het dan. Het asfalt-
meer.’ Hij wijst naar een zwarte, glim-
mende vlakte van wel honderd voetbal-
velden groot. Een overblijfsel van de
Tweede Wereldoorlog, toen de raffinade-
rij kerosine voor de geallieerden produ-
ceerde. Het asfalt dat bij de productie als
afval overbleef, werd weggepompt naar
het naastgelegen moerasgebied. Uit het
spul steken zwartgeblakerde wortels
van mangrovestammen.

‘Ligt er nu al 70 jaar’, zegt Leito. Jaren-

lang werkte hij zelf voor de raffinaderij
die in 1916 door Shell werd gebouwd,
maar nu eigendom is van de overheid.
Eerst als operator van de installaties,
daarna als veiligheidsexpert en ten
slotte als chef van de brandweer op het
terrein. In 1991 nam hij ontslag, nadat hij
tevergeefs kritiek had geuit op de vervui-
ling. ‘In die periode lekte er in de haven
heel veel olie zo de zee in. Ik zei er wat
van, maar er werd weinig aan gedaan.’
Zo ontpopte hij zich, op 55-jarige leeftijd,
tot milieuactivist. Sindsdien voert hij 
actie tegen ‘de Isla’.

Leito rijdt z’n Hyundai weer van het
terrein af, en vervolgt zijn rit over het ei-
land. Een kilometer verderop slaat hij de
woonwijk Buena Vista (‘Mooi Uitzicht’)
in, met op de achtergrond de rokende
schoorstenen van de oliefabriek. Bij de
Juan Pablo Duarte School stopt hij. ‘Een
paar keer per jaar moet de school dicht’,
vertelt hij. ‘Dan is de stank van de raffina-
derij niet te harden. Zitten sommige kin-
deren over te geven in de klas.’

ZEG ‘CURAÇAO’ EN 
DE MEESTE NEDERLANDERS zullen
denken aan goudkleurige stranden en
prachtige duikplekken. Dat midden op

het tropische eiland een verouderde raf-
finaderij op zwaar vervuilde grond ligt,
is veel minder bekend. Moderne milieu-
eisen zijn aan de Isla voorbijgegaan. Dag
in, dag uit verspreidt het complex niet 
alleen stank, maar ook dampen vol kan-
kerverwekkende deeltjes die neerdalen
op de omliggende woonwijken. De Isla
spuugt jaarlijks meer zwaveldioxide uit
dan alle vijf raffinaderijen in Nederland
tezamen, en heeft ervoor gezorgd dat
Curaçao wereldwijd in de top-3 staat van
landen met de hoogste CO2-uitstoot per
inwoner.

De afgelopen decennia laaide de dis-
cussie over de raffinaderij om de zoveel
tijd op, zonder al te veel gevolgen. Al in
1983 stelde milieudienst Rijnmond uit
Rotterdam vast dat de Isla veel meer uit-
stootte dan was toegestaan. In 2004 
herhaalde de dienst zijn onderzoek en
constateerde dat er niets was verbeterd.
‘Het totale beeld blijft onverminderd
ernstig.’ Ondertussen besloten de bewo-
ners van Curaçao de aanwezigheid van
de raffinaderij maar gewoon te accepte-
ren, reden de toeristen er met een grote
boog omheen en pruttelde de Isla zelf
rustig door.

Nu is er een nieuwe dynamiek ont-
staan rond de raffinaderij. Eind volgend
jaar loopt namelijk het huurcontract af
met de exploitant, de Venezolaanse olie-
maatschappij PDVSA. Dit staatsbedrijf is
net als het land zelf praktisch failliet en
zal de huur van het complex – 20 miljoen
dollar per jaar – niet lang meer kunnen
opbrengen.

En dus staat het eiland voor een cruci-
ale vraag: moet Curaçao op zoek gaan
naar een nieuwe huurder, of de raffina-
derij toch maar sluiten? Als wordt vast-
gehouden aan het eerste, met wie zou
het eiland dan in zee moeten gaan? En
hoe moet er dan worden omgesprongen
met de botsende belangen op het vlak
van economie, milieu, volksgezondheid
en geopolitiek?

ALS HET AAN 
DE REGERING VAN Curaçao ligt,
wordt de Isla zo snel mogelijk aan een
nieuwe huurder overgedaan. In 2013
werd al een speciaal projectteam opge-
richt, maar de zoektocht schiet niet echt
op. Want een nieuwe exploitant zal de
ruim honderd jaar oude raffinaderij een
fikse opknapbeurt moeten geven, die ze-

Trouble in
paradise
De Isla-raffinaderij bracht Curaçao zowel
voorspoed, als ernstige vervuiling. Nu loopt
het huurcontract af en staat het eiland voor
een belangrijke keuze: sluiten of niet?
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