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OLIE-EXPLORATIE IN DE MONDING VAN HET AMAZONEGEBIED

Amsterdam, 14 april 2017

Geachte heer Ortegat

Met grote zorg heb ik kennis genomen van de plannen van Total om naar olie te boren in de monding van het 
Amazonegebied (Foz do Amazonas Basin), voor de kust van de staat van Amapá in Brazilië. In de 11e 
biedronde van olie en gas in Brazilië, verwierf Total vijf blokken. Wij verzoeken u dringend om deze 
projecten te verlaten en uw boorplannen in de monding van het Amazonegebied terug te trekken. 

In 2016 onthulde wetenschappers de ontdekking van een uniek rifsysteem van koralen, sponzen en 
rhodolieten van 9.500 km2 groot, in de monding van het Amazonegebied, waar de Amazone rivier uitmondt 
in de Atlantische Oceaan. Het rif systeem zou lopen van de grens met Frans-Guyana tot aan de staat van 
Maranhão. In februari dit jaar heeft Greenpeace met het schip de Esperanza samen met diezelfde 
wetenschappers het rifgebied verder gedocumenteerd. Het rif gebied werd in 2016 al beschouwd als een 
uniek ecosysteem en tijdens onze expeditie werd dat sterk bevestigd: Het rif dient als een belangrijke 
kraamkamer voor het gebied, we vonden vele soorten vissen en kreeften en een mozaïek aan verschillende 
soorten rif-structuren. Volgens de schattingen van wetenschappers is het rif mogelijk 5 keer zo groot als 
eerder gedacht in 2016, wel 50.000km2. We hebben de eerste beelden van het rif gemaakt, maar we staan 
nog maar aan het begin van het bestuderen van deze onbekende ontdekking. 

Greenpeace verzet zich tegen fossiele projecten die een hoog risico met zich meebrengen, zoals die van Total 
in de monding van het Amazonegebied. Om klimaatverandering tegen te gaan en te committeren aan de 
ambities van de Overeenkomst in Parijs, om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging naar 1,5 graden 
Celsius te beperken - eisen we dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, juist in de 
gebieden met hoge biodiversiteit. 

Vandaag maken wij door een online video uw boorplannen bekend aan een breder publiek in Nederland. 
Middels de video en deze brief doen wij, samen met 1 miljoen supporters wereldwijd, een urgente oproep 
aan u en uw bedrijf om het voorzorgbeginsel toe te passen en met onmiddellijke ingang uw boorplannen 
terug te trekken uit de monding van het Amazonegebied. 

Hoogachtend,
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