
Gebruik van kwik

in de goudwinning



Kwikgebruik bij goudwinning

Het gebruik van kwik voor het winnen van goud wordt wereldwijd als een ernstig 

(milieu)probleem gezien

Kleinschalige goudwinning vindt plaats in Azië, Afrika en Zuid Amerika (Amazonegebied)

WHO, UNEP en WWF hebben dit dan ook hoog op de agenda staan

Alle Amazone landen is gevraagd om kwikproblematiek aan te pakken

De situatie in Suriname is verontrustend en trekt illegale kleinschalige mijnbouw aan 

Hoe wordt kwik gebruikt bij het winnen van goud en waar komt het vrij



Situatie in Suriname

Suriname overheid geeft vergunning af voor 

concessiegebieden aan enkele grote internationale 

bedrijven (Iamgold, Surgold, Newmont)

Lokale bevolking weet dus waar goud in de grond zit, en 

vestigen zich rondom deze gebieden (30 ‘kleinschalige’ 

bedrijfjes op 2 km2)

Het goud levert met de hoge goudprijs meer geld op dan 

drugshandel, dus er gaat een sterk aanzuigende werking 

van uit

Lokale bevolking mag op deze concessie gebieden 

‘kleinschalige’ mijnbouw plegen dit wordt toegestaan omdat 

het land van de bevolking is

Doordat het in Suriname wordt toegestaan trekt dit (illegale) 

goudzoekers aan vanuit omliggende landen.



Hoe wordt kwik gebruikt bij de 

goudwinning

Kleinschalige mijnbouw richt zich op goud in de bovenste toplaag (circa 10 

tot 15 meter)

Bomen /oerwoud wordt gekapt om grond vrij te maken

De grond wordt vervolgens afgegraven en vermengd met grote hoeveelheden 

water zodat een vloeibaar zand/water emulsie wordt verkregen



Hoe wordt kwik gebruikt bij de 

goudwinning

Water wordt met dieselpompen naar de graafmachines gepompt, en daar 

gemengd met het afgegraven zand

Aan deze vloeibare emulsie wordt kwik toegevoegd (water bevat veel kwik)



Hoe wordt kwik gebruikt bij de 

goudwinning

De zand water emulsie wordt over schuin aflopende matten geleidt met een lengte 

van circa 10 meter en stroomt terug van waar het weer wordt rondgepompt.

Het kwik met daaraan gebonden het goud is zwaar en blijft achter in de matten 

(opbrengst/rendement circa 35%)

Het residu is een goud-kwik amalgaam dat van het kwik moeten worden ontdaan

Door deze methode blijft veel kwik achter in het milieu



Van amalgaam naar goud

Het resultaat is een goud-kwik amalgaam waar het kwik wordt uitgebrand

Bovenstaande methode is gevaarlijk omdat hier veel kwik bij vrijkomt dat 

kan worden ingeademd

Een retort voorkomt dat kwik vrijkomt bij het branden, deze worden echter 

maar weinig gebruikt



Van amalgaam naar goud

Het merendeel van het goud-kwik amalgaam wordt aangeleverd aan 

goudopkoopbedrijven in Paramaribo 

Het goud-kwik amalgaam wordt gesmolten met een gasbranders om de laatste 10% 

aan kwik eruit te dampen

De bedrijfsruimte waar dit plaatsvindt zou aan hoge eisen moeten voldoen



Van amalgaam naar goud

Het amalgaam wordt in een ruimte met afzuiging (zuurkast) verhit zodat het kwik 

verdampt

De afzuiging is echter minimaal zodat niet alle kwikdampen voldoende worden 

afgezogen.



Van amalgaam naar goud

Afzuiging is onvoldoende en kwikdampen worden via ruimteventilatoren de stad in 

geblazen 

Luchtmetingen in Paramaribo leveren zeer hoge waardes op voor kwik.

Kwik zou via het afzuigsysteem moeten worden opgevangen en verzameld, een 

goede boekhouding hiervoor om dit te controleren ontbreekt.

Gebruikte filter is een stoffilters, nodig is een halfgelaatsmasker met HGP3 

koolstoffilter

De scrubber zou kunnen worden geoptimaliseerd door een extra adsorptiemiddel 



Waar en hoe komt kwik vrij

1. Bij het winnen van goud wordt aan de zand-water emulsie kwik 

toegevoegd, kwik komt hierdoor direct in het milieu terecht.

- directe blootstelling voor de mijnwerkers

- kwik in grond en water (milieu)

2. Bij het omsmelten van het goudkwik amalgaam (in de 

goudopkoopbedrijven in Paramaribo) komt kwikdamp vrij

- directe blootstelling werknemers

- uitstoot van kwikdampen in Paramaribo

Wanneer kwik in het water en de grond 

terecht komt wordt het door micro-

organismen omgezet in het zeer giftige 

methylkwik en komt zo in de 

voedselketen (riviervis is sterk 

verontreinigd).



Aanpak kwikprobleem

Goudopkoopbedrijven:

- Goedwerkende installatie

- Werken met halfgelaatsmaskers (HGP3 filter)

- Scrubber optimaliseren door toevoeging adsorptie middel

- Invoeren van kwikboekhouding

Mijngebieden:

- Gebruik van retort

- Erts aanleveren bij professionele bedrijven

- Kwikvrij delven van goud

Verbod op kwik in Suriname: 

Hoewel het invoeren en de verkoop van kwik in Suriname verboden is, wordt 

geschat dat per jaar circa 25.000 kg kwik vrijkomt in het milieu (hiermee wordt 

eenzelfde hoeveelheid goud gewonnen).



Beste methode om kwik uit te bannen: kwikvrij delven

Je kunt dit doen met schudtafels (50% rendement t.o.v. 35% met kwik)

Nieuwe methodes zijn moeilijk in te voeren, mijnwerkers zijn moeilijk te overtuigen

(illegaliteit van de sector, mobiliteit van de goudzoekers, ontbreken van beleid en 

wetgeving)

Van belang is dat alle betrokken instanties gaan samenwerken en hun krachten 

bundelen om dit probleem aan te pakken

Aanpak kwikprobleem


