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Shell heeft lange 
historie in Alaska

PROEFBORINGEN

Bert van Dijk
Amsterdam

Met de olie- en gasexploratieplan-
nen van Shell in het noordpoolge-
bied bij Alaska keert Shell terug 
naar het gebied waar het in 2012 
voor het laatst actief was. Ook in 
dat jaar deed het concern proef-
boringen in de Chukchi Zee ten 
westen van Alaska, maar die wa-
ren niet diep genoeg om ook echt 
olie of gas aan te boren. Dat hoopt 
Shell nu wel te kunnen doen.

Het proefboorproject in 2012 
in de Chukchi Zee en in de na-
bijgelegen Beaufort Zee eindig-
de in een pr-nachtmerrie voor 
Shell, toen olieboorschip Kulluk 
tijdens het wegslepen losraak-
te en na een aantal dagen rond 
te hebben gedobberd in de Golf 
van Alaska strandde. Geen mili-
euramp, maar Shell kreeg van de 
Amerikaanse autoriteiten wel een 
tik op de vingers. De Kulluk werd 
vorig jaar gesloopt.

Het heeft Shell er niet van weer-
houden dit jaar een nieuwe proef-
boorpoging te doen. Het bedrijf 
heeft door aangescherpte veilig-
heidseisen zijn exploratieplan her-
zien. Uiterlijk zondag komt het 
Bureau of Ocean Energy Manage-
ment met een oordeel. Meer sche-
pen voor back-up en twee schepen 
in plaats van één boorschip moe-
ten het bureau overtuigen dat 
Shell veilig kan proefboren.

Shell is niet altijd even blij met 
de regelgeving. ‘De Amerikaan-
se regelgeving is robuust, maar 
ze is veel te voorschrijvend en ver-
gunningen komen vaak te laat’, 

zei Ann Pickard deze week nog in 
Houston. Zij is binnen Shell verant-
woordelijk voor de activiteiten in 
het noordpoolgebied. Ze vindt dat 
regels moeten worden aangepast, 
omdat ze anders nieuwe en betere 
technologieën tegenhouden.

‘De controlesystemen voor de 
boorputten bijvoorbeeld zijn re-
centelijk sterk verbeterd. Er zijn 
nieuwe technologieën ontwikkeld 
om de oliestroom binnen enkele 
minuten, uren of dagen te stop-
pen, in plaats van weken of zelfs 
maanden. Dat is een veel beter al-
ternatief dan het boren van een 
tweede boorput in hetzelfde sei-
zoen om olie af te voeren. Maar dat 
wordt niet erkend in de huidige re-
gelgeving.’

Technologische vooruitgang 
komt ook het milieu ten goede, 
benadrukt Shell. Dankzij nieuwe 
technieken kan het bedrijf veel 
nauwkeuriger vaststellen waar het 
moet boren. Daardoor zijn er min-
der boorputten nodig en wordt het 
kwetsbare milieu minder belast, 
zegt Shell.

Het bedrijf investeerde sinds 
2006 ook $ 100 mln in weten-
schappelijk onderzoek in Alaska, 
om data te verzamelen over het ge-
drag van zeedieren in de buurt van 
geplande booractiviteiten.

$ 100 mln100 
Shell investeerde $ 100 mln in 
onderzoek in Alaska naar het 
gedrag van zeedieren.

De Kulluk losgeslagen in de Golf van Alaska. JONATHAN KLINGENBERG


