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Shell met ‘armada’ naar Alaska
Olie- en gasconcern wil proefboren in noordpoolgebied, waar rivalen afhaken
Bert van Dijk
Amsterdam

Shell verwacht dit weekend groen licht te 
krijgen van de Amerikaanse autoriteiten 
om te mogen proefboren naar olie en gas 
in het Arctisch gebied nabij Alaska. Proef-
boringen in het moeilijk toegankelij-
ke noordpoolgebied kunnen dan plaats-
vinden tussen half juli en eind oktober.  
Shell geeft met een ‘armada’ van 31 sche-
pen vol gas in het noordpoolgebied op het 
moment dat concurrenten zich juist terug-
trekken uit de regio.

Nu de olieprijs relatief laag staat, schroe-
ven oliebedrijven wereldwijd hun investe-
ringen terug om kasstromen en dividend-
betalingen op peil te houden. Chevron, 
Statoil en GDF Suez hebben allemaal Arc-
tische proefboringen afgeblazen. Shell ziet 
juist enorme kansen. ‘We moeten decennia 
vooruitplannen. De Arctische grondstoffen 
zijn van cruciaal belang in die planning’, al-
dus Ann Pickard, bij Shell verantwoordelijk 
voor de activiteiten in het noordpoolgebied. 

Shell heeft tot nu toe in totaal $ 6,8 mrd 
geïnvesteerd in de offshoregebieden bij 

Alaska. ‘Eén les die we hebben geleerd is 
dat actief zijn in het noordpoolgebied een 
nauwgezette planning vereist en financiële 
verplichtingen met zich meebrengt’, zei Pic-
kard. Shells programma in Alaska in 2015 
alleen kost al meer dan $ 1 mrd.

Milieugroeperingen Greenpeace en Oce-
ana zijn fel tegen de plannen van Shell. Ze 
krijgen steun van burgemeester Ed Murray 
van Seattle. Die liet deze week weten dat de 
haven een aparte vergunning nodig heeft 
om boorschepen van Shell te huisvesten. 

Seattle is de meest ideale thuishaven voor 
Shells Arctische missie, maar het bedrijf 
zegt ook andere opties te hebben.

Oceana vreest in het geval van een olielek 
onherstelbare milieuschade, die ook gevol-
gen kan hebben voor Shells aandeelhou-
ders. Oceana heeft de Amerikaanse beurs-
toezichthouder daarom opgeroepen een 
onderzoek te starten naar Shell. Het con-
cern zou aandeelhouders onvoldoende in-
formeren over de enorme financiële risico’s 
van de proefboringen. Het ongeluk met het 
boorplatform Deepwater Horizon van BP in 
2010 leidde tot tientallen miljarden dollars 
schade voor het Britse bedrijf.

Een dergelijk scenario is bij Shell on-
denkbaar, stelde financieel directeur Si-
mon Henry onlangs in een toelichting op 
de kwartaalcijfers. ‘De technische uitdaging 
in het noordpoolgebied is ook minder groot 
dan in diepzeegebieden in bijvoorbeeld de 
Golf van Mexico. Alaska heeft relatief on-
diep water en ondiepe reservoirs.’
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Demonstranten nabij 
Shells boorplatform 
Polar Pioneer, vervoerd 
op transportschip Blue 
Marlin. FOTO: HH


