
08 mei 2015 © Het Financieele Dagblad

‘Juist nu proefboren naar   or   olie en gas in het noordpoolgebied’
FOSSIELE BRANDSTOF ARCTISCH GEBIED

Bert van Dijk
Amsterdam

Ondanks lokale weerstand gaat 
Shell deze zomer opnieuw op 
zoek naar bronnen voor de 
kust van Alaska

Een ‘armada’ van 31 schepen, vier he-
likopters en drie vliegtuigen van Shell 
staat klaar om in de zomer naar de 
Chukchi Zee ten westen van Alaska af 
te reizen. Dit weekend hoopt Shell het 
groene licht te krijgen van het Ameri-
kaanse Bureau of Ocean Management 
om te mogen proefboren in het kwets-
bare natuurgebied. Komt dat er, dan 
keert Shell terug naar het gebied waar 
Shells geologen in 1918 voor het eerst de 
mogelijkheden voor olie-exploratie on-
derzochten en waar Shell voor het laatst 
in 2012 actief was. 

Shells honger naar Arctische olie- en 
gasvoorraden is wel te begrijpen, vindt 
Oscar Abbink, directeur upstream bij 
onderzoeksbureau IHS. ‘Het aantal 
olievondsten is de afgelopen jaren sterk 
afgenomen. Het is steeds moeilijker 
geworden om olie en gas te vinden, 
en dat heeft de grote olieconcerns als 
Shell, Exxon en BP onder druk gezet. 
Veel makkelijk toegankelijke gebieden 
zijn al vergeven of in handen van na-
tionale overheden. Er zijn niet zoveel 
andere mogelijkheden meer over om 
nieuwe olie- en gasreserves te vinden. In 
Rusland nog wel, maar dat is nu lastig 
vanwege de economische sancties. Het 
Arctisch gebied buiten Rusland blijft 
dan over.’

En juist daar kan Shell, dat in de sec-
tor bekendstaat om zijn technologische 
kracht, voordeel halen. ‘Shell is een 
technologisch sterk georiënteerde on-
derneming. Het concern zoekt daarom 
ook juist complexe gebieden op, zoals 
in diepzee en Arctische gebieden. De 
geplande overname van BG Group, met 
belangrijke diepzeeactiviteiten voor de 
kust van Brazilië, past daar ook goed bij’, 
zegt Abbink.

Het aanboren van nieuwe voorraden 
olie en gas is tevens noodzakelijk voor de 
langetermijnenergievoorziening, meent 
Shell. De vraag naar olie zal volgens het 
bedrijf toenemen, terwijl de productie 
van bestaande velden de komende jaren 
met 5% per jaar gaat afnemen. ‘Gegeven 
de langetermijnaard van de olie- en gas-
projecten kunnen we niet terugvallen op 
de productie van bestaande projecten. 
We moeten decennia vooruitplannen. 

De Arctische grondstoffen zijn van cru-
ciaal belang in die planning’, zei Ann 
Pickard, binnen Shell verantwoordelijk 
voor de activiteiten in de Arctische regio, 
deze week in een toespraak in Houston.

Op dit moment wordt al ongeveer 10% 
van alle olie en 25% van al het gas ge-
produceerd in de Arctische regio. Maar 
volgens Shell is het potentieel nog veel 
groter. Uit Amerikaans onderzoek blijkt 
volgens Shell dat het gebied ongeveer 
30% van de nog onontdekte gasreserves 
bevat en 13% van de onontdekte olie. 
Dat komt neer op ongeveer 400 miljard 
vaten olie-equivalenten. Tien keer zoveel 
als de totale geproduceerde hoeveelheid 
olie en gas in Noordzee tot nu toe. Verre-
weg het grootste deel van de voorraden 
in de Arctische regio betreft gas.

Ondanks het enorme potentieel ziet 
het Amerikaanse olieconcern Chevron 
vanwege de huidige onzekerheid rond 
olieprijzen er geen heil meer om in de 
Arctische Zee te gaan proefboren. Om 
dezelfde reden heeft het Noorse Statoil 
vorig jaar zijn licentie om te mogen 
proefboren bij Groenland ingeleverd, 
net als het Deens Dong Energy en het 
Franse GDF Suez. 

‘Exploratie in het Canadese Arctische 
gebied staat op een laag pitje’, zegt 
An drew Latham. Hij is vicepresident 
exploratieonderzoek bij consultancy-
bedrijf Wood Mackenzie. ‘Daar is al 
bijna tien jaar geen put geboord. Cairn 
Energy is de belangrijkste speler in 
Groenland, maar heeft te maken gehad 
met teleurstellende resultaten bij ex-
ploratie en richt zich nu op andere plek-
ken. Ondertussen hebben economische 
sancties ook de joint ventures van het 
Russische Rosneft in het noordpoolge-
bied stilgelegd’, aldus Latham.

Als Shell inderdaad grote hoeveel-
heden olie of gas vindt in de Chuckchi 
Zee, duurt het nog vele jaren voordat het 
bedrijf daadwerkelijk met de productie 
ervan kan beginnen. ‘Als exploratie suc-
cesvol is, zal de daaruit voortvloeiende 
productie pas na 2025, of zelfs na 2030, 
gaan plaatsvinden’, denkt hij. Het kost 
jaren om een productie-infrastructuur 
te bouwen. ‘De kortetermijnolieprijzen 
zijn niet relevant voor de rekenmodellen 
voor zo’n project’, aldus Latham, die 
aangeeft dat Shell in de gebieden rond 
Alaska al de belangrijkste speler is.

Chevron ziet vanwege 
de onzekerheid rond 
olieprijzen geen heil 
meer in proefboren in 
de Arctische Zee
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licentie om te mogen 
proefboren bij 
Groenland ingeleverd

Oliebedrijven actief  rondom Noordpoolcirkel
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Vloot Shell naar Alaska
31 schepen, waaronder 9 die zich 
alleen met olieopruim activiteiten 
bezig houden
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van 120 meter lengte en 90 
meter hoogte


