Chinese Cnooc doet grote gasvondst in
Noordzee
Het Chinese oliebedrijf Cnooc en het Franse Total hebben in het Britse deel van de Noordzee
een gasveld ontdekt. Het gaat om de grootste gasvondst sinds 2008. Dat heeft Cnooc dinsdag
bekendgemaakt.
Het gasveld Glengorm ligt ten oosten van Schotland in het centrale deel van de Noordzee. Het
veld bevat naar schatting een kwart miljard vaten olie-equivalent. Met een vat olie-equivalent
wordt de hoeveelheid energie aangeduid die wordt aangetroffen in één vat met ruwe olie, wat
op zijn beurt weer is gelijkgesteld aan 170 kubieke meter gas. Dat brengt de vondst op naar
schatting bijna 43 miljard kubieke meter aardgas.
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Cnooc, dat 50% van het project in handen heeft en Total (25%) gaan nog wel meer boringen
in het gebied doen om het veld verder te ontdekken.

Onder hoge druk
Kevin Swann, analist bij olie- en gasconsultant Wood Mackenzie schrijft in een commentaar
dat de ontdekking laat zien dat de Noordzee nog steeds veel potentieel biedt en niet alleen in
de nog minder ontgonnen gebieden. 'Er is veel hype over gebieden ten westen van Shetland,
waar Total vorig jaar het Glendronach-veld ontdekte, maar Glengorm ligt in het centrale deel
van de Noordzee en het laat zien dat er ook nog leven zit in de meer ontgonnen gebieden van
de Britse Noordzee.'
Volgens Swann is het gas in het nu ontdekte veld moeilijk en tegen hoge kosten te winnen
omdat het onder hoge druk staat. Dat maakt het lastiger om het gas naar boven te halen. Het
veld ligt in de buurt van andere gasvelden van Total, zodat mogelijk een verbinding met al

bestaande pijpleidinginfrastructuur kan worden gemaakt, waardoor kosten kunnen worden
bespaard.

Opnieuw groot succes voor de Chinezen
Cnooc had volgens Swann al twee keer eerder een exploratieput in het gebied geboord, maar
zonder succes. “Doorzettingsvermogen betaalt zich uit”, aldus Swann.
Voor de Chinezen is de ontdekking opnieuw een groot succes. Cnooc is ook partner in het
steeds groter wordende Stabroek-project van ExxonMobil in Guyana, waar inmiddels al vijf
miljard vaten zijn gevonden sinds 2015. En in Chinese wateren heeft Cnooc ook al anderhalf
miljard vaten gevonden bij exploratieprogramma's.

Nog 10 miljard tot 20 miljard vaten te ontdekken
Andy Samuel, directeur van de Britse olie- en gasautoriteit noemt de ontdekking “opwindend
nieuws”. “De eerste resultaten laten zien dat Glengorm een van de grootste ontdekkingen in
het Britse deel van de Noordzee kan zijn van de afgelopen jaren. Het onderstreept de grote
potentie van de Britse wateren.”
Volgens Samuel liggen er nog steeds tien miljard tot twintig miljard vaten onder het Britse
deel van de Noordzee om te worden ontdekt.

