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Het ontsluiten van Nigeria’s energievoorraden in  
diep water 
In november 2005 is Shell Nigeria Exploration and Production 
Company Limited (SNEPCo) begonnen met de productie van olie 
en gas uit Bonga, een veld 120 kilometer uit de kust van Nigeria 
in de Golf van Guinee. Dit is het eerste project van Nigeria in 
diep water en heeft de olieproductiecapaciteit van het land met 
tien procent verhoogd.

Het Bonga-veld is in 1995 ontdekt in water van ruim een 
kilometer diep. Het bestrijkt een oppervlakte van zestig vierkante 
kilometer en de productie-installatie heeft een capaciteit van meer 
dan 200.000 vaten olie en ruim 4 miljoen m3 gas per dag.  
Eind december 2012 waren uit Bonga ruim 450 miljoen vaten 
olie geproduceerd.

Bonga heeft geleid tot nieuwe normen voor de Nigeriaanse 
energie-industrie. De vakkennis en technologie die wij hier 
gebruiken, hebben Nigeria op weg geholpen om uit te groeien 
tot een belangrijke offshore-producent en helpen ook om aan  
de wereldvraag aan energie tot ver in de toekomst te voldoen.

Het Bonga-veld voorziet de Nigeria Liquefied Natural Gas 
Company Limited (NLNG) op Bonny Island van gas, vanwaar het 
naar Europese en andere markten wordt geëxporteerd. De olie 
wordt wereldwijd geëxporteerd vanaf de Bonga-FPSO – de 
reusachtige drijvende productie-, opslag- en overslaginstallatie 
die het hart van de ontwikkeling van het veld vormt.

Geavanceerde technologie en engineering 
De Bonga-FPSO is een van de grootste in zijn soort ter wereld. 
Hij is driehonderd meter lang en zo hoog als een gebouw van 
twaalf verdiepingen. Het dek is zo groot als drie voetbalvelden. 
De FPSO ontvangt ruwe olie uit productieputten op de 
zeebodem. Die olie wordt aan boord verwerkt en opgeslagen en 
gaat naar de SPM – een boei die daar vlakbij verankerd is en 
dient om de olie voor export in tankers te laden. Vol met olie 
weegt de Bonga-FPSO 300.000 ton. Het gevaarte wordt op zijn 
plaats gehouden door ankers van elk vijfhonderd ton en is 
hiermee verbonden door zeer sterke kettingen van in totaal 
twintig kilometer.

De bouw van de Bonga-FPSO was een internationaal karwei, 

waarbij duizenden mensen over de hele wereld betrokken 
waren. De romp is in Zuid-Korea gebouwd door Samsung 
Heavy Industries en vervolgens over een afstand van 24.000 
km via het Suezkanaal naar Wallsend in het noorden van 
Engeland versleept. Daar zijn de procesinstallaties erop 
geplaatst. Daarna volgde de reis naar eindbestemming 
Nigeria, waar de laatste apparatuur werd geïnstalleerd.

Betrokkenheid van Nigeriaanse bedrijven 
Nigeriaanse bedrijven hebben aanzienlijk bijgedragen aan het 
welslagen van het Bonga-project. Drie van de Bonga-modules 
zijn in Nigeria ontworpen en gebouwd. De heipalen voor de 
fundering en ook de stijgbuizen van de FPSO plus de enorme 
SPM (single point mooring buoy) van ongeveer 870 ton - destijds 
de grootste ter wereld voor diepwateroperaties - zijn eveneens in 
Nigeria gemaakt. 

Dit project heeft een eerste generatie Nigeriaanse olie- en 
gastechnici met diepwaterervaring opgeleverd. Aan het begin 
van het project kende Nigeria maar een paar aannemers met de 
technische kennis en schaal om bij de ontwikkeling van het veld 

De Bonga-FPSO



Gepubliceerd door Shell-maatschappijen in Nigeria: Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited en 
Shell Nigeria Gas Limited. Meer informatie over de operaties van Shell-maatschappijen in Nigeria is te vinden op shellnigeria.com

Royal Dutch Shell plc. en de maatschappijen waarin zij direct of indirect deelnemingen bezit, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In deze publicatie wordt 
echter gemakshalve de collectieve benaming ‘Shell’ gebruikt wanneer deze maatschappijen in het algemeen worden bedoeld.

betere kijk op de olie- en waterverplaatsingen daarin. De 
onderzoeken zijn een goed voorbeeld van de belangrijke 
bijdrage die Shell-maatschappijen in Nigeria leveren aan de 
exploratie in diep water in Nigeria. Na een olielekkage in 
december 2011 heeft SNEPCo de overslagprocedure voor ruwe 
olie van Bonga grondig onderzocht en sindsdien extra controles 
ingevoerd om potentiële olielekkages nog eerder te kunnen 
ontdekken en te beheersen.

te helpen. In 1999 begon SNEPCo met het opleiden van 
Nigeriaanse operatie- en productietechnici voor Bonga. Eind 
2012 bestond het kernpersoneel van Bonga offshore voor 
ongeveer negentig procent uit Nigerianen. Bonga heeft ook de 
groei van toeleveringsbedrijven gestimuleerd, die voor offshore-
diepwaterprojecten essentieel zijn. Bij Onne, in Rivers State in 
de Nigerdelta, is een moderne onshore-basis voor het testen en 
onderhouden van onderzeese apparatuur gevestigd. Al deze 
bedrijven hebben nieuwe banen opgeleverd plus een reeks 
opleidings- en onderhoudsdiensten voor de offshore-industrie. 
Eveneens bij Onne heeft een aannemingsbedrijf een 
ultramoderne faciliteit gebouwd om pijpen van een coating en 
isolatie te voorzien, zodat ze bestand zijn tegen de 
omstandigheden in diep water. Het Bonga-project is ook de 
bredere economie ten goede gekomen doordat het de vraag 
naar uiteenlopende goederen en diensten heeft vergroot, zoals 
boten, materiaal, drijvende hotels, helikopters en mankracht.

Bonga nu 
SNEPCo werkt nu aan de tweede fase van Bonga en aan Bonga 
North West Developments, wat het boren van nog eens 19 
putten inhoudt. Hierdoor kan de Bonga-FPSO langer op volle 
capaciteit blijven draaien.

Verder loopt het werk aan andere potentiële projecten (Bonga 
South West Aparo en Bonga North) door. Het gaat erom de 
ontwikkeling van de olieconcessie 118, ofwel het ‘Bonga’-blok, 
verder te optimaliseren.

Als vervolg op de geslaagde uitvoering van Nigeria’s eerste 
vierdimensionale seismische onderzoek in diep water in 2008 is 
SNEPCo in november 2010 gestart met een soortgelijke exercitie 
bij het Bonga-veld. Dit onderzoek hield het plaatsen van 
autonome sensoren in onder en rondom de Bonga-FPSO. Deze 
procedure geeft betere beelden van de reservoirs kilometers 
onder de zeebodem en geeft koolwaterstoftechnici ook een 

Medewerkster op de Bonga-FPSO


