
De Shell-maatschappijen in Nigeria hebben in de hele geschiedenis van de olie- en 
gasindustrie van Nigeria een pioniersrol gespeeld. De eerste commerciële olie-export 
van Nigeria vond plaats in 1958 uit het Oloibiri-veld in de Nigerdelta. Het veld werd 
geëxploiteerd door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC). 
De eerste diepwaterproductie kwam in 2005 van het Bonga-FPSO-schip (drijvend 
productie-, opslag- en verladingsschip) dat wordt geopereerd door de Shell Nigeria 
Exploration and Production Company Limited (SNEPCo). Shell-maatschappijen in Nigeria 
hebben ook voorop gelopen bij de gasontwikkeling en het gasgebruik in Nigeria. Ze 
produceren al meer dan 40 jaar gas en leveren dit aan binnenlandse consumenten en 
exportmarkten.

Tegenwoordig produceren de Shell-maatschappijen in Nigeria olie en gas uit velden aan 
land, in moerassen en ondiep water in de Nigerdelta en uit diepwaterreserves ongeveer 
120 km voor de kust. In 2013 produceerden de ondernemingen in Nigeria met Shell als 
operator gemiddeld 693.000 vaten olie-equivalent per dag (voe/d), waarvan 535.000 
voe/d afkomstig was van de joint venture SPDC en 158.000 voe/d. van SNEPCo. In 
2012 was de totale productie nog 949.000 voe/d. De daling laat vooral het effect zien 
van oliediefstal, sabotage en gerelateerde opschorting van de productie.

Het portfolio van Shell-maatschappijen in Nigeria blijft zich ontwikkelen. Aanpassingen 
vinden plaats om te zorgen dat de groep Shell-maatschappijen nog vele jaren een 
concurrerende speler in Nigeria kan blijven. Nigeria is een kernonderdeel van de 
huidige upstreamactiviteiten van de Shell-groep en van haar groeidoelen voor 
geïntegreerd gas en diep water. 

SPDC SNEPCo Shell 
Nigeria Gas

NLNG
 

100% 100% 100% 25,6%
(49% NNPC
15% TOTAL
10,4% ENI)

  diepwater olie  
en gas  
Exploratie & 
Productie 

gasdistributie in 
het land

LNG 
voor export

SPDC JV 30% (55% NNPC, 10% TOTAL, 5% ENI)

Shell in Nigeria 

DE BELANGEN VAN 
SHELL IN NIGERIA

Pionier

Portfolio



De Shell Petroleum Development Company of 
Nigeria Limited (SPDC)
SPDC is een van de grootste olie- en gasmaatschappijen in 

Nigeria. Zij is de operator van een joint venture (SPDC JV) van 

het staatsbedrijf Nigerian National Petroleum Corporation – 

NNPC (55%), SPDC (30%), Total E & P Nigeria Limited - Total 

(10%) en Nigeria Agip Oil Company Limited – ENI (5%). SPDC 

JV opereert in ondiep water en aan land in de Nigerdelta, 

verspreid over ongeveer 20.000 km2 met ruim zesduizend 

kilometer aan pijpleidingen en flowlines (pijpen om de olie van de 

productieputten naar de verwerkingsinstallaties te transporteren). 

Het gebied omvat ongeveer 60 producerende olievelden, 

ongeveer 700 producerende putten, 46 oliebehandelingsstations, 

zeven gasbehandelingsinstallaties en twee grote olie-

exportterminals bij Bonny en Forcados. De SPDC JV is in staat 

ongeveer 900.000 vaten olie-equivalent per dag te produceren.

Shell Nigeria Exploration and Production Company 
Limited (SNEPCo)
SNEPCo is in 1993 opgericht om de Nigeriaanse olie- en 

gasreserves in diep water tot ontwikkeling te brengen. Dit 

was het nieuwe ontginningsgebied voor de energie-industrie 

van het land. SNEPCo werkt als aannemer voor NNPC op 

basis van productiedelingscontracten met betrekking tot twee 

diepwaterlicenties: Bonga (OPL 118) en Bolia (OPL 135). 

Het bedrijf produceert olie en gas en heeft enkele belangrijke 

ontdekkingen gedaan. Bonga is het eerste grote diepwaterproject 

voor olie en gas van Nigeria. SNEPCo is de operator en met 

55% de meerderheidspartner. Zijn venturepartners zijn Esso 

Exploration and Production (Deepwater Ltd.) – Exxon (20%), Total 

E&P Nigeria Ltd – Total (12,5%) en Nigerian Agip Exploration 

Ltd – ENI (12,5%). De productie van Bonga is in november 2005 

begonnen en kan oplopen tot meer dan 200.000 voe/d en 

vier miljoen m3 gas per dag. Het veld ligt 120 km voor de kust 

in water van ruim een kilometer diep. SNEPCo heeft ook een 

belang van 43,75% in het Erha-diepwaterproject voor olie en gas, 

dat wordt geëxploiteerd door Esso Exploration and Production 

(Deepwater Ltd) en een belang van 50% in het Zabazaba/Etan-

diepwateroppervlak voor olie en gas, dat wordt geëxploiteerd 

door Nigerian Agip Exploration Ltd.

Nigeria Liquefied Natural Gas Company (NLNG) Ltd
De naamloze vennootschap NLNG is opgericht in 1989 om 

de enorme aardgasreserves in productie te nemen en om LNG 

(vloeibaar aardgas) en aardgascondensaat voor de export te 

produceren. Shell Gas BV heeft een belang van 25,6% in NLNG, 

samen met NNPC (49%), Total LNG Nigeria Limited (15%) en ENI 

Int’l N,A (10,4%). De NLNG-installatie op Bonny Island heeft een 

totale capaciteit van zo’n 22 miljoen ton LNG per jaar en van 

maximaal 5 miljoen ton aardgascondensaat (LPG en condensaat). 

De installatie is goed voor ongeveer 7% van de totale capaciteit 

voor LNG in de wereld en is uitstekend gepositioneerd om 

de Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische markt te 

bedienen. De SPDC JV is de grootste leverancier van gas aan de 

verwerkingsinstallatie van NLNG.

Shell Nigeria Gas Limited (SNG)
SNG, een volle dochter van de Shell-groep, is in maart 1998 

opgericht om gas te promoten als een betrouwbaarder, schoner 

en kosteneffectiever alternatief voor vloeibare brandstoffen op de 

Nigeriaanse binnenlandse markt. Het klantenbestand van SNG 

groeit naarmate meer bedrijfstakken hun apparatuur ombouwen 

voor aardgas. Andere bedrijven verhuizen naar gebieden waar 

SNG actief is, omdat ze gas willen gebruiken voor een aantal van 

hun activiteiten. SNG exploiteert op dit moment een gastransport- 

en gasdistributiepijpleidingnet met een totale lengte van ongeveer 

115 km. Ook exploiteert SNG een aantal gasdistributiesystemen, 

onder meer bij Agbara-Ota (staat Ogun), het Ogbor Hill-

industriegebied van Aba (staat Abia) en Port Harcourt (staat 

Rivers), die meer dan zeventig industriële afnemers van gas 

voorzien. De installatie bij Ota heeft een capaciteit van ruim  

1 miljoen m3 per dag en bedient klanten in de industriegebieden 

bij Agbara, Igbesa en Ota (staat Ogun).
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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.

SHELL’S PORTFOLIO IN NIGERIA BLIJFT ZICH 
ONTWIKKELEN EN VERANDERINGEN ZIJN  
ER OM SHELL DE MOGELIJKHEID TE GEVEN 
EEN CONCURRERENDE SPELER TE BLIJVEN  
IN NIGERIA.

SHELL IN NIGERIA HEEFT EEN POINIERSROL 
GESPEELD IN DE NIGERIAANSE OLIE EN GAS 
INDUSTRIE DOOR DE GESCHIEDENIS HEEN.


