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Oranje-Nassau hoopt op groei na gasvondst
Mathijs Schiffers en
Gijs den Brinker
Amsterdam
Oranje-Nassau Energie, uitbater
van kleine olie- en gasvelden op
de Noordzee, hoopt dat de forse
groeiambities vaart krijgen na de
eerste, succesvolle proefboring.
Drie kilometer onder de grond en
drie kilometer op zee, gemeten
vanaf de Rotterdamse Maasvlakte, was het raak. De resultaten van
de eerste proefboring in het ruim
honderdjarig bestaan stellen
Oranje-Nassau tevreden. Het gasveld beschikt over 820 miljoen m³
gas, ofwel 4,5 miljoen vaten olieequivalent.
Het Amsterdamse bedrijf —
sinds 2009 eigendom van de investeerders Marcel van Poecke,

Jan Onderdijk en oud-ABN Amro-ceo Rijkman Groenink — bezit
door de overname van het Canadese Cirrus een belang van 47,5%
in het veld. Het mag dus bijna de
helft van de vondst bij zijn reserves optellen. Als de productie begint, in 2013, komen er dagelijks
2155 vaten olie-equivalent bij voor
Oranje-Nassau. Vandaag de dag
produceert het bedrijf 10.000 vaten per dag. Het doel is dit aantal
te verdubbelen. Topman Alexander Berger — ex-Shell, ex-SHV
— denkt dat het project verwezenlijking van deze ambitie om
meerdere redenen dichterbij
brengt.
VV Waarom is deze boring zo belangrijk voor jullie?
‘Tot voor de overname van Cirrus
waren wij alleen als investeerder

betrokken bij gas- en olieproductie. Dit is de eerste keer dat we actief betrokken zijn bij de boring,
als operator dus. Dat is belangrijk,
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omdat daarmee een nieuw speelveld voor ons opengaat.’
VV Bij de verzelfstandiging zag
Oranje-Nassau snelle groeikansen omdat sectorgenoten, door de
kredietcrisis in geldproblemen, in
de verkoop gingen. Is dat tegengevallen?
‘De marktomstandigheden zijn
sindsdien door de gestegen olieprijs sterk verbeterd, waardoor de
nood bij de concurrentie is afgenomen. We hebben de afgelopen
twee jaar tientallen overnamekansen bestudeerd, en slechts twee
overnames gedaan (Cirrus en een
onderdeel van NAM, red.). Maar
we blijven speuren. We richten
ons op het Nederlandse en Engelse deel van de Noordzee en op Gabon, waar we al zitten. We hebben
de afgelopen tijd ook wel in ande-

re gebieden rondgekeken, zoals in
Colombia, maar voorlopig richten
we ons op genoemde regio’s.’
VV Waren de gasvelden van Nuon,
die nu voor € 300 mln aan het Britse Tullow zijn verkocht, niets voor
jullie geweest?
‘Daar hebben we serieus naar gekeken, maar Tullow bood meer.’
VV Uw website meldt dat een beursgang een optie is. Ook nu?
‘Onze aandeelhouders willen van
dit bedrijf een heel grote olie- en
gasmaatschappij maken. Er is nu
voldoende eigen vermogen om tot
een bedrag van $ 300 mln overnames te doen. Als we kansen zien
voor grotere overnames kan een
beursnotering helpen. Overigens
is een beursgang in het huidige klimaat niet aannemelijk.’

