
Groepsopdracht gastcollege ‘Olie- en gaswinning in het noordpoolgebied vanuit het perspectief van mens 

en milieu’ 

 

Beste student, 

De Noordpool verandert, het ijs trekt terug. Dat maakt verdere exploratie en exploitatie van het gebied 

mogelijk, zoals nieuwe olie- en gaswinning. De omstandigheden waaronder deze activiteiten plaatsvinden 

zijn echter lastiger dan in gematigde gebieden en de mens en natuur in het noordpoolgebied, die aanpast 

zijn aan de extreme omstandigheden, zijn gevoelig voor verstoring. Kennis is nodig om in te kunnen 

schatten onder welke voorwaarden activiteiten in dit gebied kunnen plaatsvinden met minimale impact 

op mens en natuur en maximale output voor de economie. 

Er wordt gewerkt in groepen (per thema één groep, zie volgende bladzijde). De opdracht voor dit 

gastcollege is om met je groep de vragen die hieronder bij je thema staan, uit te werken binnen de 

periode 29 november – 13 december 2016. De resultaten rapporteer je als volgt: 

1) Een gezamenlijk verslag, dat bestaat uit: 

a) Inleiding 

b) Vraagstelling (zie opdracht) 

c) Werkwijze (hoe hebben jullie deze opdracht aangepakt?) 

d) Resultaten (wat zijn jullie bevindingen?) 

e) Conclusies (beantwoording van de vraagstelling) 

f) Aanbevelingen (voor kennisontwikkeling en onderzoek) 

g) Gebruikte literatuur of referenties naar internet pagina’s 

Het verslag wordt uiterlijk ingeleverd op vrijdag 9 december 2016. 

2) Een gezamenlijke poster (A0 formaat) waarop jullie de kern van jullie bevindingen (antwoorden op 

bovenstaande vragen) plaatsen. Op dinsdag 13 december 2016 presenteer je deze poster aan de 

andere groepen en ons. Je krijgt hier per groep maximaal 30 minuten voor. Maak er iets moois van en 

wees creatief! De poster moet op zichzelf leesbaar een begrijpelijk zijn.  

Beoordeling van de module vindt plaats aan de hand van het verslag (verslag technisch en 

vakinhoudelijk) en de creativiteit en doelmatigheid van de poster. Er wordt per groep een cijfer voor het 

verslag en een cijfer voor de poster (inclusief presentatie) gegeven. 

Voor uitwerking van de opdracht kun je de volgende informatie gebruiken: 

 de Spitsbergen film ‘Kennis voor een duurzame noordpool’; 

 de presentatie ‘Olie en gaswinning in het noordpoolgebied vanuit het perspectief van mens en 

milieu’ (29 november 2016); 

 andere informatie die we vast verzameld hebben. 

Deze informatie is als startpunt via één ingang op het Internet te bereiken: 

http://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/Arctic-Duurzame-ontwikkeling-

Noordpool.htm  gastcollege Minor oil & gas 2016  

Van hieruit kan verder worden gezocht naar aanvullende relevante informatie op het Internet. 

 

Als jullie vragen hebben dan horen we het graag. 

Met vriendelijke groeten, 

Martine van den Heuvel-Greve en Bas Bolman. 

Martine.vandenHeuvel-Greve@wur.nl / Bas.Bolman@wur.nl  
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Thema 1  - Offshore olie in de diepe Arctische Oceaan: grenzen verleggen! 

In de Russische Laptev Sea wordt, hypothetisch, een exploratie drill op 1-2 km diepte voorbereid. 

Olie en gas exploratie en exploitatie in het noordpoolgebied is een technische uitdaging. Denk aan de lage 

temperaturen in de winter, ijsvorming, slecht zicht en zeer zware stormen. Technische systemen moeten deze 

extreme omstandigheden aankunnen om veilig te kunnen werken.  

Vragen, die je in je rapport verwerkt en beantwoordt: 

1. Gebiedsbeschrijving: Hoe ziet het gebied rond de Laptev Sea eruit m.b.t. zeebodem, kustlijn en open 

zee, zeeijs, ijsbergen, soorten planten en dieren die er voorkomen op de kust en in het water, en 

mensen die er mogelijk leven? 

2. Welke technieken voor olie & gaswinning kun je gebruiken om een dergelijke diepe offshore exploratie 

drill voor olie duurzaam uit te kunnen voeren in de Laptev Sea? Waarom? Kan je alle bestaande 

technieken gebruiken? Zo nee, welke nieuwe technieken zijn nodig en hoe zou je die kunnen 

ontwikkelen?  

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze exploratie drill voor de bewoners (plant, dier en mens) in dit 

gebied? Hoe kan je deze mogelijke gevolgen minimaliseren of bestrijden? 

4. Aanbevelingen: Welke kennis ontbreekt nog en welk onderzoek is hiervoor nodig?  

 

Thema 2 - Wat als het mis gaat: olievervuiling in het noordpoolgebied 

Net ten noordwesten van Spitsbergen komt, hypothetisch, in het vroege voorjaar (april) een olietanker in 

aanvaring met een vissersboot...  

Eén van de grote risico’s van boren in het noordpoolgebied is olievervuiling. In gematigde en tropische klimaten 

zijn er verschillende bestrijdingstechnieken beschikbaar om olievervuiling om te ruimen. Maar kun je deze ook 

gebruiken in het Noordpoolgebied? Wat als er zware ijsgang is of als het 40 dagen lang donker is? Wat doet de 

kou met olie? Kan dan nog steeds effectief olie worden opgeruimd?  

Vragen, die je in je rapport verwerkt en beantwoordt: 

1. Gebiedsbeschrijving: Hoe ziet het gebied ten noordwesten van Spitsbergen eruit m.b.t. zeebodem, 

kustlijn en open zee, zeeijs, ijsbergen, soorten planten en dieren die er voorkomen op de kust en in 

het water, en mensen die er mogelijk leven? 

2. Welke bestrijdingstechnieken kunnen gebruikt worden voor de olie die n.a.v. de botsing in het water 

terecht komt ten noordwesten van Spitsbergen? Wat zijn de voor- en nadelen van beschikbare 

technieken? Wat is speciaal voor dit gebied nodig om olie effectief te kunnen bestrijden?  

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze olievervuiling voor de bewoners (plant, dier en mens) in dit 

gebied? Hoe kan je deze mogelijke gevolgen minimaliseren of bestrijden? 

4. Aanbevelingen: Welke kennis ontbreekt nog en welk onderzoek is hiervoor nodig? 

 

Thema 3 –  Een praktische klus: pijpen leggen in Groenland 

In Disko Bay, Groenland, wordt, hypothetisch, een nieuw olieplatform gebouwd, op een locatie waar de zee 100 

meter diep is, 20 km van Ilulissat (een plaats in Groenland) vandaan. Besloten is om olie van het platform naar 

Illulisat te transporteren via een pijplijn. Hoe kan deze pijpleiding hier optimaal worden aangelegd, rekening 

houdend met techniek, ijsgang (ijsbergen!), planten, dieren en mensen? 

Vragen, die je in je rapport verwerkt en beantwoordt: 

1. Gebiedsbeschrijving: Hoe ziet het gebied van Disko Bay eruit m.b.t. zeebodem, kustlijn en open zee, 

zeeijs, ijsbergen, soorten planten en dieren die er voorkomen op de kust en in het water, en mensen 

die er mogelijk leven? 

2. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het aanleggen van een pijpleiding in dit gebied? Welke 

risico’s zijn er? Hoe kun je deze risico’s verminderen?  

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze pijplijn voor de bewoners (plant, dier en mens) in dit gebied? 

Positief of negatief? Hoe kan je eventuele negatieve mogelijke gevolgen minimaliseren of bestrijden? 

4. Aanbevelingen: Welke kennis ontbreekt nog en welk onderzoek is hiervoor nodig? 



Thema 4 – Slimme beslissingen nemen: tankers of een pijpleiding in het noordpoolgebied? 

In de Beaufort Sea wordt, hypothetisch een olieboorplatform geplaatst, op een locatie waarbij de zee 1 km diep 

is, ongeveer 100 km uit de kust. Jaarlijks komt de rand van het noordpool zeeijs in de winter tot deze plek. 

Bepaald moet worden of vanaf het boorplatform de olie via tankers of via een pijpleiding naar het vaste land 

moet worden gebracht.   

Vragen, die je in je rapport verwerkt en beantwoordt: 

1. Gebiedsbeschrijving: Hoe ziet het gebied van de Beaufort Sea eruit m.b.t. zeebodem, kustlijn en open 

zee, zeeijs, ijsbergen, soorten planten en dieren die er voorkomen op de kust en in het water, en 

mensen die er mogelijk leven? 

2. Wat is beter: olie van een boorplatform met tankers naar de kust varen of een pijpleiding aanleggen 

naar het land toe? Waarom is dat de beste keuze? 

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de pijplijn of tankers voor de bewoners (plant, dier en mens) in dit 

gebied? Positief of negatief? Hoe kan je eventuele negatieve mogelijke gevolgen minimaliseren of 

bestrijden? 

4. Aanbevelingen: Welke kennis ontbreekt nog en welk onderzoek is hiervoor nodig? 


