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Gasboringen in de Karoo
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Shel mag naar gas bore in
de Zuid-itfri aanse Karoo.
Teg n de plannen is veel ver
zet, ook van prinses Irene.
door Harm Ede Botje

erscholen tussen de bomen in Wijk
bij tiuurstede staat bet huis van
prinses Irenevan Lippe-Blesterveld.
Ze doet zelf tie deur open. Op tafel
staat cen pot thee en een schaal
boterkoekies. Ook aangescboven is

Kiaas van Egmond, hoogleraar geowetenschap
pen te Utrecht en bestuurslid van bet door prin
ses Irene opgerichte Natuurcollege, een stichting
die tie betroklcenheidbij de natuur moet bevorde
ren. Aanleiding voor deze ontrnoeting zijn de
aanstaande proelboringen naar schaliegas van
Shell en twee andere oliemaatschappijen in tie
Xaroo, ten uitgestrekte semi woestijn in hot mid-
den van Zuid-Afrilca. Onlangsbesloat de Zuid-Afri
lcaanse regering tot ophefling van hot morato
rium op gasboringen. Prinses Irene is direct
betrokkene. Haar landgoed Bergplaas ligt mid-
den in bet gebied dat aan Shell Is Loegewezen. Ze
organiseert erretraitesen leiderschapsprogram

ma’s voor Zuid Afrikaanse parkgidsen uit aJie ciii
wren. 1k ben verbijsterd.’zegt prinses Irene. ‘Be
Karoo is ten uniek gebied met een unieke blodi
versiteit. Waarom gaan Se daar met veel geweld
gas uit de grond haleri, waarbij zoveel chemica
Hen worden gebruikt? Ms het grondwater wordt
vervuild, is bet onmogelijk om er flog langer te
leven. Water is daar so schaars- Er sullen nieuwe
wegen aangelegd woMen. Shell wil ze1l~ zout
water tilt do zee aanvoeren dat ze willen gaan
injecteren om hot gas eruit te halen. \Vat ten
energieverspilling.’ Samen met Van Egmond
bezocht de prinses twee keer bet hoofdkantoor
van Shell, één keer sprak ze met de Nederlandse
directie, ten tweede keer met een delegatie van
Shell international. ‘Waamm tegen tie natuur in
werken als je oak met tie natuur met kan gaanr
zegt Irene. ‘in de Karoo is veel wind, veel son,
maar in zonnecollectoren of windmolens worth
geen geld geinvesteerd. ~~swinnlngi5 nieL alleen

risicovol, bet is ook kortetermijndenken. Be men-
Sen bij Shell vezzekerden ons dat ze op ten nette
manier to werk zullen gaan, dat do gaswinning
schoon zal verlopen. Maar ze sullen wel dOOr
gaan. Wat als bet cen keertje misgaat?’

Hartebeesplaas
Be Karoo, Zuid Afrika. Waar we ook kijken, nor
gens is een mens te zien in de kale heuvels. In
tie verte zien we bij een meertje eon groep
springbokken. Net waait hard, de son schijnt,
wolken jagen langs tie diepblauwe Iucht enver
oorzaken schaduwen op do bergbeliingen.
Eigenaar van bet landgoed l-Iartebeesplaas,
waar we ons bevinden, is de 66-jarige André
van Fleemstra, tot 2005 lid van de Raad van
Bestuur van Unilever en een van de buurman
nen van prinses Irene. ‘Kijkdaar,’ zegt hij. ‘In tie
verte zie je flog prikkeldraad staan. Bat is van
de boeren die hier vroeger hun schapen weld
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De arOo. Prinses Irene’ ‘Waarojn gaan le hier met veel qeweld gas it de grand halen, waarbii zo reel ctlemicaliën warden gebruikt?’

lea. Met prikkeldraad zijn we flu allemaal aan
~et weghalen. Zebra’s, wildebeesten en spring
okken moeten bier vrij kunnen randlopen.’

3ioloog Dave Gaynor die ook meewandelt,
tapt ongeveer am de Lien meter om fleer te
‘turken Nj een bijzonder plarttje Cgroeit alleen
-tier’) of om cen ho) van een aardvarken aan te
wijzen. Van l-leemstra woonde tiJdens zijn
.verkzaamheden bij Unilever over heel de
wereld, niaar op de Karoo werden hij en zljn
vrau~ Monique van Fleemstra-vaxl Zinnicq
Bergmann echt verliefd. Ze verkochten hun
rakantiehuis th Zeeland en kochten ccii gmot
stuk grond in de Karca waarop ze een nieuw
huis lieten bouwen, in veel mogelljk gemaa]ct
van plaatselijke materialen. ‘We wiDen dit land
zo goed mogehjk achterlaten,’ zegt Van
l-leemstra. Samen met prunses Irene en z~
andere buren heeft Van Heenistra de afgelopen
jaren hard gewerkt am eta gebied van In totaal

42.000 hectare weer Zn veel mogelijk in
natuurlijke staat te krijgen. Met succes. In juli
van dit jaarverleende de Zuid Afrikaanse rege
ring officieel het predicaat van Protected
Environment.
Ook Van I-Ieemstra maalct zich zorgen over de
plannen van Shell. En oak hij had, onathankelijk
van Irene, in Nederland cen gesprek met de
Shell-directie. Van Heemstra is voorzitter van
bet Nederlandse netwerk van Global Compact,
een Initiatief van de Verenigde Naties met als
doel bet bedrijfsleven over de hele wereld te sri
muleren een aantal beginselen van de VN actief
tot ‘even te brengen. I-let gaat om tien prlnclpcs
op bet gebied van mensenrechten, arbeidsver
houdingen, milieu en corrupiiebestrijdlng. Het
initiatlefheeft in Nederland inmiddels Zo’n hon
derd ondertekenaars, waaronder oak Unilever
en Shell. Principe zeven luidt dat bedrijven ‘voor
zorgmoeten betrachten bij bet belasten van bet

milieu’, Van Heemstra: ‘Tijdens bet gesprek heb
ik Peter de Wit, de toenmalige directeur van
Shell Nederland, en zIjn mensen op dat principe
gewezen. Ze benadrukten ook tegenover mij dat
bet winnen van gas in de Karen veilig zal gebeu
ren. Er is volgens hen dus geen sprake van
sehending van de Global Compact principes.’

Afschrikwekkencle verhalen
Zuid-Afrika heeft de op vijf na grootste voorraad
schaliegas terwereld, blijkt uit onderzoek van de
Ener~’ Information Administration, een
Axnerilcaanse overheidsinstantie. Met gas ut
opgesloten in kleisteen lagen en was tot een paar
jaar geleden moellijk te winnen, maar dankzij
nicuwe technieken kan dat nu wel (zie kader). In
Zuid-Afrika gaat het volgens de Amerikaanse
schattingen oni misschien wel 485 miljanl
kubleke meter gas. Ter vergelljking Nederland
heft nog 1,4 nilijanI kubieke meter gas iii tie
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grond zitten. Mocht bet inderdaad om dusda
nige hoeveelhedcn wtnbaar gas gaan, dan kan
Zuid-Afrika in één keer een heleboel problemen
oplossen, benadrukt ShelL Zuld Afrika op haar
webslte. Uit en in opdracht van Shell ultgevoerd
onderzoek bLi jkt dat ertot wel zevenhonderddui
zend banen kunnen warden gecreeerd. Voor de
Zuid-Afrikaanse staat liflen mujardeninkom
sten in bet verschiet. Ook zal het land veel mm
der alhankelijk worden van steenkool waardoor
aan de Internationale afspraken over bet terug
dringen van het broeikaseffect kan warden vol
daan. En bovenal krijgt Zuid-Afrika en stabiele
energievoorziening.
Maar er zijn ook schaduwkanten, waarschuwen
critici. Bij bet kraken van de Iclelsteen, in bet
Engelsfracktng genaamd, worden grote hoeveel
heden water en chemlcahën gebruikt en tegen
standers wijzen erop dat die vervuilde smurrie
kan doorlekken naar bet grondwater. Ook out
snapt er bij schaliegaswlnningmethaangas, dat
het broeikaseffect verergert. Uit de Verenigde
Staten, het enige land waar de a~elopcn jaren op
grote schaal schaliegas is gewonnen, komen
afschrikwekkende verhalen. Landschappen aim
er verwoest door de grote hoeveelbeid boorput
ten. Schokkend zijn de beelden tilt de in 2010
voor een Oscar genomineerde documentaire
Gasland, waar te zien is hoe tilt een waterkraari
blJ lemand thuls viammen hymen omdat bet
water verontreinigd is door fracklng. In de
Verenigde Staten kiagen burgers die in gehieden
wonen wan schaliegas wordt gewonnen over
vervuild drmnkwater en gezondheidsklachten. In
het gehucht Pavillion in de staat Wyoming, waar
al veertig jaar geleden werd begonnen metftuc
ken, hebben burgers protest aangetekend. In
december vorig jaar concludeerde bet federale
Environmental Protection Agency (EPA) in een
geruchtrnalcend rapport dat Cr inderdaad een
rechtstreekse relatie bestaat tussen schaliegas
winningendevervuilingvanhetgrondwater. Be
the industrie reageerde furieus op het rapport,
datvoorbarigzou zijn. Mgelopen week kwam de
Geological Society met nieuwe meetgegevens uit
Pavillion, maar zonder daaraan een doorslagge
vende conclusie te verbinden. Be EPA
woordvoerder liet weten dat han gegevens wer
den bevestigd. Alle meetresultaten zullen nu
worden voorgclegd aan een groep academici
voor en zogenaamde peer review. Zij moeten tot
ecu finale conclusle komen.

Titanenstrijd
Pranschhoek, een pittoresk dorpje in de heu
vels boven Kaapstad. Be Iunchtafel is overvloe
dig gedekt, in koelers staan flessen witte wljn.
Gasrvrouw charlotte Darieel is een bekende
Zuld Afrikaanse binnenhuisarchitecte, haar
man Desk Blaisse is jazzpianist en bandleider

van de Cape Dutch Connection. Bet echtpaar
baatte jarenlang een goedlopende interieur
zaak annex restaurant uit in Franschhoek, dat
hekend staat om zijn wijn en uitstekende gas
tronomie. Maar aan tafel gaat het vandaag niet
over de kwaliteit “an de ~‘rah of de sauvignon
blanc, maar over fracking. Daneel en Btaisse
behoren met de Van Heemstra’s en prinses
Irene tot de groep landeigenaren die samen bet
ICompasberg-natuurgebied hebben opgezet.
Daneel is degene geweest die prinses Irene der
tien jaar geleden de tip gaf dat l3ergplaas te
koop was. Charlotte Daneel komt al sinds haar
jeugdjaren in de Karoo en heeft zich ongelofe
luke kwaad gemaakt over de arrogante mauler’
waarop Shell ‘wel even dacht’ toestemming te
krijgen orn te gaan boren. Ook aan tafel zit
Jonatha Deal, de oprichter van de Treasure

lCaroo Action Group (TKAG) met wie Blaisse en
Daneel nauw samenwerken. Deal had tot een
paar jaar geleden een beveiligingsbedrijf in
Johannesburg. Mu is Nj eigenaar van een guest
house en twee campsites in de Karoo. Een
maand nadat Shell in januarl 2011 bekend
maakte een aanvraag te hebben ingediend om
naargas te gaan boren in de Karoo, richtte Deal
do TKAG op. Met een groep vriJwllllgers is hiJ
sinds die tijd voortdurend bezig met de strijd
tegen bet fracken. Bet is een titanenstrijd om
tegen een bedri ji als Shell optemoeten boksen.
Maar we houden vol,’ zegt hij. ‘We zijn onafban
kelijk, we driJven op donatles. We krijgen grote
bedragen bmnnen, maw-oak bi’dragen van net
meer dan een paar euro.’
Deal vertelt dat hij in een paar weken veran
derde van een ondernerner in ruste in en acti
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Prinses Irene en tie Karoo ‘Wal als het een keertje rnisqaatr
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tenden niensen sloten zich al snel aan
,eweglng. Dc ‘WAG organiseerde bij
sten voor het Shell-gebouw, Cr went
je tegen cracking aangeboden nan pre
cob Zuma. De media sprongen erbo

~r ontstond een heus publielc debat
voors en tegens van de winning van
as. Mede onder druk van mensen als
n Deal werd de Zuid-Afrikaanse rege
igjaargedwongen cen moratorium in
n, dat onlangs dus is opgeheven.
eft van tie Zuid Afrikaanse regering een
:oegewezen gekregen van maar heist
gduizend vlerkante kilometer in de
mt Is drie keer Nederland. Het bedrijfis
e met afstand bet grootste van de drie
rijven die In Zuid-Afrika naar gas gaan
DC afgelopen tijd deed Shell er alles aan
iegatieve verhalen over schaliegaswin
ftuan~ren. in de Verenlgde Staten mag
a de EPA in Pavillion ziin vastgesteld dat
‘ater is verontreinigd door schahiegas
~, tie ultkomsten zijn flog niet definitief
r dan één geval is er niet, bezweert Shell.
te verschil tussen de schahlegaswinning
en in Zuid-Afrilca is volgens Shell dat in
ode kleisteenlagen veel dieper zitten en
s op verontreiniging van bet erboven
grondwater gering is. Dok belooft Shell

ijven van bet schaarse grondwater dat
r tie bevolking wordt gebniikt. De mll
liters water die bij de winning van scha
jorden gebruikt, wil Shell gaan halen ult
liggende brakke watervoorraden, des
sullen trucks zeewater aanvoeren.
r ijver de Zuid Afrikaanse bevolking
te stellen ging de Brits-Nederlandse

ational overigens wel erg enthousiast te
-let bedrijf plaatste paginagrote adver
iii dag- en weekbladen, waarin het

rde dat er nog nooit vervuiling van
vater door fracking had plaatsgevon
aarop begon Jonathan Deal een proce
i kreeg Shell een tik op de vingers van de
mkelijke Thid Afrikaanse Reclame Code
issie. Er was volgens de commissie

sprake van ‘ongegronde’ en ‘misleidende’
claims. Het olicbedri jf werd gesoinmeerd haar
advertentles In te trekicen.

Spaak in het wiel
Als erftmand is die nogeen spuak In bet wiel van
Shell en de ANC regering kan steken, is bet hoog
leraar Gerrit van Tonder van de lJnlversitcit van
de Vrijstaat. Dc gerenommeerde geoloog was
aanvankelijk een voorstander van cracking,
omdat hij — precies zoals Shell zegt van mening
was dat de kleilagen waarin het gas zich bevindt
diep onder de waterreservoirs van de Karoo hg
gen en dat de miljoenen liters water gemengd
met chemicahien die hij fracking nodig zijn in de
kleilagen Nijven zitten. Nader onderzoek deed
hem volledig van mening veranderen. ‘We heb
ben vastgesteld dathet water in tie Karoo vanzeLf
vanuit de ondergrond naar boven komt. In tie
Karon bestaan tal van ondergrondse dwarsver
bindingen tussen de verschillende aardlagen,’
zegt hij. ‘Als Je onder hoge druk water gemengd
met chemicalien in het kleigesteente spuit, komt
dat zelcer naar boven. Ms Shell doorgaat met
bar plannen, Is vervuiling van het grondwater
gegarandeerd. Alle boorgaten die ze slaan, zullen
op den duur gaan lekken.’ Van Tonder presen
teerde run bevindingen opI9 JuN van dit jaar aan
twee Shell technici die naar zijn zeggen speclaal
vanuit bet hoofdkantoor in Den Haag wren
ingevlogen. ‘Die inannen trokken bleekweg toen
ze mijn bevindingen hoorden,’ zegt Van Tonder.
Tot voor kort baseerde de geoloog zijn voorspel
lingen aUeen op theorctischc modellen, maar
inmiddels heeft hij ook in de praktijk kunnen
bewijzen dat water ult de diepe ondergrond in de
Karoo vanzelf naar boven lcomt. ‘In de jaren zes
tig hebben oliebedrijven gaten geboord in de
Karoo,’ zegt Van Thnder. ‘Die boorgaten heb ik
onlangsbezocht. We draaiden een kraan open en
het water uit tie diepe ondergrond kwam zo naar
boven. In bet water rat methaan, afkomstig van
vijftienhonderd meter dieple. in de omgeving
van bet boorgat groeide niks, vermoedelijk
omdat bet claar ah tientallen jaren methaan lekt.’
Van Tonder deelde zijn bevindingen in juli met
de commissie van experts die in opdracht van de
regering onderzoek deed naar de voors en tegens
van schahlegaswiruiing in de Karoo. Gmot was
run verbazing ben hij in het uiteindelijke rap
port niets van zijn afwijkende visie terugvond.
De experts conchudeerden dat de proefboringen
kunnen doorgaan, waarna tie regering besloot
tot opheffing van het moratorium. ‘DC experts
hebben precies opgeschreven war SheU wil.’
Het ohiebedrijf laat in een reactie weten dat bet
bedrijf ‘een open en transparante dialoog met

Kraken
Kleisteen, ook wel sdialie genoemd, is zeeklei
die miljoenen jaren geleden is sanengeperst
met plantaardige resten. De plantaardige resten
zin omgezet in gas, dat nt opgesloten in holtes.
Het gas in deze bodemlagen was tot voor kort
macill jk winbaar. Doortweebelangrijke
innovaties is dat nu makkemijker geworden. De
eerste is de ontwikkeling van bet horizontale
boren, waardoor ondergronds twee tot drie
kilometer met de aardlaag kan worden
meegeboord. De tweede is de techniek van bet
‘kraken~ In de geboorde onderqrortdse sleuven
wordt onder hoqe druk een grate hoeveelheid
water met zand en chemicaliën gespoten.
Hierdoor ontstaan in bet omringende gesteerite
scheurties waardoor het opgesloten gas kan
ontsnappen. Alleen in de Verenigde Staten is tot
nu toe op grate schaal schaiiegas gewonnen.

ahle belanghebbendcn, incLusiefacademlci’wll
voeren. Ook benadrukt Shell dat ze bet initia
tief heeft genomen tot een eigen studie die
resulteerde in de Karoo CroundwaterAtlas, waar
aan een team Zuid-Afrikaanse hydroLogen
heeft rneegedaan. Het onderzoek van Van
Tonder is bij Shell bekend. Maar bet bedrljf
wijst erop dat zijn bevindingen nog niet zijn
onderworpen ann een zogenaamde peer
review, dat wil zeggen dat cohiega geologen en
hydrologen zijn gegevens flog niet hebben kim
nen verifléren. Van Tonder: ‘Dat klopt, maar
zo’n peer review duurt meer dan een Jaar en
dan heeft waarschuwen voor de gevolgen van
frackinggeen un meer, dan is ahies alinkannen
en kruiken.’ De geoloog benadrukt verder dat
OOkdeonderzoeken van Shell nooit zijnonder
worpen aan en peer review.

Professor Genii van lande, is nu oak tegen iracking
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?rlinge verwevenheid
het ironisch. Ooit went Shell in Nederland
lere westerse landen geboycot omdat ze
rde te vertrekken tilt het Zuid Afrika van
artheid. Nu werkt diezelfde oliemaat
p1) nauw samen met de ANC-regering.
r nog, Shell en het ANC biijken diepgaand
kaar vervlochten zijn, zo bleek uit onder
‘an de Zuid Afrikaanse website Business
ye. Bet ANC rlchtte twintig jaw geleden
lchting op genaamd Batho Bathe waar
ociale en economische projecten werden
Lncierd. Die stichtlng blijkt een meerder
~andeel van 51 procent te hebben in een
eringsfonds genaamdmebe, dat op haar
weer aandelen bezit van twee Shell

cr5: Shell RatTinage en Shell Marketing.
ndere woorden: als de ANC regering toe-
dat Shell naar gas gaut boren, wordt de
daar zelf beter van.
ltiepartij Democratic Alliance riep bet AttiC
ar belangen in Shell van de hand te doen.
)nathan Deal van de TKAG ziet de onder
;erwevenheld als ‘ontoelaatbaar’. Deal: ‘De
egering belooft dat ze buitenJandse bedri)
il gaan controleren en dat de winsten die
ibinnenkomen ten goede zullen komen
e armen. Bet is een felt dat noch die con
~p buitenlandse bedriJven, noch de eerlijke
ling van riJkdom in dir land erg gebruike
1k heb geen enkele illusie over deze rege

De enige nianier waarop we ze kunnen
houden, is via de rechter. 1k heb een lange
en hoop tot bet constitutionele hof door

in. Gelulddg hebben juristen aangeboden
zaak pro bono te wll]en behartigen.’
id Afrika is de raciaie kwestie nooit ver
Oak nicE iii de discussie over tracking. En
i)n mensen als Jonathan Deal, Charlotte
el, prinses Irene en André van Heemstra,
ook de uit de Karoo afkomstige steen

zakenman Johann Rupert (elgenaar van
nationale merlcen als Cartier en Dunhull
genstandervan tracking) bij voorbaat ver

• Volgens ANC politicus Chris Nissen zijn
tte landeigenaren er alleen maar op nit
maagdelijke landgoederen in stand te

houden. ‘Dc zwarte bewoners zijn benieuwd
naar het project, naar de mogelijkheden voor
de werkgelegenhcid die de gaswinning hun
biedt,’ zei hij tijdens de Tancering van het Karoo
Shale Gas Community Forum, een door hem
opgerlcht pro gaswinningslobbyplatform.
Prinses Irene noemt de zwart wittegenstelllng
die Nissen prubeerde te creëren ‘afschuwelljk’
en ‘gevaarlijk’. Ook is bet Met overeenkomstig
de werkelijkheid, benadrukt ze, want onderde
tegenstanders van fracking zijn zeker ook
zwarte bewoners van de Karoo. [let tljdens de
apartheidsstrijd opgerlchte Southern Cape
Land Committee (SCLC), waarin vooral kleine
boeren uit de Karoo vertegenwoordigd zijn,
valt haar in een recente verkiaring bi): ‘Dc ver
onderstelling dat alleen witte boeren zich
tegen tracking venetten, Is slmpelweg niet
waar. Frackirig zal zijn uitwerking hebben op
het hele land en haar Inwoners, vooral in een
land als het onze, waar water zo schaars is.)
Prinses Irene en André van Heemstra zullen
zich Met mengen in de juridische strijd. ‘Nu bet
moratorium is opgeheven, moet ik als gast van
het land het besluit van de democratisch
gevormde Zuid Afrikaanse regering respecte
ren,’ zegt de prinses. ‘Gok a] heb ik miJn ideeen
over tracking en zal ik die mijn hele leven blij
yen houden.’~

Schaliegas NL
Len maatschappeiijk debat over de voors en
tegens van schaliegas is in Nederland nog niet
echt op gang gekomen, maar dat kan binnen
een paar jaarveranderen. ErisinNederland
narnelijk pctentieel wed schaliegas. Allereerst in
de zogenaande Posidonia-schalie, die grotweg
ioopt van Leiden naar Eindhoven en verder in het
Geverik Laagpakket, datverspreid Iigt over
Zeeland, sen deel van Limburg en Gelderland en
onder bet Usseirneer. Het Dritse bedrijf Cuadrilla
wilds vorig jaar beginnen met proefboringen bij
Boxtel, maar de rechter legde hetwerkstiitot
tenminste elnd dit jaar. Vanwege de ontstane
maatschappelijke onrust stelde deniissionair
minister Maxime Verhagen een onderzoek in
naar de risico’s van schaliegatwinning in
Nederland. onlangs liet hij weten dat ziin
ministerie pas medic 2013 met de resuitaten zal
komen. Nederland neemt dusveel meertijddan
Zuid-Afrika, waar binnen twee maanden Sen
rapportwerd geproduceerd en groen licht went
gegeven. tot de resultaten wan het Nederlandse
anderzoek bekerid zijn, geldt een moratorium op
proefbodngen. Inmiddels hebben zich volgens
Milieudefrnsie zesentwintig gemeenten
schaliegasvrij verklaard; in Boxtel besloot de
gemeenteraad daartoe met anoniene
stenimen. Ook in Bulgariie, Frankrijk en in delen
van Duitsiand en Tsjechie zijn moratoria op
sdialiegaswinning afgekondigd.

Charlotte Daneel beeft zich ongelotelijk kwaad qemaakt over tie ‘arrogarite rnariier waarop Shell [C wer~ ging
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rinses Irene noemt
le zwart-wittegen
stelling afschuwe
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