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 1. Het zwarte goud 

Zonder aardolie zou de wereld er een stuk anders uitzien. 
Auto’s, machines, schepen, vliegtuigen zouden een andere 
energiebron moeten zoeken om te kunnen voortbewegen. 
Voor aardolie wordt veel geld betaald.  
Daarom wordt aardolie ook wel het zwarte goud genoemd. 
 
In dit boek lees je meer over aardolie.  
Je krijgt o.a antwoord op vragen als: 
 Hoe ontstaat aardolie? 
 Hoe weet men op welke plekke aardolie te vinden is? 
 Hoe werkt een boortoren? 
 Wat is een olieraffinaderij? 
 Welke producten levert ruwe olie? 
 Hoe worden olieproducten vervoerd? 
 Wat is de toekomst van aardolie? 



 

AA  Aardolie bestaat uit de resten van rottend plankton. Dit plankton 

kwam miljoenen jaren geleden op de bodem van de zee terecht. 
Plankton (1) bestaat uit microscopisch kleine diertjes en plantjes.  
Ze zijn doorzichtig en kunnen zich slecht voortbewegen.  
Daarom laten ze zich meedrijven met de zeestroming.  
Plankton is het belangrijkste voedsel voor de meeste  zeedieren. 

2. Het ontstaan van aardolie 

BB Het gestorven plankton kwam lang geleden op de zeebodem terecht. Als de 

zeebodem zuurstofarm is, verteerd het plankton niet. Zo blijft er een laag dood 
plankton op de bodem liggen. Over de dode laag plankton komen door de  loop van 
miljoenen nieuwe andere aardlagen (2) heen door  o.a. aardbevingen. Soms is zo’n 
aardlaag ondoordringbaar (rots). Alleen met zo’n laag kan zich aardolie vormen. 

CC Door die aardlagen wordt de druk op het plankton steeds groter. En door die 

grote druk wordt ook de temperatuur van het plankton hoger. Het plankton 
wordt letterlijk onder de grond gekookt. Er ontstaat vettige olie die lichter is dan 
water. De olie wordt naar boven gedrukt. De olie gaat door lagen heen waar het 
doorheen kan, maar onder rots blijft het gevangen.  
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 Op zoek naar olie 

Onderzoek 
Voordat er geboord wordt, wordt er veel onder-
zoek gedaan. Vooral de gesteentelagen in de 
bodem worden onderzocht. 
De onderzoekers weten dat bij bepaalde ge-
steenten de kans op aardolie groter is.  
Met behulp van geluid (1) wordt de bodem goed 
onderzocht.  
Dat wordt echografie (2) genoemd. 
In harde lagen, zoals rots (3) zal het geluid 
eerder terugkaatsen dan in zachtere bodem-
lagen. 
Bodemplaatje  
Door echografie wordt er een plaatje van de 
bodem (4) gemaakt. Geologen zijn deskundigen 
die de lagen van de aarde bestuderen.  
Zij nemen op de plaatsen, waar men vermoedt 
dat er olie zit, grondmonsters.  
Daarna doet men proefboringen. Eén op de 
zeven proefboringen levert aardolie op.  
Dat betekent dat veel onderzoek achteraf  geen 
druppel olie oplevert. 
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 4. Boren 

De boortoren 
Om de olie uit de grond te halen, wordt er 
een boortoren (1) gebouwd.  
In de boortoren bevindt zich een boor die 
door een draaitafel wordt aangedreven.  
Het boorgat kan een doorsnede hebben 
van 20 tot 100 centimeter.  
De boorbeitel of  boorkop 
Onderaan de boor zit de boorbeitel  (2).  
De beitel bestaat uit drie ronddraaiende 
wielen (3). Ze verpulveren gesteente en 
eten zich een weg door de verschillende 
bodemlagen.  
Tijdens het boren wordt er een buis het gat 
ingeschoven.  
Als een buis bijna in de grond verdwenen 
is, wordt er een nieuwe buis bovenop 
gezet.  
Als de olie aangeboord is, kan het vanzelf  
omhoog spuiten door het gas dat eronder 
zit. Daarom komt op de buis de afsluiter (4) 
om de olie tegen te houden. 
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Boren maar! 
Tijdens het draaien wordt er water in de buizen 
gespoten om al het verpulverde gesteente op te 
zuigen.  
Dat water zorgt er ook voor dat de gloeiendhete 
boorkop afkoelt. 
Bij het boren kan men alle richtingen op boren 
om een oliereservoir te bereiken. Hiernaast zie je 
hoe er horizontaal (1) geboord wordt. 
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 5. Soorten boortorens 

 Aardolie wordt zowel op land als onder de 
zeebodem gevonden. Veel aardolie wordt op zee 
gevonden. Soms zit de aardolie op grootte diepte, 
maar het kan ook dichter aan de oppervlakte van 
de bodem zitten.  
Op zee noem je een boortoren een booreiland of  
een boorplatform. 
Op de volgende bladzijde lees je meer over de 
verschillende soorten booreilanden op zee. 



B 

AA  Het vaste productieplatform. 

Geschikt in ondiep water 
Een stalen skelet staat vast met 
beton in de zeebodem. BB  Een buigzame toren. 

Geschikt tot een diepte van 
600 meter. 
De buizen van het skelet zijn 
buigzaam. 
Het platform buigt mee met 
natuurgeweld. 

CC  Een drijvend olieplatform. 

Geschikt tot een diepte van 
1500 meter. 
Het platform is verankerd met 
stalen kabels die vastzitten 
aan betonnen palen in de 
zeebodem. A 
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 6. Op het productieplatform 

Van booreiland naar productieplatform 
Als de olie eenmaal is aangeboord, is de boor-
toren niet meer nodig. Nu verandert het  boor-
eiland in een productieplatform (1).  
Het platform is het station van waaruit de op-
gepompte olie via buizen onder water naar 
land vervoerd wordt. 
Team 
Aan boord van het platform woont een heel 
team van mensen: 
 technici,  
 uitvoerders,  
 een verpleger,  
 koks,  
 een radioman,  
 brandweer,  
 een kraandrijver,  
 de kapitein en  
 een MOB-team (Man Over Boord).  
Meestal is een bemanning twee weken aan boord.  
Daarna komt er een nieuwe ploeg. De oude ploeg is twee 

weken vrij. Er wordt aan boord 24 uur per dag 
in ploegendiensten gewerkt. 
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 7. Het vervoer van ruwe olie 

Jaknikker 
Als de plek waar de olie zit, is bereikt, kan de 
olie vanzelf  omhoog komen door de druk.  
De afsluiter van het boorgat  zorgt ervoor dat 
olie of  gas niet ontsnappen. Soms is die druk 
niet groot genoeg en moet de olie een handje 
geholpen worden door middel van een pomp. 
Zo’n pomp heet op land een jaknikker (1). 
Pijpleidingen 
De olie moet, als deze boven de grond komt, 
vervoerd worden. Dat gebeurt meestal met 
behulp van pijpleidingen (2) of  olietankers (3). 
De pijpleidingen lopen over land of  over de zee-
bodem. De olie wordt door pompstations met 
een snelheid van 7 kilometer per uur door de 
buis naar de olieraffinaderijen of  opslag-
plaatsen voor ruwe olie gepompt. 
Olietankers kunnen vaak meer dan 200.000 ton 
ruwe olie vervoeren. Dat is een voorraad waar 
een gemiddelde raffinaderij ongeveer één à 
twee weken mee vooruit kan. 
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 8. De olieraffinaderij 

De verwerking 
In ruwe vorm is aardolie onbruikbaar. 
Vandaar dat de ruwe olie in een olie-
raffinaderij (1) belandt om daar tot bruikbare 
stoffen verwerkt te worden. 
In de raffinaderij wordt de ruwe olie verhit. 
Een deel van de aardolie verdampt en wordt in 
grote destillatietorens opgevangen.  
Het lichtste deel komt boven in de toren 
terecht en bestaat uit gassen (LPG). 
Onderin zitten de zwaarste delen van de ruwe 
olie, een dikke en taaie massa die onder 
andere voor het maken van asfalt wordt 
gebruikt.  
Tussen de top en de bodem van de toren 
ontstaan verschillende stoffen uit de ruwe olie 
van licht naar zwaar. 
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In een raffinaderij ontstaan de volgende 
producten:  

4. Benzine en kerosine 
Benzine wordt gebruikt als brandstof 
voor auto’s en het zwaardere kerosine 
is de brandstof voor vliegtuigen. 

1. Gas 
Dit gas kan worden gebruikt om fabrie-
ken van energie te voorzien. 

2. Butaan en propaan 
Dit zijn vloeibare gassen die gebruikt 
worden in blauwe flessen om op te 
koken. Ook vind je dit gas in de kleine 
kampeertankjes. 

3. Nafta 
Deze stof wordt gebruikt bij het maken 
van verf, plastic, rubber, textielvezels 
en medicijnen. 

5.Stookolie 
Dit is een nog zwaardere brandstof die 
gebruikt wordt als brandstof voor 
schepen en fabrieken. 

6. Smeermiddelen 
Deze nog zwaardere vloeistof wordt 
gebruikt om bewegende delen in 
machines en motoren soepel langs 
elkaar te laten glijden. 



8. Zwavel 
Dit zwaarste deel in de ruwe olie 
wordt gebruikt bij het maken 
van luciferskoppen. 

7. Zware stookolie 
Deze olie wordt gebruikt bij het 
maken van asfalt. 

 9. Vervoer van eindproducten 

 Als de verschillende producten de raffinaderij verlaten, 
worden ze op verschillende manieren vervoerd: 

1. Per vrachtwagen 
In grote tankwagens worden olie en gas vervoerd.  
Ze zijn extra beveiligd tegen brandgevaar.  
De vrachtwagens moeten soms speciale routes rijden, 
omdat ze om reden van veiligheid niet door tunnels 
mogen rijden. 

3. Per schip 
De schepen worden geladen via leidingen die 
rechtstreeks verbonden zijn met de raffinaderij. 
Binnenschepen vervoeren de producten over 
rivieren naar het achterland.  
De zeeschepen vervoeren de producten over zee 
in grotere hoeveelheden. 

4. Per spoor 
De laadinstallaties van de spoorwegen worden 
gebruikt om grote hoeveelheden tegelijk over land 
te vervoeren naar grote klanten. 

2. Per pijpleiding 
Pijpleidingen zijn het voordeligst en hebben als voor-
deel dat er geen extra verkeer op de weg is.  

Dat betekent geen files en 
uitlaatgassen. 

 



 10. Op is op 

Fossiele brandstof 
Aardolie heeft er miljoenen jaren over gedaan om te 
worden wat het nu is. Het plankton is eigenlijk een 
dierlijk fossiel geworden onder de grond. Aardolie is 
daarom een fossiele brandstof. We gebruiken dus 
een brandstof  die langzaam maar zeker opraakt.  
De hele wereldvoorraad olie neemt per dag af  met 
85 miljoen vaten. Dat zijn ongeveer 1000 vaten per 
seconde. In een vat zit 159 liter olie. 
Men verwacht dat tussen 2010 en 2030 de top van 
de olieproductie bereikt gaat worden.  
Vanaf  dat moment zal er steeds minder olie uit de 
grond gaan komen. 
Schalie-olie 
Men probeert op allerlei manieren met nieuwe 
technieken de olie boven te krijgen. De olie uit 
reservoirs raakt op, maar er zit nog veel z.g. schalie-
olie (en -gas) in gesteente. Men spuit onder hoge 
druk een mengsel van zand, water en chemische 
stoffen in het gesteente (1). Door de druk en het 
mengsel scheurt het gesteente en komt de olie vrij 
(2). Water, olie (en gas), zand en chemische stoffen 

worden opgepompt (3) en daar-
na gescheiden. 
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 Filmpjes 

Ontstaan van aardolie 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

ontstaan-van-aardolie-van-plankton-
naar-aardolie/#q=aardolie  

Verwerking van aardolie 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

verwerken-van-aardolie-zelfs-in-
wasmiddel-zit-aardolie/#q=aardolie  

Boren naar aardolie 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/boren-

naar-aardolie-jaknikkers-en-
booreilanden/#q=aardolie  

Olietanker 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

olietanker-aardolie-voor-twee-weken/
#q=aardolie  
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 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_olie_in_Nederland 

en.wikipedia.org/wiki/Petroleum  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boortoren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/jaknikker 

http://www.natuurinformatie.nl 

http://www.total.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Productieplatform 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-energie 

 



 Colofon en voorwaarden 
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