
 

 
 

Persbericht 

Wintershall Noordzee B.V. start olieproductie in 
Deense Noordzee 

• Productie Ravn veld opgestart 

• Testfase voor projectgebieden rondom Ravn 

Rijswijk. Wintershall Noordzee B.V. is voor het eerst als operator 

gestart met de productie uit het Deense olieveld Ravn. Een nieuw 

productieplatform in de Deense Noordzee, circa 300 kilometer ten 

noorden van Den Helder, zal de olie uit het Ravn veld (blok 5/06) gaan 

winnen op een diepte van circa 4.000 meter. Een onderzeese 

pijpleiding vervoert de ruwe olie naar Wintershalls A6-A platform in de 

Duitse Noordzee, circa 18 kilometer verderop. Hier wordt het 

ingevoed in het bestaande exportsysteem naar Nederland.  

 

Wintershall Noordzee ontwikkelt het Ravn veld in fases en gebruikt 

daarbij het zogeheten 'Appraisal through Development' concept. Het 

bedrijf verzamelt gedurende het winningsproces continu waardevolle 

prestatiegegevens over de productiviteit van de put en de laterale 

afmetingen van het reservoir. Analyse van deze data vormen de basis 

voor en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het veld. “De start 

van de productie uit het Ravn veld is te danken aan het 

doorzettingsvermogen, de innovatiekracht en toewijding van onze 

teams,” zegt Robert Frimpong, Managing Director van Wintershall 

Noordzee B.V. “Ravn maakt de weg vrij voor nieuwe potentiële olie- 

en gasactiviteiten in deze regio.” 
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Wintershall is al meer dan 50 jaar actief in de Noordzee. Wintershall 

Noordzee B.V. heeft een aandeel van 63,64% in het Ravn veld. Het 

Deense olie- en gasbedrijf Nordsøfonden, eigendom van de staat, is 

licentiehouder van de overige 36,36% 

 
Wintershall Noordzee B.V. 
Wintershall Noordzee B.V. (Rijswijk) werd opgericht in 1965 en is een joint venture 

tussen Wintershall Holding GmbH en Gazprom International (met elk een aandeel 

van 50%). Wintershall Noordzee is een van de grootste producenten van aardgas 

op het Nederlands continentaal plat en beheert meer dan 25 offshore 

productiefaciliteiten en 7 onderzeese putten in zowel de Nederlandse als de 

Engelse, Duitse en Deense sectoren van de Noordzee.  

 

https://www.wintershall.com/
http://www.gazprom-international.com/en
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