
ExxonMobil levert in Nederland rechtstreeks werk aan ongeveer 1450 mensen. 
Indirect profiteren veel ondernemers van onze activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
de aannemers op onze fabrieken en de leveranciers van onze Esso-stations.

Onze activiteiten

Upstream
Onze winningsactiviteiten, via de NAM, vinden zowel aan land als op zee 
plaats. In Nederland gaat het daarbij om de opsporing en winning van olie en 
vooral aardgas uit velden in (onder meer) Groningen en de Noordzee.

De winningsactiviteiten van de NAM  vinden voornamelijk plaats in het 
 Groningen-gasveld in Slochteren en in het Nederlandse deel van het 
 Continentaal Plat (Noordzee). Dankzij ondergrondse gasopslagen in Langelo  
en Grijpskerk kan de NAM ook tijdens extreme winterkou aan de vraag naar 
gas blijven voldoen. Daarnaast zoekt de NAM nog steeds naar nieuwe 
 gasvelden onder de Nederlandse aardbodem en in de Noordzeebodem. 
Nieuwe  technieken maken het mogelijk om ook voorheen moeilijk winbare   
gas voorraden  aan te boren.

In 2011 hernieuwde de NAM de oliewinning in Schoonebeek. Jarenlang waren 
deze olievelden gesloten, omdat er niet meer voldoende olie naar boven 
gepompt kon worden om een  rendabele exploitatie mogelijk te maken. Dankzij 
nieuwe technieken kan het grootste olieveld op het Noordwest-Europese vaste-
land opnieuw economisch rendabel geëxploiteerd worden. 

De NAM verkoopt het  aardgas aan GasTerra, die het op haar beurt weer 
verkoopt aan grote klanten zoals elektriciteitscentrales en energiemaatschap-
pijen. GasTerra is een van de belangrijjkste spelers op de Europese gasmarkt. 
Ruim de helft van de totale Nederlandse gasproductie is bestemd voor België, 
 Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

Downstream
De ruwe olie komt via tankers of pijpleidingen 
bij de raffinaderij in Rotterdam. Deze verwerkt 
de aardolie tot tal van brandstoffen, olie-
producten en grond stoffen voor de 
 chemische industrie. De brandstoffen – 
benzine, diesel en LPG - worden verkocht 
onder de merknaam Esso.
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Geschiedenis

De economische betekenis van ExxonMobil 
voor ons land gaat terug tot 1891. Toen sloten 
Amerikaanse, Nederlandse en Belgische 
zakenlieden een overeenkomst om petroleum 
op de markt te brengen van de door John D. 
Rockefeller opgerichte Standard Oil Company. 
Rotterdam hield in de loop der jaren zijn 
 spilfunctie voor de onderneming. 
Na de Tweede Wereld oorlog groeide Exxon-
Mobil van verkoop- en distributiemaatschappij 
uit tot een geïntegreerde oliemaatschappij, 
met een eigen smeeroliefabriek (1955), een 
eigen raffinaderij plus brandstofdepot (1960) 
en eigen chemische fabrieken (vanaf 1964).

ExxonMobil produceert hoogwaardige minerale en 
synthetische smeermiddelen die verkocht worden  
onder het Mobil-merk, met als paradepaardje Mobil 1 - 
de synthetische variant. In Pernis worden de smeer-
middelen vanuit het magazijn  gedistribueerd naar de 
klanten. Naast smeerolie voor personenauto’s en de 
transportsector produceert ExxonMobil smeermiddelen 
voor specifieke markten als de zee-, luchtvaart en 
 industrie. Een aantal bijproducten is geschikt voor 
speciale toepassingen zoals paraffine voor de kaarsen-
industrie, zeer zuivere witte oliën voor de cosmetische 
industrie en procesoliën voor de bandenindustrie. 

Petrochemie
ExxonMobil Chemical levert een gevarieerd palet van 
petrochemische producten die als grondstof worden 
gebruikt in verschillende bedrijfssectoren. De klanten 
zijn ondermeer actief in de kunststofverwerking, de 
chemische nijverheid, de verpakkings- en farma-
ceutische industrie. De meeste van ExxonMobil’s 
chemische fabrieken bevinden zich in de nabijheid van 
een raffinaderij. Hierdoor kunnen ze volop gebruik 
maken van de voedingsstromen van de raffinaderij en 
bijstromen terugleveren. Dit is ook het geval in 
 Rotterdam, waar de aromatenfabriek pal naast de 
 raffinaderij op het Botlek-terrein staat. ■

Esso, een vertrouwd merk langs de weg

Onze tankstations worden geëxploiteerd onder de naam Esso.  
In Nederland zijn ongeveer 350 Esso-tankstations. Esso  combineert 

de verkoop van hoogwaardige autobrandstoffen met een  uitstekende 
service aan de klanten. De shopformules Snack&Shop en On the Run 

hebben een ruim gesorteerd  assortiment artikelen, die aansluiten bij 
de wensen van de klanten die er komen. Bij Esso Express, de 

 onbemande stations van Esso, kunnen onze klanten veilig, snel en 
goedkoop tanken. Klanten van de Esso-stations kunnen punten 

sparen voor luxe-artikelen of belevenissen met ons  
loyalty-programma Esso Extras. 


