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Officiële start voor ophogen terrein voor uitbreiding Staatsolie Raffinaderij
Op donderdag 24 september 2009 is het ophogen van het terrein voor de uitbreiding van de
Staatsolie Raffinaderij officieel gestart. Het werk wordt uitgevoerd door Boskalis International
B.V. Met de ophoging wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor de constructie van de nieuwe
installaties die onderdeel zijn van de uitbreiding van de huidige raffinaderij.
Het terrein is ongeveer negen hectare groot en ligt ten oosten van het huidige raffinaderijcomplex
van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. te Tout Lui Faut, district Wanica. Het terrein wordt
opgehoogd met 2,5 meter rivierzand.
Behalve het ophogen van het terrein zal de aannemer ook een aanmeerkade aan de aangrenzende
Surinamerivier aanleggen alsook de voorbelasting (een funderingsmethode) voor de nieuwe
opslagtanks.
In totaal zal 330.000 m³ rivierzand met het baggerschip de Coronaut uit een zandconcessie in de
Surinamerivier opgezogen. Het zand zal dan door het schip worden getransporteerd naar de plaats
van bestemming en vervolgens worden opgespoten op het terrein. Dit proces zal 1x24 uur
plaatsvinden gedurende vier maanden. De Coronaut is begin september in Suriname aangekomen en
is in de tweede week van die maand begonnen met de werkzaamheden. Het contract met Boskalis
International B.V. is in de tweede week van augustus 2009 getekend.
Het officieel startsein voor het ophogen van het terrein werd gegeven door minister Gregory Rusland
van Natuurlijke Hulpbronnen, vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Staat Suriname. Bij het
startsein waren onder anderen ook aanwezig leden van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie,
de Staatsolie-directie en leden van het projectteam Raffinaderij Expansie Project.
De ophoging van het terrein is onderdeel van het Raffinaderij Expansie Project (REP), dat een van de
concrete doelstellingen is van Staatsolies lange termijnvisie Vision 2020. De raffinaderijuitbreiding
gaat uit van een verwerkingscapaciteit van 15.000 vaten Saramacca Crude per dag. Volgens het
schema zal de nieuwe raffinaderij premium diesel, gasoline, stookolie, bitumen en zwavelzuur
produceren.
De laatste voorontwerpfase (Front End Design Phase 3, FED3 fase) van het Raffinaderij Expansie
Project bevindt zich nu in een afrondende stadium. In de FED3 fase worden het basisontwerp, het
uitvoeringsplan en de begroting voor de constructie van de nieuwe raffinaderij opgesteld. De aanvang
volgende fase, de EPC-fase ofwel de Engineering, Procurement en Construction fase is gepland voor
januari 2010. Tijdens de EPC fase vindt het detailontwerp, de aankoop van nieuwe materialen en de
constructie plaats. Indien alles volgens plan verloopt, zal medio 2013 de nieuwe raffinaderij in bedrijf
kunnen worden genomen.
Paramaribo, 24 september 2009
Public Relations Staatsolie
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