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PERSBERICHT
Staatsolie Calcutta Operations officieel opgestart
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft naast het Tambaredjoveld een nieuw
olieproducerend veld in Saramacca: het Calcutta olieveld. De Minister van Natuurlijke
Hulpbronnen, Dr. Gregory Rusland, gaf op vrijdag 24 maart 2006 het sein voor de officiële
opstart van de activiteiten in dit gebied door de onthulling van een bord. Calcutta zal een
significante bijdrage leveren aan het behalen van het productiedoel in de komende jaren.
Het Calcutta olieveld ligt ten westen van het Tambaredjoveld en heeft een winbare
oliereserve van 23 miljoen vaten olie. Staatsolie ontdekte dit veld in 2003 als resultaat van
haar exploratie-inspanningen. Verdere verkenningen en productietestprogramma’s tussen
2003 en 2005 toonden aan dat de olie commercieel kon worden ontgonnen. Staatsolie voerde
onder meer een productietestprogramma uit op vijf bronnen. Na uitvoerige evaluatie van de
testen en uitgebreide studies werd besloten om het Calcutta olieveld volgens het ‘natte
model’ tot ontwikkeling te brengen. Dit houdt in dat de zwamp niet wordt ingepolderd. Wel
moeten er een minimaal aantal dammen aangelegd worden en productiefaciliteiten en
werkprocedures aangepast worden om het veld volgens het ‘natte model’ tot ontwikkeling te
kunnen brengen. De voordelen van dit model zijn dat op deze manier het gebied sneller in
productie kan worden genomen en het milieu zo goed mogelijk in stand wordt gehouden. De
boormachine en toebehorend equipment en het personeel worden met speciale voertuigen in
de zwamp vervoerd.
Begin 2005 werd gestart met de constructie van de elektriciteits-, opslag- en laadfaciliteiten,
teneinde het Calcutta olieveld dit jaar in gebruik te nemen. Momenteel bedraagt de
olieproductie in dit veld gemiddeld 200 vaten per dag uit 12 bronnen. Aan het eind van dit
jaar verwacht Staatsolie een productiebijdrage van 2.000 barrels per dag uit dit veld. In de
komende drie jaren zal in Calcutta een boorprogramma van 170 putten worden uitgevoerd.
Met het officieel opstarten van Calcutta Operations heeft Staatsolie nu twee velden in
productie. Het Tambaredjo olieveld is sedert 1982 commercieel in productie. Naast deze twee
velden werden er vorig jaar nieuwe winbare oliereserves ontdekt ten noordwesten van het
Tambaredjoveld. De reserves in dit Tambaredjo-Noordwest gebied bedragen 15 miljoen
vaten. Hier zullen de komende periode nadere verkenningen en economische haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd, waarna dit veld eventueel in productie zal worden gebracht. De
totale winbare oliereserves van Staatsolie bedragen nu 107 miljoen vaten. De huidige
gemiddelde olieproductie bedraagt 12.500 vaten per dag. Volgens het Staatsolie beleidsplan
zal de olieproductie in 2008 gemiddeld 15.000 vaten per dag bedragen. Hiervan zal circa
11.000 vaten uit het Tambaredjoveld komen en de rest voornamelijk uit het Calcuttaveld.
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