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PERSBERICHT
Staatsolie zet stap richting near-shore exploratieboringen in Blok 4
Well Services Petroleum Company Limited uit Trinidad is door Staatsolie aangetrokken om
negen putten te boren in Blok 4 in het near-shore gebied voor de kust van Saramacca. Resultaten
van een in 2012 uitgevoerde 2D en 3D seismisch onderzoek hebben aangetoond dat dit blok
potentieel winbare oliereserves bevat. Het samenwerkingscontract is vandaag door partijen
getekend in de Banquetzaal van hotel Torarica.
In het driejarig contract is afgesproken dat Well Services Petroleum Company Limited al in
december van dit jaar moet starten met het boren van de eerste put. Daarnaast zal het bedrijf
worden ingezet voor het boren van andere putten zowel binnen als buiten Blok 4. Wanneer dit
zal plaatsvinden is afhankelijk van de resultaten van het huidige 2D seismische programma dat
de vorige maand is opgestart en de resultaten van de boringen in Blok 4 zelf. De kans op een
succesvolle vondst wordt geschat tussen 12 en 25 procent. Er zal geboord worden tot een diepte
van ongeveer 2 kilometer in waterdieptes variërend van 0 tot 25 meter. Het projectmanagement
voor dit exploratieboorprogramma wordt uitgevoerd door Paradise Oil Company (POC), een
dochteronderneming van Staatsolie.
Het is overigens de eerste keer dat Staatsolie op eigen risico putten zal boren in het near shore
gebied. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben Gulf Oil en Austra-Tex Oil Company al
eerder boringen verricht in Blok 4. De aanstaande booractiviteiten in dit blok vormen onderdeel
van Staatsolie’s Visie 2030, met name de groei in productie waarbij de uitbreiding van de
reserves essentieel is.
Well Services Petroleum Company Limited is in 1967 opgericht en is actief in de regio met name
in Trinidad. Het bedrijf heeft ruime ervaring met boringen in near-shore operaties en is al bekend
met Suriname. In 2011 is dit bedrijf ingezet voor het boren van zes putten in Nickerie.
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