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Boskalis: Uniek beeld met Carnival cruiseschip
bovenop de BOKA Vanguard in Freeport, Bahama’s
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft met succes het
cruiseschip Carnival Vista op zijn halfafzinkbare zware-ladingschip
BOKA Vanguard geladen en getransporteerd naar een werf in Freeport
op de Bahama’s voor een unieke droogdokoperatie.

Tijdens de succesvol verlopen operatie die op zaterdag 13 juli bij zonsopgang
aanving werd het cruiseschip Carnival Vista op de BOKA Vanguard geladen
enkele kilometers voor de kust van Freeport. De laadoperatie inclusief het
opdrijven van de BOKA Vanguard duurde twaalf uur. De BOKA Vanguard
heeft de Carnival Vista vervolgens veilig naar de nabijgelegen Grand Bahama
Shipyard vervoerd, waar de reparaties zullen worden uitgevoerd terwijl het
cruiseschip op het zware-ladingschip rust. Na voltooiing van de reparaties zal
de Carnival Vista op tijd worden gelost voor zijn volgende cruise-reis op 27 juli
vanuit Galveston in de Verenigde Staten.
Klik hier om een video van het laden van de Carnival Vista te bekijken.
Foto’s van de laadoperatie zijn hier in te zien.

VOOR MEER INFORMATIE
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
T +31 786969310

Over de BOKA Vanguard
Als grootste halfafzinkbare schip ter wereld is de BOKA Vanguard uniek
gepositioneerd voor het droog en veilig vervoeren van zeer zware ladingen.
Het schip heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van het
transporteren van grote offshore olie- en gasplatforms maar kan ook andere
vaartuigen vervoeren en gebruikt worden als offshore droogdokfaciliteit. Het
unieke aan de BOKA Vanguard is dat het een open en platte achtersteven
heeft en een dek zonder boeg, zodat het in staat is om ladingen te vervoeren
die langer en breder zijn dan het dekoppervlak van 275 bij 70 meter. Als de
ballasttanks worden gevuld, zinkt het dek van het schip op een gecontroleerde
wijze af tot onder de waterspiegel, zodat ladingen met een grote diepgang
kunnen worden geladen. Hierdoor ontstaat een alternatief droogdok waarmee
inspecties en reparaties veilig en efficiënt kunnen worden uitgevoerd op
locaties waar geen traditionele droogdokfaciliteiten beschikbaar zijn.
Ga naar www.boskalis.com/vista voor een animatie van de droogdokoperatie
en voor foto’s en een video van de laadoperatie.
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CARNIVAL CRUISE LINE
Carnival Cruise Line is bereikbaar via:
media@carnival.com
T +1 305-599-2600 ext. 16000
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren,
maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve
totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met
kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen
aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging
van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele
wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame
windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en
civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische
ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft
meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam
Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers,
inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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