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Persbericht
Boskalis verkrijgt offshore opdracht van € 90 miljoen in Argentinië
Papendrecht, 22 juni 2009
Een consortium bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en Allseas Group S.A. heeft een
opdracht verworven voor de aanleg van een gaspijpleiding door de Straat van Magellan in het uiterste
zuiden van Argentinië. De overeenkomst werd bij een officiële plechtigheid ondertekend in de
aanwezigheid van de President van Argentinië, mevrouw Cristina Fernández de Kirchner. Nación
Fideicomisos S.A. tekende de overeenkomst als opdrachtgever en beheerder van de Estrecho de
Magallanes Trust. Het contract heeft een totale waarde van circa € 180 miljoen, waarin het aandeel
van Boskalis circa € 90 miljoen bedraagt. Het project wordt naar verwachting voor het eind van 2009
afgerond.
Het werk bestaat uit het op de zeebodem aanleggen van een nieuwe gaspijpleiding met een diameter
van 24 inch die Kaap Espiritu Santo en Kaap Virgenes met elkaar zal verbinden, in de wateren buiten
de oostelijke monding van de Straat van Magellan in Argentinië.
De totale lengte van de pijpleiding, inclusief de onderdelen op de zeebodem en langs de kustlijn,
bedraagt circa 38 kilometer. De diepte van het water (70 meter), sterke stromingen en hoge getijden
zorgen voor uitdagende werkomstandigheden. De pijpleiding is van aanzienlijk strategisch belang
omdat deze de gasvelden in het zuiden verbindt met het Argentijnse hoofdgasnetwerk.
Boskalis zal verantwoordelijk zijn voor het baggeren en weer opvullen van een geul ten behoeve van
de pijpleiding in het gebied vlak voor de kust in zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van de
zeestraat. Boskalis zal tevens het trekken van de pijpleiding vlak voor de kust en de aanlanding van
de pijpleiding op zich nemen. Voor dit project zal een jumbo sleephopperzuiger ingezet worden.
De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische
factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de snelle groei van de wereldhandel,
snel stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de
uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit offshore project onderstreept de noodzaak
voor infrastructuur om in de grote vraag naar energie te kunnen voorzien.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied
van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en
innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en
rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water
en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt
de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in
offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer
dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn
aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.
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