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Boskalis-dochter Dockwise verwerft USD 275 miljoen
contract voor Wheatstone LNG-project
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat
dochteronderneming Dockwise een contract heeft verworven van Bechtel voor
Module Transport Diensten ten behoeve van het Wheatstone LNG-project in de
Australische staat Western Australia. Het contract met een waarde van circa
USD 275 miljoen is daarmee het grootste contract ooit voor Dockwise en de
werkzaamheden zullen begin 2014 aanvangen.
Het werk omvat het logistiek management en vervoer van meer dan 100 modules
vanuit China en Maleisië, waar de modules worden vervaardigd, naar de Wheatstone
Projectlocatie in Ashburton North, 12 kilometer ten westen van Onslow in Western
Australia.
Om het werk uit te voeren zal Boskalis haar volledige gamma van zwaar maritiem
transportmaterieel inzetten. Boskalis verwacht in totaal zes Dockwise Heavy Marine
Transport Vessels (HTV’s) te zullen inzetten, variërend in omvang van T-Class tot Type
IV-schepen met een open achtersteven, bakken, Floating Super Pallets (FSP’s), twee
nieuwe SMIT Giant pontons en Anchor Handling Tugs (AHT’s).
De HTV’s zullen opslagruimte aan dek bieden voor de modules alsmede piggybackcapaciteit voor bakken/FSP’s die ook modules vervoeren, terwijl de combinatie SMIT
Giant ponton/AHT als sleepoplossing wordt ingezet. Door het relatieve voordeel van
verschillende transportoplossingen samen te voegen en door gebruik te maken van de
brede ervaring binnen de Groep is er een totaalpakket voor logistiek management en
vervoer samengesteld.
Over het Wheatsone Project:
Het door Chevron geëxploiteerde Wheatstone Project is een van de grootste
grondstofprojecten in Australië. Het project bevindt zich in Ashburton, 12 kilometer ten
westen van Onslow in Western Australia en zal bestaan uit twee verwerkingsfaciliteiten
voor vloeibaar aardgas (LNG) met een gezamenlijke capaciteit van 8,9 miljoen ton per
jaar en een gascentrale voor binnenlandse consumptie. Het Wheatstone Project is een
joint venture tussen de Australische dochterondernemingen van Chevron, Apache
Corporation, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), Shell en
Kyushu Electric Power Company (Kyushu) samen met PE Wheatstone Pty Ltd
(gedeeltelijk eigendom van TEPCO).
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
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ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en
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bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een
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levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft
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breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea,
zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en Dockwise) en
Boskalis een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco).
Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de onderneming actief in circa 75
landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis
ruim 11.000 medewerkers in dienst.
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Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.

