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Boskalis drijft boorplatform op en verleent
droogdokdiensten via SMIT en Dockwise
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt vandaag bekend onlangs een
opdracht te hebben verworven voor het verlenen van assistentie bij de reparatie en het
onderhoud van een halfafzinkbaar boorplatform in de Middellandse Zee. Boskalis heeft
haar deel van het project succesvol afgerond.

Dockwise Vanguard met het platform geladen en het cruiseschip Disney Magic langszij
Boskalis-dochter Dockwise was ingehuurd om een innovatieve droogdokoplossing te
bieden als onderdeel van het reparatietraject. Gezien de afmetingen van het
boorplatform en het feit dat er in de regio geen droogdok van voldoende omvang
voorhanden was, kwam Dockwise met de innovatieve oplossing om de Dockwise
Vanguard als droogdokfaciliteiten in te zetten. De Dockwise Vanguard is uniek
gepositioneerd voor dergelijke grootschalige droogdokwerkzaamheden, evenals voor het
vervoeren van zeer grote en zware objecten. Het boorplatform is op de Dockwise
Vanguard geladen zodat reparaties konden worden uitgevoerd aan delen van het
platform die anders onder de waterlijn zouden liggen.
Ook Boskalis-dochter SMIT was betrokken bij dit project, en verleende assistentie
voorafgaand aan het droogdokken door het onder water uitvoeren van inspecties en het
verrichten van tijdelijke reparaties.
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Voor Boskalis is dit project van strategisch belang omdat het de mogelijkheden laat zien
voor een gecombineerde inzet van maritieme diensten en materieel over de gehele
breedte van de onderneming. Het gebruik van de Dockwise Vanguard als droogdok
toont daarnaast de veelzijdigheid van het schip. De Dockwise Vanguard werd
aanvankelijk gepositioneerd voor zwaar transport van grote, geïntegreerde objecten over
zee, maar het onlangs aangekondigde contract voor het vervoeren van een FPSO
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(Floating Production,Storage and Offloading unit) en deze droogdokopdracht getuigen
beide van de bredere potentie van het schip.
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 ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en
vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis
projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore
energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis
Offshore en Dockwise) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT).
Daarnaast heeft 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.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.
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