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Boskalis verwerft bagger- en offshore installatiewerk
in de Filipijnen
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een contract verworven van Shell
Philippines Exploration B.V. voor de installatie van een zogenoemd offshore
Depletion Compression Platform voor het Malampaya project voor de kust van het
eiland Palawan, in de Republiek der Filipijnen. Het contract omvat bagger-,
steenstort- en platform transport en installatie-werkzaamheden en heeft een
contractwaarde van circa USD 60 miljoen.
Het project houdt verband met de uitbreiding van het Malampaya-gasveld middels de
installatie van een tweede compressorplatform naast het bestaande
gasproductieplatform. De werkzaamheden, die zullen worden uitgevoerd door Boskalis
Offshore, omvatten een aantal verschillende offshoreactiviteiten. Om de zeebodem voor
te bereiden op de installatie van het platform zullen grondlagen worden uitgegraven tot
een diepte waarop voldoende draagcapaciteit is; de verwijderde grond wordt afgevoerd
naar een speciaal daarvoor aangewezen gebied. Vervolgens wordt er een ondergrond
van grind aangebracht als fundering voor de poten van het platform. Hiervoor zal steen
afkomstig uit plaatselijke Filipijnse groeven worden gebruikt. Na afronding van deze
voorbereidende werkzaamheden zal het Depletion Compression Platform naar de locatie
worden gesleept, gepositioneerd en geïnstalleerd met behulp van vier zware anchor
handling tugs (AHTs). Om het platform stabiel te maken, zullen alle vier de poten direct
na de installatie worden geballast met gewapend grind. Het bestaande
gasproductieplatform en het nieuwe compressorplatform zullen door middel van een
vaste brug met elkaar verbonden worden. Deze brug wordt eveneens door Boskalis
Offshore geplaatst, waarmee het project zal zijn afgerond.
Voor dit project, dat zal lopen van begin 2014 tot eind 2014, zal Boskalis Offshore haar
nieuwe multifunctionele kabelleg/offshoredienstverleningsschip Ndeavor inzetten,
evenals twee AHT-schepen met een vermogen van 200 ton bollard pull en twee AHTschepen van 100 ton bollard pull. De Ndeavor, die in de tweede helft van 2013 in de
vaart wordt genomen, zal bij dit project een sleutelrol spelen met het verrichten van de
bagger- en steenstortwerkzaamheden, het verlenen van ondersteuning tijdens de
installatie van het platform en tijdens het ballasten van de poten van het platform en het
installeren van de vaste brug tussen de twee platforms.
Het Malampaya Deep Water Gas-to-Power Project is een joint venture van de Philippine
National Oil Company, Chevron en Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX, operator
van het gasproject). Het gas afkomstig uit het veld wordt via een pijpleiding aan land
gebracht waar het wordt gebruikt als brandstof voor meerdere elektriciteitscentrales.
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De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macroeconomische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van
de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de
uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen
met de stijgende energieconsumptie.
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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. Daarnaast 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 strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en 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 circa 15.600 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.
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