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Boskalis verwerft EUR 70 miljoen aan contracten in
Australië en Vietnam
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee baggergerelateerde
contracten verworven in Australië en Vietnam met een gezamenlijke
contractwaarde van circa EUR 70 miljoen.
Boskalis zal in Australië voor de havenautoriteit van Melbourne baggerwerkzaamheden
uitvoeren ten behoeve van het onderhoud van de haven. Het betreft een contract voor
de duur van vier jaar met twee verlengingsopties van ieder drie jaar.
De baggerwerkzaamheden, die in maart 2013 van start gaan, hebben betrekking op het
onderhoud van de vaargeul van de haven over een lengte van circa 60 kilometer. Voor
dit project zal een middelgrote sleephopperzuiger en een backhoe worden ingezet die
naast het baggeren zorgdragen voor het afvoeren, storten en afdekken van de
baggerspecie in de daarvoor aangewezen gebieden. De haven van Melbourne is de
grootste container- en goederenhaven van Australië.
In Vietnam heeft Boskalis een contract verworven van een consortium onder leiding van
Petrovietnam Technical Services Corporation, een dochteronderneming van de nationale
Vietnamese oliemaatschappij Petrovietnam. In Nghi Son zal een toegangskanaal en
havenbassin voor een nieuwe raffinaderij en petrochemisch complex worden gebaggerd.
Na afronding van de baggerwerkzaamheden hebben schepen met een capaciteit van
30.000 DWT toegang tot de haven en kunnen zij de Nghi Son raffinaderij bedienen.
Deze raffinaderij zal een verwachte capaciteit hebben van 200.000 vaten per dag.
Voor dit project zal een grote sleephopperzuiger worden ingezet. De werkzaamheden
zullen naar verwachting later dit jaar aanvangen en medio 2014 zijn afgerond.
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
uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project wordt gedreven door
zowel de toenemende wereldhandel als 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 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.com.

