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Boskalis vergroot containerhaven aan monding Panamakanaal
Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat het een omvangrijke
opdracht heeft verworven ten behoeve van de uitbereiding van de containerhaven van
Balboa, Panama, aan de Pacific monding van het Panamakanaal. De uitvoering duurt circa
15 maanden vanaf mei 2007, de contractwaarde bedraagt circa € 50 miljoen.
De opdracht wordt uitgevoerd voor Panama Ports Company S.A., onderdeel van de
Hutchison Port Holding Group in Hong Kong. Het project omvat de aanleg van nieuw
haventerrein, een beschermende rotsdijk en een verbinding met de bestaande kades 16 en
17. Voor deze opdracht zal Boskalis zijn Amerikaanse sleephopperzuiger ‘Stuyvesant’ en
een grote backhoe inzetten, alsmede enkele transportbakken. Het civiele werk zal worden
uitgevoerd door de Panamese partner Intercoastal Marine Inc.
Dit project past bij het groeiende containertransport door het Panamakanaal, dat de
komende jaren zal worden verdiept en uitgebreid met additionele “Post-Panamax-sluizen”.
De markt voor containertransport wordt vooral gedreven door de groei van de
wereldeconomie en het internationale handelsvolume.
Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van
Boskalis zijn 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 baggersector
voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij 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 8.000 medewerkers in dienst.
Voor nadere inlichtingen:
Roel Berends - Corporate Relations
Telefoon:
078 69 69 314 / 06 2001 0232
Telefax:
078 69 69 805
E-mail:
r.t.berends@boskalis.nl
Dit persbericht is opgenomen op website www.boskalis.com

Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv, 15 mei 2007

