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Belangrijke mijlpaal in ombouw Boskalis
kraanschip Bokalift 2
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Papendrecht, 18 mei 2020
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt met trots een
belangrijke mijlpaal aan in de ombouw van zijn nieuwe kraanschip Bokalift 2.
Gisteren vond op de scheepswerf Drydocks World in Dubai een ceremonie
plaats waar stil werd gestaan bij het snijden van het eerste staal. Deze
mijlpaal markeert het begin van een belangrijke nieuwe fase in de aanpassing
van de romp en het dek van het schip.

De ombouw omvat de fabricage en installatie van 9.000 ton stalen blokken
aan weerszijde van het schip om de stabiliteit van het schip te vergroten en de
installatie van een nieuw werkdek. In 2021 zal een kraan met een
hijsvermogen van 4.000 ton op het schip worden geïnstalleerd. Deze
roterende kraan kan constructies ruim 100 meter hoog hijsen.
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Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Deze ceremonie markeert een belangrijke
stap voor Boskalis en de conversie van de Bokalift 2. Het enorme dek in
combinatie met de grote kraan maken de Bokalift 2 een uiterst veelzijdig schip
en waardevolle toevoeging aan de Boskalis vloot. We kijken ernaar uit om dit
unieke kraanschip in te zetten op haar eerste offshore windproject in Taiwan.
De mijlpaal van gisteren is met name lovenswaardig in het licht van de
uitdagende tijden die we momenteel allemaal doormaken."
De Bokalift 2 zal voor de eerste keer worden ingezet voor het Changfang en
Xidao offshore wind farm (CFXD OWF) project in Taiwan, dat eigendom is van
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en twee Taiwanese
levensverzekeringsmaatschappijen. Het project omvat het transport en de
installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186
pinpalen.
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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
kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen
aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging
van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele
wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame
windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en
civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische
ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft
meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een
veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming
wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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