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Boskalis’ veelzijdige en gespecialiseerde vloot
benodigd voor twee uitzonderlijke transport- en
installatieprojecten
Papendrecht, 2 september 2020
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs twee
uitzonderlijke projecten aangenomen. Het eerste project omvat het
transport en de installatie van vijf drijvende windturbines voor het
Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland.
Het tweede project omvat de installatie van brugsecties van ’s werelds
langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Doorslaggevende
factoren voor de toekenning van beide contracten zijn Boskalis’
veelzijdigheid op het gebied van offshore transport- en installatiewerk en
de grote variëteit aan gespecialiseerd Boskalis-materieel waarmee het
de projecten integraal kan uitvoeren.
Kincardine drijvend windpark
Voor Cobra Wind International Ltd gaat Boskalis het transport en de installatie
verzorgen van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine offshore
windpark, vijftien kilometer voor de kust van Aberdeen. Voor Boskalis wordt dit
het eerste drijvend windpark project. De turbines met een vermogen van elk
9,525 megawatt zullen worden verankerd op een diepte van zestig tot tachtig
meter. In september 2020 start de zware anchor handling tug (AHT) BOKA
Falcon met de installatie van de ankers en kettingen op de zeebodem.
Ondertussen vindt het transport van de drijvende fundaties plaats vanuit
Ferrol in Spanje naar Rotterdam, waarvoor Boskalis de Fjord als halfafzinkbare bak inzet. In Rotterdam worden de fundaties voorzien van de
windturbine, waarna de drijvende windturbines naar het windpark worden
gesleept. Naast de BOKA Falcon en Fjord worden voor dit project drie
Boskalis AHT’s ingezet.
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Artist’s impression van een drijvende windturbine die wordt gesleept door een Boskalis AHT
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Çanakkale 1915-brug
Voor de 4.600 meter lange Çanakkale 1915-brug in Zuidwest-Turkije gaat Boskalis twintig
brugdeelsecties installeren. Voor het hijsen en installeren wordt de drijvende bok Asian Hercules III
ingezet, een van de weinige bokken ter wereld met voldoende reikwijdte. Bij deze werkzaamheden die in
2021 zullen plaatsvinden, zal tevens een eigen AHT assistentie verlenen.
In 2019 was Boskalis reeds betrokken bij de bouw van de brug met de installatie van de funderingen van
de brugpijlers en diverse andere hijs- en transportoperaties van stalen en betonnen brugelementen.
Opdrachtgever is DSLY; een consortium van het Zuid-Koreaanse Daelim en SK Group, en de Turkse
partners Limak Holding en Yapı Merkezi.

Hijswerkzaamheden voor de Çanakkale 1915 Brug door de drijvende bok Taklift 4 van Boskalis in 2019
VOOR MEER INFORMATIE
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
T +31 786969310

Datum
2 september 2020

Pagina
2|3

PERSBERICHT

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 persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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