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Boskalis bestelt zelfvarende megacutter 

Papendrecht, 13 april 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een nieuwe 

zelfvarende megacutter besteld bij IHC Merwede (IHC). Het betreft een 

zusterschip van de ‘Helios’ die thans bij IHC wordt afgebouwd en later dit jaar 

in de vaart wordt genomen. Het nieuwe schip krijgt eveneens een totaal 

geïnstalleerd vermogen van 23.700 kW, een totaal pompvermogen van 

15.600 kW en een maximaal cuttervermogen van 7.000 kW. De nieuwe 

cutters kunnen in extreem harde grond baggeren op dieptes van 6 tot 35 

meter. Het nieuwe schip zal naar verwachting in de loop van 2020 worden 

opgeleverd.   

 

 
 

Profieltekst cutter 

Een cutter (snijkopzuiger) baggert terwijl het vaartuig verankerd is met behulp 

van spudpalen en ankers. Bij deze techniek wordt krachtig snijden gecombineerd 

met zuigen. Een cutter wordt met name daar ingezet waar de grond hard en 

compact is. Het gebaggerde materiaal wordt soms in beunschepen geladen maar 

wordt meestal via een persleiding afgevoerd. 

 

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 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT 

Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige 

vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, 

is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. 

 

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