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Boskalis verwerft contract voor meerjarige 
onderhoudsbaggerwerken 

Papendrecht, 31 oktober 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft samen met een 

Cypriotische partner een contract voor meerjarige onderhoudsbaggerwerken  

in het Midden-Oosten aangenomen. Boskalis en zijn partner zullen hiervoor 

een elektrisch aangedreven snijkopzuiger ontwikkelen en laten bouwen. De 

werkzaamheden hebben een jaarlijkse omzet van circa EUR 25 miljoen en 

een looptijd van elf jaar. Zij zullen na de oplevering van de zuiger in 2019 

aanvangen.  

 

De snijkopzuiger zal volledig elektrisch worden aangedreven door middel van 

een onshore 33kV kabelverbinding. Het 100 meter lange schip, dat geschikt is 

om te baggeren in ondiep water, krijgt een vermogen van 8.250 kW om onder 

meer het gebaggerd materiaal over een afstand van 7,5 kilometer te kunnen 

verpompen. De zuiger wordt volledig terugverdiend op het contract en na 

afloop overgedragen aan de klant. 
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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 

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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