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Boskalis neemt nieuw zwaar transportschip en 
nieuwe sleephopperzuiger in de vaart 

Papendrecht, 12 februari 2015 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat tijdens 

een feestelijke ceremonie in de Chinese havenstad Guangzhou de doop van 

het Dockwise schip de White Marlin heeft plaatsgevonden. Na de ceremonie 

vaart het halfafzinkbare schip voor zwaar zeetransport af naar Singapore voor 

haar eerste transport van twee boorplatforms die in Abu Dhabi zullen worden 

gelost. 

 

Het schip heeft een totale lengte van 216 meter en een breedte van 63 meter. 

Met een laadvermogen van 72.000 ton versterkt de White Marlin als type I-

vaartuig de leidende positie van Dockwise aan de bovenkant van de markt 

voor zwaar droog zeetransport. 

 

 
Doop van het Dockwise schip White Marlin bij de scheepswerf van GSI in 

Guangzhou, China op 12 februari 2015 

Doopvrouw: mevr. Deanna Goodwin (President Technip North America)  
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Boskalis neemt nieuw zwaar transportschip en nieuwe 

sleephopperzuiger in de vaart 

 

Vorige maand vond eveneens de doop van de sleephopperzuiger Freeway plaats in de haven naast het 

hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht. Het schip is inmiddels aan het werk op haar eerste opdracht 

in het Verenigd Koninkrijk. 

 

De Freeway is de vierde in een serie van sleephopperzuigers met een capaciteit van 4.500 kubieke 

meter die Boskalis de afgelopen jaren heeft gebouwd. Het vaartuig is zeer geschikt voor 

werkzaamheden in ondiep water, waaronder havenonderhoud en kustbeschermingsprojecten. 

 

 
Sleephopperzuiger Freeway aan het werk 
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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 ondermeer 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 offshore energiesector, 

waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en Dockwise) en levert het 

sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in 

terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 

landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000 medewerkers in dienst. 

 

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