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Boskalis bergt met succes losgeslagen schip vlak 
voor de kust van Zuid-Holland 

Papendrecht, 1 februari 2022 

 

Boskalis heeft met succes het stuurloze schip Julietta D voor de kust van 

Zuid-Holland geborgen. Het schip was gisteren tijdens de storm Corrie in de 

problemen geraakt. De Julietta D lag voor anker voor de kust van IJmuiden 

maar kwam in de problemen toen het anker brak en vervolgens in aanvaring 

kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water en 

zijn de bemanningsleden per helikopter geëvacueerd. Vervolgens dreef het 

schip stuurloos richting de kust van Scheveningen en raakte daarbij een 

offshore platform.  

 

De Sovereign, een grote zeesleper van Boskalis, was gisteren rond 16:00 uur 

ter plaatse waarna niet veel later ook vier collega’s van Boskalis’ 

bergingsdivisie SMIT Salvage per helikopter aan boord werden gezet. 

Omstreeks 18:30 uur werd de eerste succesvolle sleepverbinding tot stand 

gebracht waarmee voorkomen kon worden dat het schip in de buurt van 

Monster op de kust zou lopen. De Julietta D is vervolgens uit voorzorg verder 

de zee op getrokken, in afwachting van een extra sleepboot. De sleepboot 

Multratug 18 van partner Multraship werd vervolgens rond 19:00 uur 

vastgemaakt maar door de zeer onstuimige omstandigheden moest deze 

verbinding helaas worden verbroken. Vandaag omstreeks 01:00 uur was de 

Manta, een tweede grote zeesleper van Boskalis, geladen met 

bergingsmateriaal en een aanvullend team van bergers op locatie, waarna na 

zonsopgang met succes een tweede sleepverbinding is gerealiseerd. 

Daarmee ligt de Julietta D goed vast en wordt het schip naar de haven van 

Rotterdam gesleept waar zij aan het begin van de middag wordt verwacht. 

 

Boskalis wil naast de collega’s aan boord van de zeeslepers en Julietta D ook 

haar dank en waardering uitspreken naar partner Multraship, de Kustwacht en 

haar helikopter crews, de KNRM en haar bemanningen van de reddingsboten 

en de haven van Rotterdam.  
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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 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming 

wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

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

http://www.boskalis.com/

