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Boskalis geeft boek uit over de berging van de 
Ever Given 

Papendrecht, 8 december 2021 

 

In maart van dit jaar stond Boskalis in het middelpunt van de wereldwijde 

media-aandacht rond de berging van het gestrande megacontainerschip Ever 

Given in het Suezkanaal. Een grote groep experts van Boskalis en dochter 

SMIT Salvage slaagden erin om in samenwerking met de Suez Canal 

Authority deze dwarsligger binnen een week bij springtij vlot te trekken. 

Hierdoor konden de honderden wachtende schepen hun weg vervolgen en 

werd een potentieel drama voor de wereldhandel afgewend (Lloyd’s List 

schatte de schade op USD 400 miljoen per uur).  

 

Ten tijde van de bergingsoperatie en direct erna werd Boskalis overstelpt met 

vragen van de media en geïnteresseerden over het verloop van de berging en 

wat zich achter de schermen afspeelde. Naar aanleiding van deze verzoeken 

en door het unieke karakter van deze berging heeft Boskalis besloten een 

boek uit te geven waarin verslag wordt gedaan van deze intense week. Aan 

de hand van interviews met een groot aantal betrokkenen in combinatie met 

diverse foto’s schetst het boek een chronologisch beeld van hetgeen zich 

afspeelde aan boord van het gestrande schip, bij het supportteam op de wal 

in Egypte en op de Boskalis-kantoren. 

 

Het boek is tweetalig uitgebracht (Nederlands en Engels), is vanaf heden te 

bestellen in de Boskalis shop (boskalis.com/shop) of bij Bol.com en vanaf 

volgende week leverbaar voor EUR 9,95 inclusief verzendkosten voor 

bestellingen met een afleveradres in Nederland.          
 

 
VOOR MEER INFORMATIE 
 
Investor relations: 
Martijn L.D. Schuttevâer 
ir@boskalis.com 
 
Pers: 
Arno Schikker 
press@boskalis.com 

 
T +31 786969310 

 

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 

https://shop.boskalis.com/give-aways/book-the-salvage-of-the-ever-given-dutch
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-berging-van-de-ever-given/9300000070620275/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99__1_&bltgh=jUAL5IGkOurz-nwU3ndGEg.2_25_uehht9BRaf1t-eNe8dtMog_0_1.2.ProductTitle
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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/

