
 

 

 

PERSBERICHT 

Koninklijke Boskalis 

Westminster N.V. 

Postbus 43 

3350 AA Papendrecht 

  

 

 

Pagina 

1 | 2 

VOOR MEER INFORMATIE 

Investor relations: 

Martijn L.D. Schuttevâer 

ir@boskalis.com 

 

Pers: 

Arno Schikker 

press@boskalis.com 

 

T +31 78 6969310 

Boskalis verwerft baggergerelateerde contracten 
ter waarde van EUR 75 miljoen in Afrika 

Papendrecht, 25 juni 2015 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft drie 

baggergerelateerde contracten verworven in Afrika met een totale 

waarde van circa EUR 75 miljoen. 

 

In Angola heeft Boskalis een contract verworven van Angola LNG Ltd. voor 

baggerwerkzaamheden die verband houden met het onderhoud van het 

toegangskanaal en de draaikommen van de Soyo LNG-haven. Het project, 

dat in een joint venture zal worden uitgevoerd, omvat het verwijderen van 

circa 11 miljoen kubieke meter zand en slib met behulp van middelgrote 

sleephopperzuigers. De werkzaamheden zullen naar verwachting in het derde 

kwartaal van 2015 van start gaan en eind 2017 zijn afgerond. Van begin 2007 

tot midden 2009 voerde Boskalis voor Angola LNG Ltd. eveneens het initiële 

bagger- en landaanwinningswerk voor deze LNG-haven uit. 

 

In verband met de aanleg van een ijzerertsterminal in de haven van de 

Gabonese hoofdstad Libreville heeft Boskalis een contract verworven van 

Gabon Special Economic Zone Mineral PORT S.A. voor bagger- en 

landaanwinningswerkzaamheden. Boskalis zal 45 hectare nieuw land 

aanleggen voor de terminal en een haven voor bulkschepen baggeren.  

Voor dit project zal met behulp van middelgrote sleephopperzuigers in totaal 

3,2 miljoen kubieke meter zand en slib worden gebaggerd. Het project gaat in 

het derde kwartaal van 2015 van start en de oplevering wordt verwacht in het 

vierde kwartaal van dit jaar.  

 

Daarnaast heeft Boskalis een contract getekend met Agence Nationale des 

Affaires Maritimes in Senegal voor onderhoudsbaggerwerk in de Casamance. 

Deze rivier is de aanvaarroute voor de stad Zinguichor. Over een lengte van 

65 kilometer zal met behulp van een middelgrote sleephopperzuiger in totaal 

1,5 miljoen kubieke meter zand worden verwijderd. Dit project gaat in juli 2015 

van start en zal naar verwachting voor het einde van dit jaar zijn afgerond. 
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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 offshore 

energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en 

Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere 

strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit 

Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. 

 

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