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Boskalis neemt nieuwe mega snijkopzuiger Helios 
in de vaart 

Papendrecht, 1 juli 2017 

 

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

een feestelijke ceremonie in de Rotterdamse haven de doop van de mega 

snijkopzuiger Helios heeft plaatsgevonden. De Helios is de grootste en 

krachtigste snijkopzuiger die Boskalis ooit ontwikkelde.  

 

 
 

De zelfvarende Helios heeft een lengte van 152 meter en een breedte van 28 

meter en kan baggeren op dieptes van 6 tot 35 meter. Met een totaal 

geïnstalleerd vermogen van bijna 24.000 kW, een totaal pompvermogen van 

15.600 kW en een maximum cuttervermogen van 7.000 kW is de Helios een 

van de krachtigste snijkopzuigers in de baggerindustrie. Het schip is 

ontwikkeld om te kunnen baggeren in extreem harde grond. De cutterladder 

weegt 2.060 ton en is daarmee de zwaarste ter wereld.  

 

Dankzij een accommodatie voor 45 personen kan de Helios wereldwijd op de 

meest afgelegen locaties worden ingezet. Het schip zal worden ingezet voor 

baggerwerkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de haven van 

Duqm in Oman. Een zusterschip van de Helios zal naar verwachting in de 

loop van 2020 in de vaart worden genomen. 

 

Ga naar https://vimeo.com/boskalis/helios voor een video over de bouw van 

de Helios. 
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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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