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Boskalis betrokken bij twee bergingsoperaties 
 
Papendrecht, 18 februari 2022 

 

Boskalis is ingeschakeld voor het assisteren van twee schepen met brand aan 

boord. Het betreft een car carrier nabij de Azoren en grote veerboot bij het 

Griekse eiland Corfu.  

 

Een team van zestien experts van dochteronderneming SMIT Salvage is 

gisteren gemobiliseerd en afgereisd naar de Azoren waar momenteel de grote 

car carrier Felicity Ace in brand staat. Het schip was op dat moment onderweg 

van Duitsland naar de Verenigde Staten. De voltallige bemanning is veilig van 

boord gehaald en groot materieel is onderweg vanuit Spanje en Nederland 

om te kunnen bijstaan bij de bluswerkzaamheden. 

 

Ter assistentie van de Euroferry Olympia veerboot die in Griekse wateren 

nabij Corfu in brand is geraakt, wordt op dit moment een team van twaalf 

experts gemobiliseerd die zo spoedig mogelijk af zullen reizen.  
 

 
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 

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. 
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