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Boskalis versterkt subsea services met twee grote 
DSV-schepen 

Papendrecht, 28 november 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zijn propositie op het 

gebied van subsea services versterkt door de toevoeging van twee grote 

DSV-schepen (Diving Support Vessels). Een belangrijk onderdeel van het 

begin dit jaar opgestelde Corporate Business Plan 2017-2019 was gewijd aan 

het versterken en uitbreiden van de Boskalis subsea dienstverlening. Met 

deze toevoeging wordt de bestaande positie op het gebied van inspectie, 

reparatie en onderhoud van onderzeese offshore installaties, pijpleidingen en 

kabels versterkt. Daarnaast wordt het fundament gelegd voor een uitbreiding 

op het gebied van subsea contracting, installatie en SURF (Subsea 

Umbilicals, Risers & Flowlines). Hiermee wordt ingezet op een verdere groei 

in dit segment van de offshore energy markt in de regio’s Noordwest-Europa, 

Afrika en het Midden-Oosten. 

 

Boskalis heeft met de bondholders van de twee voormalige Harkand schepen 

overeenstemming bereikt. Boskalis heeft de DSV Atlantis gekocht voor circa 

USD 60 miljoen en heeft een driejarige bare boat charter afgesloten voor het 

zusterschip de Da Vinci met een eerste optie op eventuele koop. De schepen 

zijn in 2011 in de vaart genomen, zijn voorzien van twee bells voor 

saturatieduikwerk tot een diepte van 300 meter en beschikken over een 

accommodatie voor 120 man.  
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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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