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Boskalis breidt orderportefeuille uit met USD 120 
miljoen aan contracten voor zwaar zeetransport 

Papendrecht, 20 november 2019 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs een 

handvol contracten voor zwaar zeetransport in de wacht gesleept. De 

contracten zijn toegekend door verschillende opdrachtgevers en hebben 

een gezamenlijke waarde van circa USD 120 miljoen. Het merendeel van 

de projecten zal naar verwachting in 2021 en 2022 worden uitgevoerd.  

 

Na het succesvolle transport vorig jaar van een grote zogenoemde box-

shaped FPSO (Floating Production, Storage & Offloading unit) heeft Boskalis 

het contract verworven om een soortgelijke FPSO van China naar Brazilië te 

transporteren. Met een gewicht van ruim 91.000 ton betekent dit transport, 

waarmee eind 2019 zal worden gestart, opnieuw een nieuw record voor de 

BOKA Vanguard. 

 

Boskalis heeft tevens een contract binnengehaald voor het transport van 

verschillende grote LNG-modules van een productiewerf in China naar 

Rusland. Het contract zorgt voor bezetting van de twee high-end zware-

ladingschepen Blue Marlin en de Black Marlin vanaf het tweede kwartaal van 

2021. 

 

Daarnaast heeft Boskalis het contract verworven voor het transport van een 

FPSO van de productiewerf in China naar de Noordzee in 2021 en het 

vervoer van twee zogenoemde Floating Production Systems van Singapore 

naar de Golf van Mexico in de periode 2021-2022. De White Marlin en Blue 

Marlin zullen deze transporten verzorgen.  

 

Ondertekening van deze contracten heeft in het derde en vierde kwartaal van 

2019 plaatsgevonden. Circa de helft van de totale contractwaarde is in het 

vierde kwartaal aangenomen.  
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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 

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 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming 

wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

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

http://www.boskalis.com/

