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Wereldprimeur: Boskalis laat eerste baggerschip
varen op 100% bio-stookolie
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) zet samen met
biobrandstoffenleverancier GoodFuels een belangrijke volgende stap in het
‘Boskalis on Bio’-programma met het toepassen van duurzame bio-stookolie.
Na het succesvol toepassen van zogenoemde ‘drop-in’ blends, een mengsel
van lichte biobrandstof en fossiele gasolie, laat Boskalis de Willem van Oranje
als eerste baggerschip ter wereld opereren op 100% bio-stookolie. Deze
zwavelvrije duurzame residuale brandstof is volledig vervaardigd uit afgewerkt
frituurvet en bevat geen fossiele bestanddelen. Hierdoor wordt een
substantiële CO2-reductie van 90% gerealiseerd, wat bijdraagt aan een
reductie van de totale uitstoot van Boskalis.
Deze wereldprimeur voor Boskalis is een resultaat van het testprogramma
‘Boskalis on Bio’, dat in 2015 samen met motorenfabrikant Wärtsilä en
GoodFuels is gestart. Met dit programma zet Boskalis in op de realisatie van
een forse CO2-reductie voor zowel schepen als voor droog
grondverzetmaterieel en vrachtwagens. Inmiddels heeft Boskalis op zowel
bagger- als offshore-schepen evenals droog grondverzetmaterieel met succes
diverse biobrandstofblends getest als alternatief voor fossiele brandstoffen.
Bijvoorbeeld bij de aanleg van het natuurgebied Marker Wadden en de aanleg
van de exportkabel naar het offshore windpark Borssele.

VOOR MEER INFORMATIE
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
T +31 786969310

Boskalishopper Willem van Oranje bij het bunkeren van bio-stookolie
De 143 meter lange sleephopperzuiger Willem van Oranje is in 2010 in
gebruik genomen en beschikt over een beuncapaciteit van 12.000 kubieke
meter en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 13.870 kW. Dit
veelzijdige baggerschip kan baggeren tot een diepte van 62 meter en wordt
wereldwijd ingezet voor de meest uiteenlopende maritieme
infrastructuurprojecten.
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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, Saam Smit Towage en
Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500 medewerkers, inclusief
deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

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