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Boskalis aangesteld als berger voor beide getroffen 
tankers in de Golf van Oman  

Papendrecht, 14 juni 2019 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is aangesteld als de 

berger voor beide tankers die gisterochtend in de Golf van Oman bij een 

vermoedelijke aanslag zijn getroffen. De verzekeraars van beide schepen 

hebben Boskalis-dochter SMIT Salvage kort na de incidenten aangesteld 

om de schepen en hun lading te bergen. 

 

De Front Altair met aan boord een lading nafta verkeert nog in een zorgelijke 

toestand. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en de brand 

was gistermiddag geblust. De bergingsoperatie wordt ter plekke uitgevoerd 

door een ingevlogen bergingsteam met specialistisch materieel.  

 

De Kokuka Courageous met aan boord een lading methanol verkeert 

inmiddels in een stabiele toestand. Ook hier heeft de bemanning het schip 

veilig kunnen verlaten en is het schip gestabiliseerd. Gistermiddag is met 

succes een sleepverbinding tot stand gebracht waarna de bemanning weer 

aan boord kon. Het schip wordt momenteel naar een haven in de Golfregio 

gesleept.  

 

De bergingsoperaties worden in nauw overleg uitgevoerd met de relevante 

lokale autoriteiten, waaronder het Marine Emergency Mutual Aid Centre 

(MEMAC).  

 

 

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 (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit 

Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen 

en 11.300 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/

