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Koningin Máxima doopt sleephopperzuiger Vox Amalia
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The Netherlands

Rotterdam, 14 december 2018 - Hare Majesteit Koningin Máxima heeft
vanmiddag de doophandeling verricht voor de sleephopperzuiger Vox Amalia
van Van Oord in Rotterdam in aanwezigheid van 1.400 medewerkers en
gasten. Dit was tevens het sluitstuk in de viering van het 150 jarig bestaan van
Van Oord in 2018.
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Het schip ligt voor de doop afgemeerd aan de Wilhelminakade bij de Cruise
Terminal in Rotterdam. Na de doopceremonie werd een muzikaal spektakel
uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlandse DJ duo
Sunnery James & Ryan Marciano. Tijdens een bezoek aan het schip ontmoette
Koningin Máxima de bemanningsleden van de Vox Amalia. Aansluitend volgde een
gesprek met de technici die de bouw van het schip begeleidde en met een groep
jongeren van Generatie Z. Deze kinderen van medewerkers en aandeelhouders
deelden hun ideeën over een duurzame toekomst.
150 jarig bestaan
Zaterdag 15 december krijgen medewerkers en hun familieleden de gelegenheid het
schip te bezoeken. In 2018 vierde Van Oord zijn 150 jarig bestaan met diverse
activiteiten, waaronder de doop van het subsea rock installatieschip Bravenes in mei
en een internationaal symposium in de Laurenskerk in november. Tijdens dit
symposium is de onderneming onderscheiden met het predicaat Koninklijk.
Vox Amalia
Een sleephopperzuiger is een schip dat door middel van grote, krachtige pompen en
motoren zand, klei, slib en zelfs grind van de zee- of rivierbodem kan opzuigen. De
Vox Amalia heeft een lengte van 158 meter, een breedte van 36 meter en een
laadvermogen van 18.000 kubieke meter. Het schip is gebouwd in Spanje in
opdracht van Van Oord. Na de doop worden er proefvaarten gedaan in Nederland.
Vervolgens wordt het schip wereldwijd op waterbouwkundige projecten ingezet.

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus
ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van
Oord telt ongeveer 4.500 medewerkers die in 2017 wereldwijd aan 180 projecten werkten in 42 landen.
De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met
vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor
toekomstige generaties. In 2018 viert de onderneming zijn 150 jarig bestaan.
Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Head Corporate Communication & Markets, T 088 8268234,
M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en bijbehorende foto(s) zijn rechtenvrij te gebruiken.

