
 

 

Port of Duqm 
Zoals beloofd mijn verslag m.b.t. mijn job in Duqm. 
Ik hoop enig inzicht te verschaffen in de situatie 
aldaar. Veel leesplezier. 
 
Port of Duqm, Oman, ligt ongeveer 550 km ten 
zuiden van de hoofdstad Muscat. Vanaf Duqm 
airport, wat nog volop in ontwikkeling is. Sinds juli 
2015 verbonden met de rest van de wereld middels 
5 vluchten per week naar Muscat. De ontwikkeling 
van de haven is een samenwerkingsverband 
tussen de staat van Oman en het consortium 
Antwerpen wat samen Port Duqm Company vormt 
(PDC). Op dit moment is er een commerciële kade 
van 2,2 km lang waar 18 m water staat en waar 
hoofdzakelijk project cargo aangevoerd wordt. Dit 
wordt met 2 mobiele kranen van elk 220 T of met 
eigen laadgerei gelost.  

Tevens wordt de haven door Amerikaanse/Britse Navy bezocht. De haven is nog vol in aanbouw en er 
zijn grootse plannen voor de toekomst.  
De toegangsgeul tot de haven is tot 19 m gebaggerd en is 280/350 m breed. Schepen met een 
diepgang groter of gelijk aan 8,5 m maken van deze geul gebruik.  

 
Sinds begin 2012 is in de haven Oman Drydock 
Company operationeel (ODC) deze scheepswerf 
wordt gemanaged samen met Daewoo 
scheepsbouw uit Zuid-Korea. De werf heft 2 
droogdokken, ieder 410 m lang en 80/95 m breed. 
De schepen worden als dood schip het dok 
ingebracht met max 3 sleepboten van ieder 45 T 
BP, waarna het langszij afgemeerd wordt. De 
walkranen brengen dan trossen vanaf de andere 
kant aan waarna ODC zelf met behulp van de 
trossen het schip positioneert. 
 
Wij werken daar maand op/maand af, als ik er niet 
bent neemt mijn collega Sandy de honneurs waar. 
Tevens zijn er 2 Omani trainees die 2 weken op 2 
weken af lopen, zij werken dus met ons allebei.  



 

 

Bij binnenkomst van een schip stappen we 
met zijn tweeën ( loods +trainee) in de 4x4 en  
gaan we aan de slag. Kleine schepen en 
goede omstandigheden zijn voor Achmed en 
Amir (trainees), andere situaties doen wij zelf 
waar de trainees van kunnen leren. 
Gemiddeld is het hier boven de 20 graden, 
dus de jas kan thuis worden gelaten. 
ODC maakt spectaculaire opnames van 
dokreizen met drones, op YouTube te 
bekijken op https://www.youtube.com/user/
OmanDrydockCompany  
 
Hartelijke groet, 

Peter van der Reijden 

 


