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Persbericht
Boskalis verkrijgt € 40 miljoen LNG import
terminal project in Mexico
Papendrecht, 29 september 2009
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een opdracht verworven van Secretaría de
Comunicaciones Y Transportes (Ministerie van Communicatie en Transport) voor de aanleg van een
toegangskanaal en draaikom bij de LNG import terminal in Cuyutlán langs de westkust van Mexico.
Het contract heeft een waarde van circa € 40 miljoen en de werkzaamheden zullen medio 2010 zijn
voltooid.
De eerste fase van het project omvat de aanleg van een toegangskanaal en het verdiepen van een
lagune ten behoeve van een draaikom. In totaal zal 4 miljoen kubieke meter zand en klei worden
gebaggerd. Voor dit project worden een medium of grote sleephopperzuiger en twee snijkopzuigers
ingezet.
De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische
factoren die de wereldwijde vraag opdrijven in onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende
energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard
gaan met klimaatverandering. Dit LNG project onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de
grote vraag naar energie te kunnen voorzien.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied
van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en
innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en
rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water
en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt
de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in
offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer
dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn
aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.
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