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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en partner Volker Stevin
International (VolkerWessels) hebben een contract verworven van Iberdrola
Renewables Offshore Deutschland GmbH voor de gedeeltelijke aanleg van
het Wikinger offshore windpark in het Duitse deel van de Baltische Zee. De
werkzaamheden omvatten het transport en de installatie van de funderingen
voor zeventig windturbines evenals zes funderingspalen voor een offshore
substation. De contractwaarde voor Boskalis bedraagt circa EUR 75 miljoen.
Het Wikinger offshore windpark ligt 34 kilometer ten noordoosten van het
eiland Rügen en zal een totale capaciteit van 350 MW genereren. Elk van de
70 windturbinefunderingen bestaat uit een jacket met vier poten en vier
funderingspalen, die met behulp van zeegaande pontons en anchor handling
tugs van Boskalis en halfafzinkbare transportschepen van Dockwise zullen
worden vervoerd vanuit vier verschillende locaties in Europa naar SassnitzMukran in Duitsland. Na het transport van Sassnitz-Mukran naar de locatie
van het windpark zullen de palen in de zeebodem worden geheid, waarna de
jackets zullen worden geïnstalleerd en aan de palen bevestigd. De installatie
van de palen zal worden uitgevoerd door een Boskalis Giant ponton die is
uitgerust met een kraan met een hijsvermogen van 1.000 ton. De jackets
zullen worden geplaatst door de Boskalis Taklift 4, een drijvende bok met een
hijsvermogen van 2.200 ton. De aanvang van de werkzaamheden staat
gepland voor het eerste kwartaal 2016 en de oplevering wordt verwacht in het
najaar van dat jaar.
De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste
macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze
markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de
groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met
klimaatverandering. Dit project hangt samen met de ontwikkeling van
duurzame energieopwekking als gevolg van de verandering van het klimaat
en een toenemende energieconsumptie.
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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
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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. Tevens voert
Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector,
waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en Dockwise) en levert het
sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in
terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75
landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000 medewerkers in dienst.

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