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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee contracten
verworven in het Verenigd Koninkrijk en Zweden met een gezamenlijke
contractwaarde van circa EUR 70 miljoen.
Boskalis gaat in opdracht van de Tendring District Council in Clacton-on-Sea,
Verenigd Koninkrijk een zeewering aanleggen over een lengte van 5 kilometer
tussen Clacton Pier en Holland Haven. De zeewering zal bestaan uit 23
stenen strekdammen waartussen stranden zullen worden opgespoten.
Boskalis voert het project uit binnen de joint venture VBA JV Ltd (een
consortium bestaande uit Volker Stevin, Boskalis Westminster en Atkins).
De werkzaamheden zullen in de zomer van 2014 van start gaan en eind 2015
afgerond worden. Voor dit project zullen twee middelgrote sleephopperzuigers
worden ingezet. De steen werkzaamheden worden volledig met droog
materieel uitgevoerd.
In Zweden heeft Boskalis in joint venture met Züblin Scandinavia AB een
contract verworven van opdrachtgever Trafikverket Göteborg voor het
ontwerp en de aanleg van de Marieholmtunnel en aanleg van kademuren in
Gothenburg, Zweden. Deze nieuwe verkeerstunnel onder de rivier de Göta
Älv zal een verbinding vormen tussen de stadsdelen Marieholm en Tingstad
van Gothenburg. Het Design & Construct contract heeft een looptijd tot en met
2020. Voor de realisatie van dit project zal Boskalis tot een diepte van rond 20
meter de sleuf baggeren waarin de tunnel zal worden afgezonken, het zand
aanbrengen onder en naast de afgezonken tunnel en de bescherming van het
tunneldak aanbrengen in de vorm van breuksteen.
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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
voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met
onder meer 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
transport, logistieke dienstverlening 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 meer dan 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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