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Boskalis verkrijgt contract Ruimte voor de Rivier
project Veessen-Wapenveld
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft van het waterschap Vallei en
Veluwe de opdracht verworven voor de aanleg van de hoogwatergeul VeessenWapenveld in de provincie Gelderland. Het project maakt deel uit van het ruim dertig
maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om
het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.
De werkzaamheden zullen samen met Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd in
de aannemerscombinatie IJsselweide en na de zomer van start gaan. Met het contract is
een aanneemsom van circa EUR 75 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis
50% bedraagt.

Artist impression van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld met aan de rechterkant de IJssel
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Ruimte voor de Rivier
De hoogwatergeul met een breedte die varieert van 500 tot 1.500 meter ontstaat door de
aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang tussen Veessen en Wapenveld.
Naast deze nieuwe opdracht werkt Boskalis reeds aan enkele andere omvangrijke
waterbouwprojecten binnen het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, zoals het
project Nederrijn waar in het gebied aan de rivier tussen Renkum en Rhenen vier
uiterwaarden worden aangepast, het project Deventer waar in totaal zes nevengeulen
van de IJssel over een lengte van 10 kilometer worden gegraven en het project
Noordwaard nabij Gorinchem waar een gebied wordt ontpolderd, zodat de Nieuwe
Merwede bij hoogwater sneller naar zee kan stromen.
De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macroeconomische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van
de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en
uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project wordt in belangrijke
mate gedreven door de verandering van het klimaat.
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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 ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en
vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast levert 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 strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in
terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de
onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in
partnerships heeft Boskalis circa 15.600 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.
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