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Boskalis verkrijgt omvangrijk Nederlands
infrastructuurcontract in consortiumverband
Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft vandaag bekend gemaakt dat het voornemens is
om een omvangrijk project voor het verleggen, verbreden en onderhouden van de
snelwegen A1 en A6 te gunnen aan een consortium (SAAone) bestaande uit Koninklijke
Boskalis Westminster N.V., VolkerWessels, HOCHTIEF en DIF. Het betreft het eerste
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) contract binnen het programma
Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (project SAA A1/A6). Met het contract is
een aanneemsom van ruim EUR 1 miljard gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis
30% bedraagt.
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Wij zijn zeer verheugd met dit omvangrijk DBFM contract. Samen met de eind vorig jaar
overgenomen activiteiten van MNO Vervat zijn we in staat om een belangrijke rol te
spelen in dergelijke grote infraprojecten op de Nederlandse markt.”
Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie en de financiering alsmede het
beheer en onderhoud voor een periode van 30 jaar van de bestaande en nieuwe
infrastructuur tussen knooppunt Diemen (A1) en Almere Havendreef (A6).
Rijkswaterstaat verwacht eind november 2012 de uitvoering van dit project definitief te
gunnen en SAAone verwacht begin 2013 de financiering af te sluiten.
In SAAone participeren Boskalis, VolkerWessels , HOCHTIEF en DIF. De
aanlegwerkzaamheden zullen in opdracht van SAAone worden uitgevoerd door een
bouwconsortium, bestaande uit Boskalis (30%), VolkerWessels (35%) en HOCHTIEF (35%).
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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. Met de activiteiten van SMIT levert Boskalis een breed
spectrum aan maritieme diensten waaronder havensleepdiensten, scheepsbergingen,
subsea, transport en heavy lift. Daarnaast heeft Boskalis strategische partnerships in het
Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Boskalis beschikt over
een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden en is actief in circa 75 landen, verspreid
over zes continenten en heeft circa 14.000 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl.

