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Boskalis breidt kolenhaven van Newcastle uit
Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft een omvangrijke baggeropdracht verworven ten
behoeve van de uitbreiding van de kolenexporthaven van Newcastle in Australië.
Opdrachtgever is Newcastle Coal Infrastructure Group, een consortium van de
kolenproducenten BHP Billiton, Centennial Coal, Donaldson Coal, Peabody Energy Australia
Coal, Felix Resources en Whitehaven Coal. De opdracht zal in samenwerking met
baggerbedrijf Dredging International nv worden uitgevoerd. De uitvoering beslaat circa 18
maanden, tot medio 2009. De contractwaarde bedraagt circa € 120 miljoen, het aandeel van
Boskalis daarin is circa € 60 miljoen.
Het project omvat de aanleg van een haventerrein, het baggeren van een exporthaven en de
verdieping van een toegangskanaal. In totaal zal circa 5 miljoen m³ grond worden verwerkt.
Voor deze opdracht worden cutterzuigers, backhoes en kranen ingezet.
Meer informatie over dit project kan worden gevonden op http://www.ncig.com.au/.
Dit project in Australië past in de reeks van grootschalige grondstofgedreven projecten op de
wereldmarkt voor maritieme infrastructuur. De markt wordt gedreven door
langetermijnfactoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de
wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de
energiemarkten.
Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van
Boskalis zijn 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 baggersector
voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij 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 8.000 medewerkers in dienst.
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