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Boskalis gaat Waddenzeedijk Eemshaven-Delfzijl
versterken
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Het waterschap Noorderzijlvest is voornemens het dijkverbeteringsproject
Eemshaven-Delfzijl te gunnen aan de combinatie Boskalis & KWS infra. Met
het contract is een aanneemsom van ruim EUR 60 miljoen gemoeid, waarvan
het Boskalis aandeel ruim EUR 40 miljoen bedraagt.
Het project omvat het verhogen, verbreden en aardbevingsbestendig maken
van de Waddenzeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl over een afstand van
twaalf kilometer. De werkzaamheden zullen in de periode eind 2016 tot eind
2019 worden uitgevoerd. Het dijkverbeteringsproject maakt onderdeel uit van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van Rijkswaterstaat en
alle waterschappen om primaire dijken op een meer innovatieve en robuuste
wijze te versterken.
De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is op dit moment voldoende sterk,
maar voldoet niet aan de nieuwe rijksnormen die vanaf 2017 gelden. Dat heeft
te maken met de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daarnaast kampt
het gebied met aardbevingen en bodemdaling door gaswinning.
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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 olie- en gassector en offshore
windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis
meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT
Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige
vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes
continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in
partnerships.
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Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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