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Boskalis verwerft EUR 85 miljoen aan
kustbeschermingscontracten in Europa
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in het Verenigd
Koninkrijk en Roemenië contracten verworven ter versterking en bescherming
van een deel van de kust tegen erosie. De gezamenlijke waarde van de
contracten bedraagt circa EUR 85 miljoen.
Boskalis heeft van de Portsmouth City Council een contract verworven voor
de aanleg van nieuwe zeeweringen in Southsea nabij Portsmouth in het
zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Het project wordt in joint venture met
VolkerStevin uitgevoerd en zorgt ervoor dat duizenden huishoudens en
bedrijven langs een kuststrook van 4,5 kilometer beschermd worden tegen
overstromingen. Als onderdeel van het project zet Boskalis een grote
sleephopperzuiger in voor een strandsuppletie en wordt de kustlijn versterkt
door het plaatsen van stenen met behulp van zogenoemde rock barges. De
voorbereidende werkzaamheden gaan per direct van start en het project
wordt naar verwachting vanaf begin 2020 gedurende een periode van vijf jaar
uitgevoerd.
Daarnaast heeft Boskalis in Roemenië een contract verworven van de
Roemeense autoriteit op het gebied van waterbeheer voor het beschermen
van de kustlijn van Mamaia nabij de stad Constanta. Voor dit project zal door
Boskalis vier miljoen kubieke meter zand worden gebaggerd met behulp van
een grote sleephopperzuiger, en over een lengte van zeven kilometer een
suppletie worden uitgevoerd om een 100 meter breed strand aan te leggen.
Deze bescherming moet verdere erosie van de kust voorkomen en een vaste
kustlijn in stand houden. Het project is onderdeel van een omvangrijk
programma van de Europese Investeringsbank ter bescherming en herstel
van kustgebieden. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder afronding
van het ontwerp en technische werkzaamheden, gaan per direct van start. De
uitvoering van het project begint in de eerste helft van 2020 en zal worden
voltooid in 2021.
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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
kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis
adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van
klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel,
evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden
over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energieinfrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en
het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur
waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-
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economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van
scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage,
Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500
medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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