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Boskalis verwerft twee contracten voor
baggerwerkzaamheden in Finland
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in Finland twee
contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur,
de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde
contractwaarde van EUR 32 miljoen. In de haven van Helsinki zal Boskalis de
Vuosaari-vaargeul en het havenbassin verdiepen van elf naar dertien meter
en een deel van het gebaggerde materiaal gebruiken voor de ontwikkeling
van Helsinki’s Hernesaari-gebied, dat dicht bij het centrum van de stad ligt. De
werkzaamheden gaan direct van start en zullen eind 2021 worden afgerond.

Voor het verdiepen van de betreffende delen van de haven wordt een volume
van een miljoen kubieke meter klei, keien en grind gebaggerd en wordt 0,8
miljoen kubieke meter steen van de bodem verwijderd door middel van booren springwerkzaamheden. Een deel van dit materiaal wordt per schip naar het
Hernesaari-gebied vervoerd en hergebruikt voor het aanwinnen van 6 hectare
land waarop de komende jaren kantoren en woningen voor 7.000 mensen
worden ontwikkeld. Voor deze activiteiten zet Boskalis gespecialiseerd
baggermaterieel in, waaronder twee grote backhoe dredgers, een grab
dredger, een boorschip alsmede beunschepen en -bakken.
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De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste
macro-economische 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. Deze projecten worden grotendeels gedreven door de
toenemende wereldhandel en de trend naar grotere en steeds dieper
stekende schepen alsmede de bevolkingsgroei in grote steden.
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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 energie-infrastructuur, 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-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 en Smit Lamnalco). Met een
veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 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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