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Ieder jaar publiceert Boskalis zijn Engelstalige magazine
(www.boskalis.com/magazine) waarin we verrassende inzichten en
perspectieven van externe experts presenteren en stilstaan bij projecten waar
operationele en technologische grenzen zijn verlegd. Ook in deze turbulente
tijden willen we onze klanten, business partners en andere stakeholders op de
hoogte houden van interessante nieuwe ontwikkelingen en de achtergronden
van onze activiteiten. Op deze manier onderstrepen we ook de toewijding en
het harde werk van alle Boskalis-medewerkers over de hele wereld, van wie
velen worden geconfronteerd met COVID-19-beperkingen.
In deze nieuwe editie ontvouwt Professor Ad van Wijk, hoogleraar Future
Energy Systems aan de Technische Universiteit Delft, zijn visie op de grote rol
die waterstof kan spelen in een duurzame wereldwijde energievoorziening en
bespreekt Dr. Aimée Slangen, expert op het gebied van zeespiegelverandering
bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en een
van de hoofdauteurs van het aanstaande Assessment Report 6 van het
Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, de
belangrijkste oorzaken en gevolgen van zeespiegelstijging.
We bevelen de inspirerende artikelen en prachtige video’s over unieke
projecten, zoals het droogdokken van het cruiseschip Carnival Vista, de
aanleg van het havencomplex in Duqm en de installatie van de Borssele
exportkabels van harte aan.
Let’s create new horizons together!
Houd er rekening mee dat de meeste artikelen zijn geschreven vóór de
COVID-19-uitbraak, dus een deel van de inhoud is hierdoor mogelijk in een
ander daglicht komen te staan.
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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 sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op
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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 nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
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