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BOSKALIS ENVIRONMENTAL
Boskalis Environmental houdt zich wereldwijd
bezig met bodemreiniging, de verwerking van
baggerspecie, water- en landbodemsaneringen,
het hergebruik van grondstoffen en depotbeheer.
Wij zijn gespecialiseerd in de grootschalige reiniging van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen. Daarbij gebruiken we technieken die we
zelf ontwikkelen en installaties die we zelf ontwerpen
en bouwen. Ook verzorgen we het gehele proces,
inclusief keuring, planning, transport en afzet van de
deelstromen.
Omdat we beschikken over een eigen technische
dienst, engineerafdeling en laboratorium, zijn wij
in staat om ingewikkelde projecten integraal uit te
voeren: van het vooronderzoek, het ontwerp en
het projectmanagement, tot aan de bouw van de
nodige installaties, de uitvoering en het beheer.
Boskalis Environmental werkt nauw samen met
Boskalis Nederland en Boskalis Internationaal.
Onze producten worden als bouwmaterialen
toegepast binnen Boskalis Nederland (waaronder
Beaumix®). De afdeling Grondstoffen zorgt voor
afzet en hergebruik ervan in diverse projecten van
Boskalis Nederland.
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Baggerspecieverwerking
Fox River project

VERWERKING VAN VERONTREINIGDE BAGGERSPECIE EN
WATERBODEMSANERINGEN
Vanaf het moment dat de waterbodemkwaliteit bekend is, of eventueel zelfs nog
daarvoor, kunnen wij onze opdrachtgevers het hele saneringsproces aanbieden,
vanaf de ontwerpfase van de installatie tot en met de uitvoering en oplevering.
Ook hebben we veel ervaring met risicodragende participatie. Hoe eerder wij bij
een project betrokken worden, hoe nauwkeuriger we kunnen inspelen op ingewikkelde vraagstukken, zoals die zich kunnen voordoen bij bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingsprojecten. Indien het mogelijk is, kunnen we gebruik maken van
een van onze mobiele installaties om verontreinigde baggerspecie ter plaatse
te bewerken.
In de afgelopen jaren heeft Boskalis Environmental een aantal projecten
uitgevoerd waarbij verontreinigde baggerspecie is verwerkt. Recent hebben
we het project Fox River in de US afgerond. Hierbij is onze verwerkingsinstallatie direct aangesloten op de baggerunit.
Naast het saneren en verwerken
van (verontreinigde) baggerspecie kunnen we tevens het
depotontwerp en -beheer
uitvoeren.
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