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Boskalis neemt voor EUR 200 miljoen werk aan in 
Nederland 

Papendrecht, 12 januari 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de afgelopen 

weken in Nederland een aantal middelgrote en diverse kleinere werken 

aangenomen met een totale contractwaarde van ruim EUR 200 miljoen.  

 

Vandaag ontving Boskalis de opdracht voor de uitbreiding en verdubbeling 

van de Tractaatweg (N62) in de provincie Zeeland. De voorbereidende 

werkzaamheden starten in het voorjaar van 2017 en het project wordt in het 

voorjaar 2019 opgeleverd. Het project heeft een contractwaarde van circa 

EUR 30 miljoen.   

 

Tevens heeft Rijkswaterstaat vandaag het voornemen bekendgemaakt het 

contract voor de verruiming van de Twentekanalen fase 2 aan een combinatie 

van Boskalis en Van den Herik te gunnen. Het project is gericht op de 

verruiming van een drietal percelen van de Twentekanalen en is noodzakelijk 

om de bereikbaarheid van de regionale havens te vergroten en grotere 

binnenvaartschepen te kunnen accommoderen. De werkzaamheden zullen 

naar verwachting in de tweede helft van 2017 starten en uiterlijk in 2020 

worden afgerond. Met het contract is een aanneemsom van ruim 

EUR 50 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis 50% bedraagt. 

 

De overige aangenomen werken betreffen de versterking van de Houtribdijk 

ter waarde van EUR 45 miljoen, twee kustsuppletieprojecten voor 

Rijkswaterstaat en een aantal kleinere wegenbouwgerelateerde projecten. 

 

 

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. 

 

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