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Boskalis verwerft EUR 450 miljoen offshore 
windproject  

Papendrecht, 15 november 2021 

 
Boskalis heeft een groot contract verworven voor het transport en de 
installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore 
windpark ontwikkeling met een waarde van circa EUR 450 miljoen.  
 
De succesvolle staat van dienst van Boskalis op het gebied van offshore 
windparken kent zijn oorsprong in Europa en heeft zich de afgelopen jaren 
uitgebreid naar Azië en meer recent naar de oostkust van de VS. De unieke 
combinatie van installatiecapaciteiten door middel van zijn ultramoderne 
kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2 in combinatie met de veelzijdige vloot 
voor zwaar zeetransport maakt Boskalis bij uitstek gekwalificeerd voor 
grootschalige offshore windprojecten. Dit contract zorgt voor een effectieve 
vlootbezetting van één jaar voor de kraanschepen en twee jaar voor de 
zware-ladingschepen. De engineering en voorbereidende werkzaamheden 
zijn reeds gestart en de uitvoering van het project staat gepland vanaf 2023. 
 
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 de uitdagingen die gepaard gaan met 
klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van 
opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering 
en groeiend energieverbruik. 
 

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European 

Market Abuse Regulation (596/2014). 

 

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 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief 

deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

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

http://www.boskalis.com/

