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Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkings-
projecten aan in Nederland 

Papendrecht, 22 juli 2020 

 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee omvangrijke 
dijkversterkingsprojecten aangenomen, zijnde het project IJsseldijk 
Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten 
maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het 
Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen 
tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschattingen bedraagt 
de gecombineerde totale contractwaarde voor Boskalis circa EUR 200 
miljoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJsseldijk Zwolle – Olst © Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
Tussen Zwolle en Olst gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta de IJsseldijk over een afstand van bijna dertig kilometer 
versterken. De dijk beschermt de bewoners van Salland tegen water uit de 
IJssel en tegen overstromingen vanuit het IJsselmeer bij noordwesterstormen.  
 
Tevens gaat Boskalis in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard de IJsseldijk bij Krimpenerwaard over een afstand van tien 
kilometer versterken. De dijk moet bescherming bieden tegen hoogwater en 
overstromingen van de Hollandsche IJssel en beschermt ruim 200.000 
bewoners en de economische waarden van het achterland. Dit project wordt 
in joint venture met van Hattum en Blankevoort uitgevoerd.  
 
Beide projecten kennen een planuitwerkingsfase en een realisatiefase met 
een totale doorlooptijd tot en met 2026. Naast deze projecten uit het nationale 
Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis in dat kader momenteel 
samen met partners aan de versterking van de Markermeerdijken en heeft het 
onlangs de versterkingen van de Houtribdijk en de Waddenzeedijk 
Eemshaven-Delfzijl succesvol afgerond. 
 
De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste 
macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze 
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markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en 
uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze twee dijkversterkingsprojecten zijn gericht 
op het beschermen van de welvaart in grote delen van Nederland en de gevolgen van extreme 
waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering van het klimaat. Met zijn grensverleggende 
activiteiten en unieke expertise is Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante 
maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te 
geven aan de energietransitie.  
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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.  

http://www.boskalis.com/

