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Boskalis neemt voor EUR 75 miljoen aan 
infrastructuurprojecten aan in Nederland 

Papendrecht, 7 december 2020 

 
Boskalis heeft in Nederland twee infrastructuurprojecten aangenomen met 
een gecombineerde contractwaarde van circa EUR 75 miljoen.   
 
Op de rivier de Waal in het grensgebied met Duitsland gaat Boskalis in 
opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe haven realiseren. Deze 
overnachtingshaven voor binnenvaartschepen wordt aangelegd in Spijk nabij 
Lobith en zal de veiligheid en bereikbaarheid vergroten. Voor dit project zal 
circa drie miljoen kubieke meter grond worden verzet door middel van een 
kleine snijkopzuiger en grondverzetmaterieel. De werkzaamheden vangen 
begin 2021 aan met een doorlooptijd van circa 2,5 jaar. Op dit project zal naar 
verwachting een CO2-reductie van ruim 50% worden gerealiseerd door het 
toepassen van duurzame biobrandstof. 
 
Daarnaast gaat Boskalis de provinciale weg N241 herinrichten. Dit door de 
Provincie Noord-Holland en PWN gegunde project omvat naast een 
verbreding van de weg tevens het verleggen van een drinkwaterleiding en de 
realisatie van diverse voorzieningen om de veiligheid van de weggebruikers te 
vergroten. Dit project kent een planuitwerkingsfase en een realisatiefase met 
een verwachte oplevering eind 2024.   
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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 
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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 persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.  

http://www.boskalis.com/

