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Boskalis tekent omvangrijk subsea kabel-
reparatiecontract 

Papendrecht, 13 februari 2019 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het een 

omvangrijk contract heeft getekend voor het vervangen en repareren van een 

deel van de inter-array kabels van een offshore windpark. De contractwaarde 

voor Boskalis bedraagt circa EUR 80 miljoen.  

 

Boskalis zal drie kabellegbakken inzetten, waaronder de voor kabelreparatie 

uitgeruste Bokabarge 82 en de recent geacquireerde BoDo Constructor van 

Bohlen Doyen, vergezeld door diverse ondersteuningsschepen. 

 

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 de ontwikkeling van 

duurzame energieopwekking als gevolg van de verandering van het klimaat 

en een toenemende energieconsumptie. 

 

 

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 (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit 

Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen 

en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 

landen, verspreid over zes continenten. 
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