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Boskalis verwerft offshore exportkabelcontract 
voor windpark Hornsea 2 

Papendrecht, 29 april 2019 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het contract 

verworven voor het leggen van de offshore exportkabels voor het 

offshore windpark Hornsea 2. Het contract, dat werd toegekend door 

Ørsted Wind Power A/S, heeft een waarde van meer dan EUR 100 miljoen 

en betreft drie exportkabelcircuits met een totale lengte van circa 380 

kilometer.  

 

De werkzaamheden voor het project omvatten het voorbereiden van het 

offshore kabeltracé (geofysische surveydiensten, grote zwerfkeien verwijderen 

en baggerwerkzaamheden om de zeebodem te egaliseren) evenals het 

installeren en beschermen van de kabels. De drie 130 kilometer lange 

exportkabels waarmee het offshore substation wordt aangesloten op het 

onshore substation zullen worden gelegd door middel van horizontaal 

gestuurd boren over een lengte van 300 meter door de zeewering bij 

Horseshoe Point aan de Britse kust. Het project gaat naar verwachting later 

dit jaar van start en de oplevering staat gepland voor eind 2021. Boskalis 

streeft ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk met lokale toeleveranciers 

uit te voeren. 

 

Boskalis zal een breed scala aan eigen specialistische diensten en materieel 

inzetten, waaronder een sleephopperzuiger, een surveyschip voor geofysisch 

onderzoek en meerdere kabellegschepen. Daarnaast heeft Boskalis 

geïnvesteerd in een nieuwe multifunctionele ploeg voor zowel het graven van 

de kabelsleuven als het weer opvullen van deze sleuven nadat de kabels 

gelegd zijn. De ploeg kan met een constante kracht van 200 ton 

voortgetrokken worden en sleuven graven op verschillende diepten en in veel 

verschillende bodemsoorten, en is ontworpen om de milieu-impact te 

minimaliseren. De ploeg zal worden voortgetrokken door de recent aan de 

vloot toegevoegde moderne construction support vessel Boka Falcon. 

 

Het offshore windpark Hornsea 2 zal bestaan uit maximaal 165 turbines met 

een maximumvermogen van 1,4GW en ligt circa 90 kilometer voor de kust 

van Yorkshire. Na voltooiing zal het park tot 1,6 miljoen huishoudens kunnen 

voorzien van schone energie. 

 

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 wereldeconomie, stijgende energieconsumptie, de 

groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met 

klimaatverandering. Dit project hangt samen met de ontwikkeling van 

duurzame energieopwekking als gevolg van de verandering van het klimaat 

en een toenemende energieconsumptie. 
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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 (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam 

Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, 

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

 

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