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Boskalis wint aanbesteding nieuwe wegverbinding 
tussen N69 en A67 in Noord-Brabantse grensregio  

Papendrecht, 1 oktober 2018 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de aanbesteding 

gewonnen voor de realisatie van het project Nieuwe Verbinding N69. Het 

project omvat de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de provinciale 

weg N69 ten zuiden van Valkenswaard en de snelweg A67 ter hoogte van 

Veldhoven, inclusief de realisatie van kunstwerken en de aanpassing van het 

bestaande wegennet. De definitieve gunning van het contract met een waarde 

van ruim EUR 80 miljoen door de Provincie Noord-Brabant vindt in december 

van dit jaar plaats. De uitvoering van het project zal vervolgens begin 2019 

van start gaan voor een periode van drie jaar, waarna een onderhoudstermijn 

van tien jaar volgt.  

 

Boskalis zal in bovengenoemde periode een nieuwe ontsluitingsweg 

aanleggen naar de N69 met een lengte van circa 8,5 km, de huidige N69-Zuid 

tussen de Belgische grens en Valkenswaard over een lengte van circa 7,3 km 

reconstrueren en de twee bestaande ontsluitingswegen aanpassen. Met deze 

ontwikkeling tracht de Provincie de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in deze Nederlands-Belgische grensregio te verbeteren.  

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden streeft Boskalis naar een reductie 

van de CO2-uitstoot door het materieel door de inzet van biobrandstof. Voor 

de realisatie van dit project maakt Boskalis gebruik van de brede expertise op 

het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als 

wegenbouw die aanwezig is binnen zijn Nederlandse organisatie.  

 

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 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis 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. 

 

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