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Boskalis versterkt positie in groeiende offshore 
windmarkt  

Papendrecht, 7 maart 2016 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een 

intentieovereenkomst (LOI) getekend om offshore activiteiten van 

VolkerWessels over te nemen. Onder de voorgenomen transactie zal 

Boskalis maritieme en offshore windenergie gerelateerde activiteiten 

van VolkerWessels overnemen, zijnde VBMS, Stemat en VSI (Volker 

Stevin International).  

Peter Berdowski, CEO Boskalis: 

“Wij werken al jaren intensief en constructief samen met VolkerWessels, op 

land, alsook op zee. De afgelopen jaren zijn we ons gezamenlijk steeds 

nadrukkelijker gaan richten op de kansen in de offshore wind en hebben wij 

diverse projecten verworven en succesvol afgerond. De komende jaren 

verwachten wij dat de vraag naar offshore windenergie, zowel in Noord-West 

Europa als daarbuiten, verder zal toenemen. Wij zijn dan ook erg enthousiast 

dat we deze activiteiten nu voor de volle honderd procent kunnen 

onderbrengen binnen Boskalis. Door samenvoeging met onze andere 

maritieme activiteiten ontstaan vele nieuwe mogelijkheden voor markt- en 

kostensynergie. Voor Boskalis is dit een logische en wenselijke stap in onze 

strategie gericht op het versterken van onze dienstverlening in de offshore.”  

Boskalis en VolkerWessels trekken al jaren succesvol samen op in de 

offshore windenergiemarkt. VBMS, een 50/50 joint venture van Boskalis en 

VolkerWessels, is de Europese marktleider op het gebied van het offshore 

installeren van kabels met een sterke marktpositie en goed gevulde 

orderportefeuille. Als gevolg van deze transactie verkrijgt Boskalis de 

resterende 50% van de aandelen in VBMS. Stemat biedt wereldwijd 

specialistisch drijvend materieel aan en beschikt over een gevarieerde vloot 

met onder meer een kabellegschip en multi-purpose schepen. VSI is een 

specialist in het bouwen van offshore funderingen en maritieme constructies. 

Boskalis en VSI hebben eind 2014 en medio 2015 in joint venture twee 

omvangrijke offshore windmolenpark-projecten aangenomen, respectievelijk 

Wikinger en Veja Mate. Als gevolg van deze transactie zal Boskalis deze twee 

projecten zelf voor 100% uitvoeren.  

De huidige jaaromzet van de over te nemen activiteiten, exclusief de twee 

offshore windmolenpark-projecten, bedraagt circa EUR 200 miljoen bij een 

EBITDA van circa EUR 30 miljoen. Het pro forma consolidatie-effect per 

ultimo 2015 op de orderportefeuille van Boskalis is ruim EUR 600 miljoen, 

waarvan ruim EUR 200 miljoen verband houdt met de twee in uitvoering 

zijnde offshore windmolenpark-projecten.  

Het streven is om deze transactie in het tweede kwartaal 2016 af te ronden 

nadat aan de gebruikelijke voorwaarden is voldaan, met 1 januari 2016 als 

effectieve datum. 
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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 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 offshore 

energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en 

Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere 

strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit 

Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. 

 

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