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Boskalis neemt 5.350 zonnepanelen in gebruik, 
goed voor 15% eigen verbruik in Nederland 

Papendrecht, 26 oktober 2020 

 
Boskalis heeft de afgelopen maanden ruim 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd 
op het dak van zijn distributiecentrum in Vlaardingen. Met deze panelen 
genereert de onderneming circa 1,6 miljoen kilowattuur groene stroom per 
jaar, hetgeen gelijk staat aan het verbruik van 560 huishoudens. Het nieuwe 
distributiecentrum is medio 2019 in gebruik genomen voor de logistieke 
ondersteuning van de uiteenlopende Boskalis-projecten wereldwijd. Het platte 
dak van ruim 16.000 vierkante meter leent zich uitstekend voor dit grote 
aantal zonnepanelen. Boskalis heeft dit project in partnership met Zonnegilde 
en Triodos Bank Nederland gerealiseerd. 
 
Peter Berdowski, CEO Boskalis, “Met het grootschalig opwekken van zonne-
energie zetten we een belangrijke stap in de realisatie van onze 
duurzaamheidsambities voor onze kantoren en distributiecentra. Dit 
distributiecentrum is direct CO2 negatief en met het totaal geïnstalleerde 
vermogen is Boskalis voor 15% zelfvoorzienend in Nederland. Wij maken al 
jaren gebruik van 100% groene stroom op onze Nederlandse locaties en gaan 
met deze investering in Vlaardingen een stap verder door deels 
zelfvoorzienend te worden. In navolging van ons distributiecentrum in 
Vlaardingen zijn we ook op onze campus in Papendrecht gestart met het 
installeren van zonnepanelen en onderzoeken we mogelijkheden om verder 
op te schalen. Hiermee komen we een stapje dichter bij de realisatie van onze  
CO2--neutrale doelstelling.” 
 

 
Peter Berdowski (CEO Boskalis) met links Gerard de Ruiter (CEO Zonnegilde) 
 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Boskalis en onze 

net-zero doelstelling verwijzen wij naar ons Sustainability Report. 
  

https://boskalis.cld.bz/Sustainability-Report-2019
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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 (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. 

 

 

Over Zonnegilde: Zonnegilde B.V. is dé specialist op het gebied van het realiseren van zonnepanelen-projecten voor de 

zakelijke eindgebruikers. Zij werken uitsluitend voor klanten die duurzaamheid in hun werk- en leefomgeving serieus 

nemen en op zoek zijn naar een kwalitatief, hoogstaand en passend antwoord hierop. Door haar specifieke expertise 

werken zij met de meest actuele technologie en producten, waardoor klanten verzekerd zijn van een duurzame, slimme 

oplossing. Zonnegilde verzorgt de aanvraag van de SDE+ subsidie, de plaatsing, het onderhoud van de PV-installatie en 

de uitwerking van financiering. www.zonnegilde.nl 

 

 

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

http://www.boskalis.com/

