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Boskalis verwerft EUR 70 miljoen contract voor 
landaanwinning in Bahrein 

Papendrecht, 25 juli 2019 

 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract van het 
Ministry of Works van Bahrein verworven met betrekking tot het North 
Manama Causeway project. Het contract heeft een waarde van circa EUR 70 
miljoen. De activiteiten zullen in het derde kwartaal van 2019 van start gaan 
en worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 voltooid. 
 
Het North Manama Causeway project is onderdeel van het strategisch plan 
van het Ministry of Works om het bestaande wegennet te verbeteren door het 
ontwikkelen van nieuwe verkeersroutes om de snelgroeiende economie van 
het Koninkrijk Bahrein te ondersteunen. Als onderdeel van het programma 
gaat Boskalis twee middelgrote sleephopperzuigers inzetten om circa 130 
hectare land aan te winnen met een geschat volume van zes miljoen kubieke 
meter zand. De activiteiten omvatten daarnaast steenstortwerkzaamheden ten 
behoeve van oeverbescherming. 

 

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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