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Boskalis ontvangt voorlopige gunning voor 
omvangrijk dijkversterkingsproject in Nederland 

Papendrecht, 26 april 2021 

 

Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor een omvangrijke 

dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, zijnde het project 

Meanderende Maas. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt 

deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en 

Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen 

overstromingen. Op basis van de huidige inschatting bedraagt de waarde van 

dit twee-fasencontract voor Boskalis circa EUR 160 miljoen. 

 

Tussen Ravenstein en Lith gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Aa 

en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de primaire 

waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken. Deze dijk 

beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige 

regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaat 

Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in 

de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een 

hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de 

ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve 

doeleinden en een impuls geeft aan de economie.  

 

Het project kent twee fasen, te weten een planuitwerkingsfase en een 

realisatiefase waarbij de verwachting is dat de realisatie van het project medio 

2023 zal aanvangen met een doorlooptijd van circa vijf jaar.  

 

Naast dit project uit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt 

Boskalis in dat kader ook met partners aan de versterking van de 

Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de 

Krimpenerwaard.  

 

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 wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de 

groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met 

klimaatverandering. Dit dijkversterkingsproject is gericht op het beschermen 

van de welvaart in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland tegen de 

gevolgen van extreme waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering 

van het klimaat. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is 

Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante 

maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van 

welvaart en invulling te geven aan de energietransitie. 
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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. 

 

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

http://www.boskalis.com/

