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Boskalis winnaar van de SponsorRing 2016 

Papendrecht, 25 november 2016 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is gisteravond winnaar 

geworden van de SponsorRing 2016 in de categorie 'Maatschappij' voor de 

sponsoring van de proef van het Noordzee-prototype van de drijvende 

barrière van The Ocean Cleanup. Op circa 23 km voor de Nederlandse kust 

wordt een proef uitgevoerd met een drijvende barrière om plastic uit zee op te 

vangen. Het doel is om te kijken in hoeverre het ontwerp van de barrière 

bestand is tegen extreme weersomstandigheden op zee. De SponsorRing is 

de jaarlijkse prijs voor de beste sponsorcases in Nederland. 

 

De jury zei in een toelichting: “Een extreem briljante case en de fit is 

uitstekend. De randvoorwaarden zijn gerealiseerd voor een toekomstig 

maatschappelijk effect en er was sprake van een goede interne activatie. De 

case is innovatief door een pure inzet in natura en niet in geld.”  

 

The Ocean Cleanup is een Nederlandse stichting opgericht door de 22 jarige 

Boyan Slat om plastic uit de oceanen te verwijderen. Boskalis is een van de 

drie hoofdsponsors van de proef met de drijvende barrière op de Noordzee 

naast het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een anonieme particuliere 

sponsor. Naast het mede mogelijk maken van de proef levert Boskalis met het 

hoofdsponsorschap een bijdrage aan het streven naar maatschappelijke 

bewustwording van de problematiek van de plastic soep. 
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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 olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). 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 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in 

partnerships. 

 

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