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Boskalis verwerft EUR 250 miljoen exportkabel-
installatiecontract voor Ostwind 2 netverbindingen 

Papendrecht, 25 november 2018 

 

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

contract verworven voor het installeren van exportkabels ten behoeve van de 

offshore netverbinding Ostwind 2. Het contract is toegekend door 50Hertz en 

kent een waarde voor Boskalis van meer dan EUR 250 miljoen, waarmee dit 

het grootste kabelinstallatiecontract is dat ooit door Boskalis is verworven. 

 

 
 

De werkzaamheden voor het project omvatten het ontwerpen en installeren 

van circa 270 kilometer exportkabel dat de toekomstige offshore 

windmolenparken Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle zullen aansluiten op het 

hoogspanningsstation nabij het Duitse Lubmin. Het project gaat naar 

verwachting in het eerste kwartaal van 2019 van start en de oplevering staat 

gepland voor eind 2022. 

 

Boskalis gaat het contract uitvoeren in consortium met partner NKT, dat het 

hoogspanningskabelsysteem zal leveren. Voor dit project gaat Boskalis een 

geïntegreerde oplossing leveren op basis van in-house diensten waaronder 

UXO-survey, geotechnische en geofysische surveydiensten (uitgevoerd door 

Boskalis-dochter Gardline), prepareren van de zeebodem, uitvoeren van de 

pre-lay run, transport en installatie van de 220kV exportkabels en het 

herstellen van de zeebodem.  

 

Boskalis zal een breed scala aan eigen materieel inzetten, waaronder 

sleephopperzuigers en backhoe dredgers, surveyschepen voor geofysisch en 

geotechnisch onderzoek, kabellegschepen evenals een uitgebreid 

assortiment trenching-materieel.  

 

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We zijn uitermate trots dat we zijn 

geselecteerd voor dit contract – het grootste kabelinstallatiecontract ooit voor 
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Boskalis. Ons vermogen om onze baggerdiensten en onlangs verworven surveycapaciteiten te 

combineren met onze expertise op het gebied van kabelinstallatie, toont de unieke breedte van het 

dienstenaanbod van Boskalis. Als de toonaangevende aannemer voor subsea kabelinstallaties kijken 

we ernaar uit om deze positie verder uit te bouwen voor onze klanten.” 

 

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische 

factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende 

energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met 

klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de ontwikkeling van duurzame energieopwekking 

als gevolg van de verandering van het klimaat en een toenemende energieconsumptie. 
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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. 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 ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief 

deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. 

 

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