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Boskalis en Van Oord gaan kunstmatig eiland 
aanleggen voor de kust van Jakarta in Indonesië 

Papendrecht, 28 januari 2015 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in joint venture met 

Van Oord een contract verworven van PT Muara Wisesa Samudra voor het 

ontwerpen en aanleggen van een kunstmatig eiland als onderdeel van de 

bagger- en landaanwinningswerkzaamheden ten behoeve van Pluit City voor 

de kust van Jakarta in Indonesië. Het contract heeft een totale waarde van 

circa EUR 350 miljoen (Boskalis aandeel 50%). 

 

Het project omvat de aanleg van circa 160 hectare nieuw land, waarvoor ruim 

20 miljoen kubieke meter zand benodigd is. De bagger- en 

landaanwinningsactiviteiten zullen worden uitgevoerd door twee jumbo 

sleephopperzuigers die voor het benodigde zand gebruik zullen maken van 

lokale wingebieden. Het project omvat tevens 

grondverbeteringswerkzaamheden en de aanleg van een stenen 

oeverbescherming. De werkzaamheden vangen per direct aan en het project 

zal naar verwachting in 2018 worden voltooid. Na realisatie zal het nieuwe 

eiland zowel voor woningbouw als commerciële doeleinden worden gebruikt. 

 

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 landaanwinningsproject hangt nauw samen met de 

behoefte aan nieuw land om de bevolkingsgroei in een dichtbevolkt gebied op 

te vangen. 

 

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 

ondermeer 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 offshore energiesector, waaronder 

subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en 

Dockwise) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). 

Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). 

Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, 

verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000 

medewerkers in dienst. 

 

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