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Boskalis verwerft inter-array kabellegcontract voor 
offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode 
Wind 3 

Papendrecht, 10 november 2021 

 
Boskalis heeft een contract verworven voor de installatie van de inter-
arraykabels voor de offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode 
Wind 3. Het contract is door Ørsted toegekend en omvat het transport, 
de installatie en het begraven van in totaal 106 inter-array kabels.  
 
Het project zal worden uitgevoerd met het kabellegschip Boka Ocean. Dit 136 
meter lange schip werd eerder dit jaar aangekocht en wordt voorzien van een 
kabeldraaitafel van 4.000 ton. De voorbereidingen voor het project zullen 
binnenkort van start gaan en de kabellegwerkzaamheden zullen begin 2024 
worden uitgevoerd.  
 
De offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3 hebben een 
capaciteit van respectievelijk 900 MW en 242 MW. Beide windparken 
bevinden zich in het Duitse deel van de Noordzee. Gecombineerd zullen deze 
twee offshore windparken groene stroom leveren aan circa 1,2 miljoen Duitse 
huishoudens. De gunning van het contract is afhankelijk van een definitieve 
investeringsbeslissing door Ørsted.  
 
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 de uitdagingen die gepaard gaan met 
klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van 
opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering 
en groeiend energieverbruik. 
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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, 
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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 650 schepen en vaartuigen en 9.900 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/

