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Boskalis Nederland op weg naar 35% CO2-reductie 
door inzet biobrandstoffen 

Papendrecht, 12 juli 2018 

 

Boskalis Nederland en biobrandstofleverancier GoodFuels tekenen 

lange termijn partnership en zetten in op verdere verduurzaming. Het 

terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de lange termijn 

doelstellingen van Boskalis. Met een 35% reductie van de uitstoot van 

materieel in Nederland in de komende vijf jaar wordt een belangrijke 

stap gezet in de realisatie van deze ambitie. 

 

De relatie van Boskalis Nederland met GoodFuels start in 2015. Boskalis was 

vanaf het eerste uur een “believer” in de potentie van geavanceerde 

biobrandstoffen voor de scheepvaart. Met het “Boskalis on Bio” programma in 

partnership met GoodFuels en Wärtsilä heeft Boskalis een essentiële bijdrage 

geleverd aan de totstandkoming van een eerste wereldmarkt voor 

geavanceerde biobrandstoffen voor de scheepvaart.  

 

Richard Rijper, algemeen directeur Boskalis Nederland: “Met de start van het 

Boskalis on Bio programma in 2015 is door Boskalis en GoodFuels veel 

kennis vergaard en ervaring opgedaan met de het gebruik van geavanceerde 

biobrandstoffen. We kijken uit naar de continuering van het partnership 

teneinde een substantiële CO2-reductie van ons materieel in Nederland te 

realiseren en tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame 

realisatie van infrastructuurprojecten voor onze klanten in Nederland.”  

 

Bewezen prestatie geavanceerde biobrandstof  

Uit diverse praktijktests van Boskalis Nederland is gebleken dat duurzame 

biobrandstof uitstekend presteert en tegelijkertijd een indrukwekkende CO2- 

besparing oplevert tot 90% versus fossiele brandstof. Op het project Marker 

Wadden baggerde de snijkopzuiger Edax in 2016 zes maanden lang op een 

biobrandstofmengsel B50 bestaand uit 50% restproducten uit de 

papierindustrie hetgeen resulteerde in een enorme CO2-reductie. Naast 

schepen past Boskalis Nederland de brandstof nu ook toe op droog 

grondverzetmaterieel en vrachtwagens.  

 

Echt duurzaam 

Belangrijk onderdeel voor Boskalis in het partnership met GoodFuels is het 

gebruik van zuiver duurzame reststromen die niet concurreren met de 

voedselvoorziening of leiden tot ontbossing van regenwouden. Dit gebeurt 

onder toezicht van een onafhankelijke duurzaamheidsboard met daarin 

leidende NGO’s en academici.  

 

 

 

mailto:ir@boskalis.com
mailto:press@boskalis.com


  
 

Datum Pagina 

12 juli 2018 2 | 2 

 

 
NIEUWSBERICHT 

  

 

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. 

 

GoodFuels is marktleider op het gebied van ontwikkeling en wereldwijde distributie van geavanceerde duurzame 

biobrandstoffen. De brandstoffen (HVO bijvoorbeeld, of duurzame marine diesel en stookolie) worden geleverd aan alle 

transportsectoren waarvoor het de beste en snelste optie is om te verduurzamen, zoals de zeevaart, zwaar wegtransport, 

spoorvervoer, binnenvaart en de bouw. Bedrijven kunnen zo een CO2-reductie tot wel 90% realiseren (well-to-wheel) en 

daarmee hun ecologische footprint sterk verlagen. De fossielarme en fossielvrije dieselvervangers van GoodFuels zijn 

direct inzetbaar. Dit betekent dat ze zonder aanpassingen aan motoren zijn te gebruiken (‘drop-in’). Meer informatie 

goodfuels.com 

 

 

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