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Boskalis dochter VBMS tekent preferred supplier 
overeenkomst voor offshore windpark Triton Knoll 

Papendrecht, 25 september 2017 

 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) dochteronderneming VBMS 
heeft een Preferred Supplier en Early Works overeenkomst getekend voor het 
leveren en installeren van de inter-array en exportkabels voor het offshore 
windpark Triton Knoll in het Verenigd Koninkrijk. Het project zal worden 
uitgevoerd in consortium met NKT Cables.  
 
De contractwaarde bedraagt naar schatting circa EUR 80 miljoen. De 
toekenning vindt plaats onder voorbehoud van financiering; deze is naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 2018 rond. Het project omvat twee 
50-kilometer lange exportkabels en zevenennegentig (97) 66kV inter-array 
kabels die door twee eigen kabellegschepen zullen worden geïnstalleerd. De 
uitvoering van het project staat gepland voor 2020. 

 

Het offshore windpark Triton Knoll, dat wordt ontwikkeld door Innogy 

Renewables UK Ltd en Statkraft AS ligt 32 kilometer voor de kust van 

Lincolnshire en 50 kilometer uit de kust van het noorden van Norfolk. Triton 

Knoll wordt een van de meest kosteneffectieve windenergieprojecten in Britse 

wateren en zal met 90 turbines duurzame, hernieuwbare energie leveren aan 

meer dan 800.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk.  

 
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 uitdagingen die gepaard gaan met 
klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de ontwikkeling van 
hernieuwbare energieopwekking als gevolg van klimaatverandering en een 
toenemende energieconsumptie. 

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 ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 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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