
 

 

 

PERSBERICHT 

Koninklijke Boskalis 

Westminster N.V. 

Postbus 43 

3350 AA Papendrecht 

  

 

 

Pagina 

1 | 2 

VOOR MEER INFORMATIE 

Investor relations: 

Martijn L.D. Schuttevâer 

ir@boskalis.com 

 

Pers: 

Arno Schikker 

press@boskalis.com 

 

T +31 78 6969310 

Boskalis verwerft opdracht voor aanleg van tweede 
kunstmatig wooneiland in Panama 

Papendrecht, 16 maart 2015 

 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract 
verworven van Compañía Insular Americana, S.A. voor de aanleg van 
een tweede kunstmatig eiland voor de kust bij de woonwijk Punta 
Pacifica in Panama-Stad. Dit project volgt op het door Boskalis 
succesvolle aangelegde eerste eiland, dat begin 2013 aan de klant werd 
opgeleverd. De werkzaamheden voor het nieuwe project, dat een 
contractwaarde van ruim EUR 55 miljoen heeft, zullen in de loop van het 
tweede kwartaal 2015 van start gaan en naar verwachting twee jaar in 
beslag nemen. 
 

 
 
Het project omvat de aanleg van een tweede kunstmatig eiland in de Stille 
Oceaan voor de dichtbevolkte kustlijn van Panama-Stad. Er zal negen hectare 
land worden gecreëerd door circa 600.000 kubieke meter steen te storten 
voor de omtrek van het eiland en dit op te vullen met 1,3 miljoen kubieke 
meter zand. Tevens zal er een brug worden gebouwd om de twee eilanden 
met elkaar te verbinden. 
 
De opdrachtgever Compañía Insular Americana, S.A. is gelieerd aan Ocean 
Reef Island Inc, in opdracht waarvan Boskalis het eerste kunstmatige eiland 
heeft gerealiseerd. 
 
Boskalis zal steen aanvoeren met behulp van sleepboten en bakken, terwijl 
een grijperkraan en graafmachines zullen worden ingezet voor het installeren 
van de stenen omtrek. Vervolgens zal het eiland worden opgevuld met zand 
dat wordt aangevoerd door een grote sleephopperzuiger. 
 

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 
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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.  
 
Link naar filmpje met kunstenaarsimpressie: 
http://www.youtube.com/watch?v=aiG0b15DJuw&feature=player_embedded 
 
Verdere foto’s zijn beschikbaar op verzoek. 
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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 offshore 

energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en 

Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere 

strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit 

Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. 

 

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