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Boskalis publiceert Jaarverslag en CSR verslag 
2018 

 

Papendrecht, 7 maart 2019 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft het Jaarverslag 2018 en het 

Corporate Social Responsibility (CSR) verslag 2018 gepubliceerd. Deze 

verslagen zijn in het Engels uitgebracht. 

 

Het is onze ambitie om op een duurzame wijze invulling te geven aan onze 

leidende rol in onze sector en aan de verwachtingen van onze stakeholders te 

voldoen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het delen van de vooruitgang die 

we boeken en de ervaringen die we daarbij opdoen. Naast ons jaarverslag 

publiceren we met trots de tiende editie van ons CSR verslag. 

 

De verslagen zijn vanaf heden beschikbaar als interactieve PDF documenten 

en direct te downloaden via www.boskalis.com/reports.   
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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, 

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 (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit 

Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen 

en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met 

Creating New Horizons. 

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