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Boskalis lanceert nieuwe editie van zijn Creating 
New HORIZONS magazine 

 

Papendrecht, 13 December 2021 
 
Boskalis heeft een gloednieuwe editie van zijn online magazine gepubliceerd 
(boskalis.com/magazine). In het magazine presenteren we verrassende 
inzichten en perspectieven van experts en staan we stil bij projecten waar 
operationele en technologische grenzen worden verlegd.  
 
In deze nieuwe editie keren we terug naar het Suezkanaal eind maart waar 
het mega-containerschip Ever Given aan de grond liep en bieden we een 
kijkje achter de schermen van wat de New York Times beschreef als "een van 
de grootste en meest intense bergingsoperaties in de moderne geschiedenis". 
In samenwerking met de Suez Canal Authority slaagde een groot aantal 
specialisten van Boskalis er bij springtij in om het reusachtige schip vlot te 
trekken, waarna de honderden wachtende schepen hun weg konden 
vervolgen.     
 
Sinds de vorige editie van ons magazine wordt de wereld nog steeds 
geconfronteerd met diverse beperkingen als gevolg van de pandemie. Voor 
een wereldwijd maritiem bedrijf met bemanningen en projectmedewerkers die 
periodiek moeten worden afgelost, brengt dit tal van operationele uitdagingen 
met zich mee. Leden van het Travel Emergency Team van Boskalis vertellen 
hoe zij deze problemen aanpakken.   
 
Ondanks de COVID-beperkingen vinden er binnen ons bedrijf talrijke 
interessante nieuwe ontwikkelingen en projecten plaats, waaronder projecten 
die zijn gericht op enkele van 's werelds grootste uitdagingen op weg naar een 
duurzame toekomst. Een treffend voorbeeld is de bouw van drijvende 
windmolenparken op offshore-locaties waar het water te diep is voor turbines 
op traditionele vaste funderingen. Boskalis heeft onlangs 's werelds grootste 
drijvende windpark voor de kust van Schotland geïnstalleerd. Een andere 
veelbelovende innovatie is het gebruik van kunstmatige riffen als onderdeel 
van kustbeschermingsoplossingen. Met ons Artificial Reefs Program testen 
we verschillende soorten kunstmatige riffen in Europa, Afrika en Midden-
Amerika.        
 
Wij bevelen ook de inspirerende artikelen en prachtige video's aan over 
baanbrekende projecten, zoals de installatie van brugdelen van 's werelds 
langste hangbrug, de floatover-installatie van een platform topside met 
chirurgische precisie, de ontmanteling van offshore platforms in de Noordzee 
en de aanleg van een omvangrijk zandlichaam in zee voor de realisatie van 
een autosnelweg in Bahrein. 
 
Let’s create new horizons together! 
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Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading global services provider operating in the dredging, maritime infrastructure 

and maritime services sectors. The company provides creative and innovative all-round solutions to infrastructural 

challenges in the maritime, coastal and delta regions of the world. With core activities such as coastal defense, riverbank 

protection and land reclamation Boskalis is able to provide adaptive and mitigating solutions to combat the effects of 

climate change, such as extreme weather conditions and rising sea levels, as well as delivering solutions for the 

increasing need for space in coastal and delta regions across the world. The company facilitates the development of 

offshore energy infrastructure, including renewable wind energy. Boskalis is furthermore active in the construction and 

maintenance of ports, waterways, access channels and civil infrastructure, thus helping to facilitate trade flows and 

regional socio-economic development. In addition, Boskalis is a global marine salvage expert and has a number of 

strategic partnerships in harbor towage and terminal services (Keppel Smit Towage and Smit Lamnalco). With a versatile 

fleet of more than 650 vessels and floating equipment and 9,900 employees, including associates, Boskalis is creating 

new horizons around the world. 

 

This news release can also be found on our website www.boskalis.com. 
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