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Nieuwe baggeropdracht voor DEME in Angola
Zwijndrecht – 17 augustus 2010. Dredging International N.V., onderdeel van de Belgische
bagger-, milieu- en waterbouwgroep DEME, heeft een nieuwe opdracht in de wacht gesleept
voor het uitvoeren van verdiepings- en onderhoudsbaggerwerk in de LNG haven van Soyo in
Angola. De werken worden door DEME uitgevoerd in tijdelijke vereniging op 50/50 basis en
hebben een totale contractwaarde van € 155 miljoen. De opdrachtgever is Angola LNG Ltd. De
werken starten in 2010. De verdiepingswerken zullen naar planning beëindigd worden midden
2011. Het contract bevat ook een optie voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk tussen
begin 2012 en begin 2014.

Het basiscontract voorziet de verdieping en verbreding van het 4,5 km lange toegangskanaal
en de havendokken, waarvoor zowat 11 miljoen m3 zand en klei zal worden gebaggerd. In het
kader van deze werken zal Dredging International tevens een aantal bijkomende maritieme
activiteiten ontplooien gaande van het plaatsen van navigatielichten en het beheren en
onderhouden van navigatieboeien tot hydrografische en bathymetrische diensten voor de
opdrachtgever. Voor de uitvoering van deze werken zal DEME diverse baggertuigen inzetten
uit haar eigen vloot.

Het daaropvolgende optionele onderhoudsbaggerwerk in de toegangsgeul en de havenkom zal
naar verwachting met middelgrote sleepzuigers worden uitgevoerd.

De toewijzing van dit contract volgt op het succesvol afwerken van een eerder project in
opdracht van dezelfde klant, als onderaannemer voor het consortium Acergy-Spie Capag.
Daarvoor moest Dredging International o.a. een kofferdam bouwen in de felle deining op de
Afrikaanse westkust, en sleuven baggeren in uitdagende weersomstandigheden. Het nieuwe
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contract voor Angola LNG zorgt voor continuïteit op deze markt en bevestigt de sterke
aanwezigheid van de DEME-Groep op het Afrikaanse continent.

Over DEME
De Belgische bagger- en milieugroep DEME is een conglomeraat van bedrijven, waarvan de wortels al
meer dan anderhalve eeuw oud zijn. De groep is gespecialiseerd in verdiepings- en
onderhoudsbaggeren; havenbouw en havenuitbreiding; dienstverlening aan de olie- & gasindustrie;
wrakkenruiming; diepzeewerken; de bouw van offshore windturbineparken; en een brede waaier van
milieuactiviteiten – van waterzuivering over slibrecyclage tot grondwassen en het behandelen van al dan
niet zware of gecontamineerde sedimenten. DEME heeft een moderne en gevarieerde vloot van 90
grote baggerschepen en zo’n 200 hulpschepen. Er werken 3.700 personeelsleden. De groep werkt
wereldwijd – in 2009 werden werken uitgevoerd in 42 landen op alle continenten. In het afgelopen
decennium investeerde DEME € 1,5 miljard in high-tech materieel en uitrusting.
Voor meer informatie:
Gelieve Hubert Fiers, woordvoerder DEME te contacteren : fiers.hubert@deme.be of +32 475 29 08 29
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