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DEME tekent € 105 miljoen contract voor opspuiten site voor
Olympisch Dorp van de Olympische Winterspelen 2014
in Sochi, Rusland
Zwijndrecht – 23 August 2010. De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft
een nieuwe opdracht in de wacht gesleept voor het baggeren in de Zwarte Zee, transport over
een afstand van 120 km en opspuiten van zand voor het ophogen van het Imeretinskaya
moerasgebied in Sochi, waarop het Olympisch dorp van de Olympische Winterspelen 2014 zal
worden gebouwd. Het contract heeft een waarde van € 105 miljoen. Hiermee knoopt DEME
opnieuw aan met voorbereidingswerken voor Olympische Spelen nadat zijn milieupoot DEC
eerder dit jaar de sanering van het volledige terrein van de London Olympics 2012 heeft
opgeleverd.

Bouwheer van het project is Olympstroy, de
Russische staatsmaatschappij die moet
instaan voor de coördinatie en het beheer
van het ontwerp, constructie, renovatie en
gebruiksklaar maken van alle installaties
voor de XXII Olympische en Paralympics
Winsterspelen van 2014 in Sochi en voor het
ontwikkelen van de stad Sochi tot
wintersport resort. Sochi staat bekend als de
‘Riviera van de Zwarte Zee’. De kwaliteit en het tijdsbestek van het geheel van de uit te voeren
werken wordt nauwlettend opgevolgd door het Internationaal Olympisch Comité.
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In een toespraak op 5 januari 2010 stelde de Russische president Dmitry Medvedev: “een
kwalitatief hoogstaande voorbereiding van de Olympische Spelen 2014 biedt ons de kans om
verschillende problemen tegelijkertijd op te lossen. De eerste taak bestaat in de ontwikkeling
van de stad Sochi, vervolgens is er de bouw van een modern hoogstaand wintersportresort,
waar miljoenen bezoekers van Russische en vreemde nationaliteit zullen komen om zich te
ontspannen”.

Onder dit contract zal DEME 8
miljoen m3 zand winnen in de
Zwarte Zee en het over een
afstand van 120 km transporteren
om het rechtstreeks aan land te
spuiten via een combinatie van
een drijvende en een landleiding.
Op die manier zal een site van 412
ha opgehoogd worden tot het niveau 2,5 m boven het nulpeil van de Zwarte Zee. Het op te
spuiten gebied situeert zich ten oosten van Sochi tussen de rivieren Mzymta en Psou.

Het initiële contract werd door DEME reeds getekend in januari van dit jaar. Een uitbreiding op
dit contract werd vervolgens getekend op 18 augustus 2010. De inrichting van de bouwsite en
de mobilisatie van materieel werden gestart in mei 2010. De eigenlijke baggerwerken werden
aangevat in juli van dit jaar met de sleepzuiger “Brabo”, die een beuninhoud heeft van 11.650
m3. In september 2010 zal naast de “Brabo” een tweede sleepzuiger, de jumbotrailer “Nile
River” met een beuninhoud van 17.000 m3 door DEME op dit werk worden ingezet. De
contractuele uitvoeringsperiode bedraagt 14 maanden.
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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