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Derde contract voor Western Basin Main Works Dredging
in de haven van Gladstone, Australië, gegund aan JV Van Oord - DEME
Zwijndrecht – 9 Augustus 2011. Van Oord Australia Pty Ltd en Dredging International (Australia) Pty
Ltd (DEME Groep) hebben een derde contract binnengehaald voor de Western Basin Main Works
Dredging in de haven van Gladstone. Dit contract, dat op 15 juli 2011 werd ondertekend met Gladstone
Ports Corporation, vertegenwoordigt een waarde van EUR 90 miljoen (AUD 120 miljoen) en omvat
werkzaamheden in Parcel 7 van de Western Basin Development. De totale waarde van de drie
contracten samen die Gladstone Ports Corporation nu heeft getekend met de joint venture voor deze
Western Basin Development, bedraagt ruim EUR 695 miljoen (AUD 925 miljoen).
Het contract omvat baggerwerkzaamheden in Parcel 7 voor de Wiggins Island Coal Terminal, die deel
uitmaakt van de Western Basin Main Works Dredging in de haven van Gladstone. In totaal wordt voor
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Parcel 7 ongeveer 2,9 miljoen m materiaal gebaggerd voor de aanleg van een steenkoolterminal,
bestaande uit de aanlegplaats zelf en het verlengstuk ervan, een toegangskanaal en een zwaaikom. De
Wiggins Island Coal Terminal, waarvan de bouw miljarden dollars zal kosten, moet de haven van
Gladstone jaarlijks 80 miljoen ton extra kolenexportcapaciteit opleveren als de terminal eenmaal volledig
in bedrijf is. De WICET (Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd) is in handen van en wordt
ontwikkeld door bestaande en potentiële steenkoolexporteurs in Queensland.
De werkzaamheden in het kader van de drie opdrachten die JV Van Oord Australia Pty Ltd en Dredging
International (Australia) Pty Ltd nu hebben gekregen, omvatten het baggeren van diverse vaargeulen,
zwaaikommen en omloopkanalen voor de toegang tot verschillende terminals, laad- en loskades en
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andere losfaciliteiten. In totaal zal er in het kader van de drie contracten meer dan 27 miljoen m
materiaal worden gebaggerd.
Begin juni is begonnen met het baggeren en in 2014 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Een zware
cutterzuiger met drijvende tussenstations, een grote sleephopperzuiger, twee backhoes, een backactor
en twee zelfvarende splijtbakken zullen worden gebruikt om deze belangrijke baggeropdracht uit te
voeren.
Speciale aandacht zal worden besteed aan het milieu en het omgaan met mogelijke vervuiling in het
wingebied. Alle milieu-effecten en uitvoeringsmethoden zijn gecontroleerd en de vergunningen zijn
aanwezig.
De uitvoering van het Western Basin Dredging-project zal een toename betekenen van de
exportcapaciteit voor kolen en voor de LPG die zal worden geproduceerd in de faciliteiten in Gladstone
die nu worden gebouwd. De totale investering van EUR 985 miljoen (AUD 1,3 miljard) voor de
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ontwikkeling van het Western Basin-gebied zal deze multi-grondstoffenhaven in Queensland een van de
grootste havens van Australië maken.

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 4.000 personeelsleden. De groep werkt
wereldwijd – in 2010 werden werken uitgevoerd in 50 landen op alle continenten. Het lopende
investeringsprogramma in high-tech materieel zal DEME in staat stellen de toekomst tegemoet te zien
met een ultra-efficiënte en zeer moderne vloot.
Over Van Oord
Van Oord is een wereldwijd toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore
projecten voor de olie-, gas- en windgerelateerde industrieën en een innovatieve partner voor haar
opdrachtgevers. Al meer dan een eeuw werkt Van Oord aan de waterbouwkundige wereld van morgen.
Van Oord is een familieonderneming met het hoofdkantoor in Rotterdam en een netwerk van kantoren
wereldwijd. Bij Van Oord werken 4.600 mensen jaarlijks aan meer dan tweehonderd projecten in vijftig
landen. De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer ruimte en de vraag naar energie stijgt
voortdurend. Toenemende wereldhandel vraagt om meer en betere havenfaciliteiten, terwijl
klimaatverandering laaggelegen kustgebieden bedreigt. Van Oord biedt innovatieve oplossingen aan;
van ontwerp tot oplevering. Zichtbaar leiderschap, langetermijnvisie en solide financiering kenmerken
Van Oord. De voortdurende investeringen in mens en materieel worden gedaan met grote zorg, omdat
de continuïteit van de onderneming de basis is van haar ondernemerschap.
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