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DEME laat nieuwe krachtige zelfvarende
rotscutterzuiger ‘Ambiorix’ te water
Zwijndrecht – 28 oktober 2011. Vandaag werd de zelfvarende rotssnijkopzuiger AMBIORIX
onder grote belangstelling te water gelaten. Het imposante schip, een van de krachtigste en
meest vooruitstrevende cutterzuigers ter wereld, wordt gebouwd voor de DEME-groep
(Dredging, Environmental and Marine Engineering). De ceremonie vond plaats op de
scheepswerf van IHC Merwede in Hardinxveld-Giessendam in Nederland. De druk op de knop
die de tewaterlating inzette werd verricht door Mevrouw Kristin Hermans – De Keunynck,
echtgenote van de heer Philip Hermans, Directeur-Generaal van Dredging International NV,
een belangrijke werkmaatschappij van de DEME Groep.
Het contract tussen DEME en IHC Dredgers voor het ontwerp, de bouw en oplevering van het
schip werd getekend op 21 mei 2010, waarna de kiel werd gelegd op 23 december 2010. Het
schip wordt in mei 2012 opgeleverd.
De AMBIORIX kan baggeren tot een waterdiepte van circa 35 meter en is een van de
krachtigste snijkopzuigers ter wereld. Het nieuwe schip is onder meer geschikt voor het
baggeren van zware grond en rots. De AMBIORIX is uitgerust met twee binnenboord
baggerpompen en een onderwater baggerpomp op de cutterladder. Verder beschikt de
snijkopzuiger over een bakkenlaadsysteem. De flexibele paalwagen omvat onder andere een
buffersysteem waarmee baggeren onder minder gunstige weersomstandigheden mogelijk is.
Het baggerproces wordt volledig ‘touch screen’ aangestuurd. De ‘Ambiorix is tevens
uitgerust met een ‘remote view’ systeem dat permanent online meekijken en monitoren
van het baggerproces vanuit DEME’s hoofdkantoor in Zwijndrecht – het nieuwe
“Houston” in de baggerwereld bij manier van spreken – mogelijk maakt.
Ambiorix was de leider van de Eburonen, een Gallisch volk, dat in een gebied tussen de
Noordzee, de Rijn, de Seine en de Marne – Belgica geheten – leefde. In 54 voor Christus wist
hij met een slimme krijgslist een legioen en vijf cohorten – alles samen 7.200 soldaten – van
Julius Caesar te verslaan. Om dit wapenfeit werd hij vanaf de 19e eeuw gezien als een
Belgische nationale held, een voorbeeld van een dappere strijder. De naam AMBIORIX past
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perfect in de traditie van DEME om schepen te vernoemen o.m. naar Vlaamse volkshelden
zoals Artevelde, Breughel, en Breydel.
De nieuwe rotssnijkopzuiger ‘Ambiorix’ maakt deel uit van een omvangrijk lopend
investeringsprogramma van de DEME Groep. Vorige week vrijdag 21 oktober werd de
11.000 m3 sleephopperzuiger ‘Breughel’ nog in de vaart genomen. Het DP2 Jack-up schip
‘Neptune’ werd op 23 september j.l. te water gelaten. Vroeger dit jaar werden de
megasleephopperzuiger ‘Congo River’, de grindsleepzuiger ‘Victor Horta’ en de zelfvarende
cutterzuiger ‘Al Jarraf’ in de vaart genomen. Verder zijn nog in aanbouw de 16.000 kW
zelfvarende cutterzuiger ‘Amazone’, het dieplepelponton (backhoe) ‘Peter the Great’ en het
special-purpose jack-up schip ‘Innovation’. Dit laatste in opdracht van HGO InfraSea
Solutions, een joint venture maatschappij met als partners de DEME waterbouwspecialist
GeoSea en het Duitse Hochtief.
Aanvullende informatie
Hoofdkenmerken
Naam
Type
Klant
Bouwer
Lengte
Breedte
Holte
Maximale baggerdiepte
Totaal geïnstalleerd
vermogen
Accommodatie
Speciaal kenmerk

AMBIORIX
Zelfvarende snijkopzuiger
DEME N.V.
IHC Dredgers B.V.
123,80 m
25,20 m
8,20 m
35,00 m
26.100 kW
43 personen
Bakkenlaadinstallatie

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 worden 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.
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