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Nieuwe backhoe dredger ‘Peter the Great’ succesvol te water gelaten

Op zaterdag 31 december 2011 werd de nieuwe backhoe dredger ‘Peter the Great’ op de
scheepswerf Ravestein in het Nederlandse Deest succesvol te water gelaten.

Het vaartuig werd gebouwd in opdracht van DEME NV en zijn Russische partner NDC
(Northern Dredging Company Ltd), onderdeel van de PST Group.
De Nederlandse scheepswerf Ravestein BV kreeg in november 2010 het contract toegewezen
voor de design en de bouw van deze nieuwe, krachtige backhoe dredger.
De ‘Peter the Great’ zal een lengte hebben van 60m, een breedte van 17,20m, een holte van
4m en een toegelaten dekbelasting van 10 ton/m². Het vaartuig is uitgerust met een Liebherr
P995 Litronic kraan en drie spudpalen van elk 34m lengte.
Het ponton heeft twee vaste spudpalen, één hydraulische paalwagen met bewegende
spudpaal en een hydraulische baggerkraan. De kraan is een Liebherr P995 Litronic speciaal
ontwikkeld om te werken in een maritieme omgeving en haalt een baggerdiepte van 18,2 m en
een schepinhoud van 11m³. Het schip heeft een accommodatie voor 10 personen.
De ‘Peter the Great’ is vernoemd naar de Russische tsaar en keizer die tekende voor de
invoering van grote hervormingen die de modernisering en de uitbreiding van Rusland tot een
Europese grootmacht hebben bewerkstelligd. Peter de Grote stichtte één van ’s werelds
mooiste steden, Sint- Petersburg, wel eens de ‘noordelijke hoofdstad’ van de Russische
Federatie genoemd. Peter de Grote verbleef ook enige tijd langs de boorden van de Schelde,
nabij DEME’s hoofdkantoor, om er zich de lokale scheepsbouw eigen te maken.
De keuze van de naam onderlijnt de groeiende verankering van DEME op de Russische markt.
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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 werd
een omzet van 1,8 miljard Euro geboekt en daarbij werden werken uitgevoerd in meer dan 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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Over Northern Dredging Company Ltd (NDC Ltd)
Northern Dredging Company Ltd, een Russisch bedrijf met een snelle groei, is een onderdeel
van een groep bedrijven, gespecialiseerd in de ontwikkeling van transport infrastructuur,
baggeren van haven- en waterregio’s en landaanwinning.
Als gevolg van een succesvolle uitvoering van private en publieke bagger- en
landaanwinningsprojecten tijdens de afgelopen jaren, heeft NDC Ltd meer dan 50 miljoen m³
gebaggerd en 12 miljoen m³ aan landaanwinningsprojecten uitgevoerd in het noordwesten van
de Russische Federatie. NDC’s doelstelling is het introduceren en implementeren van
moderne technologieën. NDC’s specialisten creëren passende oplossingen voor specifieke
behoeftes. Het ontwikkelings- en moderniseringsprogramma van de uitrusting voorziet in de
aankoop van moderne technologieën en de uitbreiding van de baggervloot.
Northern Dredging Company Ltd staat open voor partnerships en werkt samen in projecten van
transport infrastructuur in de Russische Federatie en erbuiten.

Persbericht beschikbaar op website : www.deme.be
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