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Dredging International Australia (DEME)
haalt belangrijk baggercontract binnen voor Wheatstone LNG-project
aan de westkust van Australië
Zwijndrecht – 13 februari 2012. Dredging International (Australia) Pty Ltd (DEME Groep) heeft
zopas een contract binnengehaald voor de baggerwerken van het toegangskanaal, de
zwaaikom en de aanlegplaatsen ten behoeve van het nieuwe LNG project van Chevron nabij
Onslow, aan de noordwestkust van Australië.
Het contract vertegenwoordigt een waarde van EUR 916 miljoen (AUD 1,13 miljard) exclusief
BTW.
Deze opdracht zal werk bieden aan meer dan 350 personen tijdens het meest intensieve deel
van het project, waarvan 70 in West Australië, 40 in de Pilbara streek en 90 in de rest van
Australië. Het zal ook heel wat werk creëren in Onslow.

Het Wheatstone Project, geëxploiteerd door Chevron, bestaat uit de bouw van twee LNG
productie-installaties en een gascentrale voor huishoudelijk gebruik gelegen op 12 km ten
westen van Onslow aan de Pilbara kust. Via een pijplijn vanuit een offshore processing
platform, gelegen op 225km van de kust, zal gas getransporteerd worden naar de onshore
faciliteiten. De eerste LNG transporten zijn voorzien voor 2016.

1

Het baggercontract werd door Bechtel Australia Pty Ltd gegund aan Dredging International
(Australia) Pty Ltd en zal worden uitgevoerd in samenwerking met Great Lakes Dredge & Dock
Company of Oak Brook, Illinois – USA. De werken omvatten het baggeren van het 17km lange
toegangskanaal tot de laad- en losinstallaties, de zwaaikom en de aanlegplaatsen in de
betreffende zones en het haventje gelegen aan de losinstallaties. In totaliteit zal er 26 miljoen
m³ aan materiaal gebaggerd worden en de werken worden uitgevoerd volgens strikte
milieunormen.
Dredging International Australia zal een grote, zelfvarende cutterzuiger, een medium
sleephopperzuiger en twee backhoe dredges inzetten om deze uiterst belangrijke
baggeropdracht uit te voeren.
De eigenlijke werkzaamheden nemen eind dit jaar een aanvang en moeten beëindigd zijn in
december 2015.
Het project heeft een zeer grondige en strenge milieubeoordeling ondergaan en de
milieuvereisten die aan alle betrokken actoren worden opgelegd, zullen resulteren in een
verminderde milieu-impact, in overeenstemming met Chevron’s inzet voor milieubeheer.
Het contract betekent een verdere verankering van de DEME Groep in Australië. Dredging
International Australia heeft er op dit ogenblik ondermeer een grootschalig baggerproject in
uitvoering, in Gladstone voor het ‘Western Basin LNG Development’.

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 2011 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.

Contact:
DEME N.V.
Ann Wittemans
T +32 3 210 67 94
M + 32 470 88 04 71
Deze informatie staat eveneens op de website www.deme.be
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