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DEME krijgt contract toegewezen voor uitbreidingsproject
Freetown Terminal in Sierra Leone



Bolloré Transport & Logistics kiest consortium rond DEME, Eiffage en RMT
Clemessy.
Totale waarde van het contract: 47 miljoen euro.

Een consortium rond de Belgische groep DEME, gespecialiseerd in baggeren, milieuen haveninfrastructuur, de Franse bouwgroep Eiffage en dochteronderneming van
Eiffage RMT Clemessy kreeg een contract ter waarde van 47 miljoen euro toegewezen
voor de uitbreiding van de Freetown Terminal in Sierra Leone.
DEME zal instaan voor de grondverbetering, het opspuiten en verdichten van de nieuwe
terminal , alsook voor het uitdiepen van de huidige en toekomstige containerligplaatsen.
Tijdens de verschillende bouwfasen van dit EPC-contract worden gespecialiseerde
baggertuigen ingezet.
De Freetown Terminal, die wordt beheerd door de Franse groep Bolloré Transport &
Logistics, ondergaat een uitbreiding waarvoor een nieuwe, 270 meter lange kade moet
worden gebouwd voor schepen met een diepgang van 13 meter. De Bolloré-groep is van
plan de totale capaciteit van de containerterminal op te trekken tot 750 000 TEU’s. De
werken gingen onlangs van start en zouden in augustus 2018 voltooid zijn.
Steven Poppe, Area Director Afrika DEME: “DEME werkt al meer dan 50 jaar in Afrika en
handhaaft een sterke aanwezigheid op het vlak van baggeren en landwinning over het hele
continent. We zijn bijzonder verheugd dat we ons eerste project in Sierra Leone hebben
binnengehaald en slaan met genoegen de handen in elkaar met Eiffage en RMT Clemessy
voor de verdere ontwikkeling van de Freetown Terminal.”
Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider
voor complexe waterbouwwerken.

Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME organisch in een
reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het
uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele werken, de
ontwikkeling en bouw van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-,
gas- en energiesector, het saneren en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen
van marine grondstoffen, etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global
solutions provider’. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en
veelzijdige vloot in de sector.
DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2015 realiseerde de DEME Group een omzet
van 2,35 miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com

Over Eiffage
Eiffage is een van de grootste bouw- en concessiebedrijven van Europa. De activiteiten van
de groep zijn onderverdeeld in bouw, vastgoedontwikkeling, burgerlijke bouwkunde, metaal,
wegen, energie en concessies. Dankzij de ervaring van meer dan 64 000 werknemers
genereerde Eiffage in 2015 € 13,9 miljard aan inkomsten, waarvan 19 % buiten Frankrijk.

Voor meer informatie:
Vicky Cosemans
DEME Communications
+32 3 250 59 22

