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DEME haalt eerste baggercontract in Mauritius binnen voor
de uitbreiding van de haven van Port Louis



De Mauritius Ports Authority kiest DEME voor baggerwerken in de haven van Port
Louis.
Contract met een totale waarde van 41 miljoen euro.

De Belgische bagger-, milieu- en waterbouwgroep DEME heeft een baggercontract van 41
miljoen euro in de wacht gesleept voor het Container Terminal Quay-project in de
Mauritiaanse haven Port Louis. Dit is het eerste contract dat DEME in Mauritius binnenhaalt,
en het bevestigt tegelijkertijd DEME’s sterke aanwezigheid en ervaring op het Afrikaanse
continent.
Om ervoor te zorgen dat de haven geschikt is voor grotere schepen en het almaar
toenemende contrainertransport, heeft de Mauritius Ports Authority een project gelanceerd
om de Mauritiaanse containerterminal uit te breiden.
Voor DEME betekent dit baggerwerken in verschillende bodemcondities, waaronder rots.
Daarvoor wordt de krachtige rotscutterzuiger ‘Ambiorix’ ingezet, die werd ontworpen voor het
baggeren van zware grond en rots.
Steven Poppe, Area Director Africa DEME: “Wij zijn erg tevreden met dit eerste
baggercontract in Mauritius. Dankzij de ontwikkeling van innovatieve baggertechnieken is
DEME uitgegroeid tot een marktleider in het baggeren van rots. Mede dankzij dit project
zullen we onze know-how inzake speciale baggertechnieken nog verder aanscherpen.”
De werken vangen aan in december 2016 en zullen naar verwachting tegen juni 2017
voltooid zijn.

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
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