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DEME en Royal IHC winnen DPC Innovation Award
voor de eerste baggerschepen op LNG
Op 10 november wonnen DEME en Royal IHC een DPC Innovation Award voor de eerste
sleephopperzuigers op LNG (liquefied natural gas).
De DPC Innovation Awards worden in 13 categorieën toegekend aan de meest innovatieve en
toekomstgerichte projecten in de bagger- en havenindustrie. DEME en Royal IHC wonnen de prijs in
de categorie ‘Innovatieve vormgeving van baggerschepen’.
DEME startte enkele jaren geleden met een ambitieus programma om haar vloot uit te breiden. Op dit
moment is een aantal schepen in aanbouw die de efficiëntie aanzienlijk zullen vergroten, zowel wat
betreft productiviteit als op het gebied van milieuprestaties.
Alain Bernard, Bestuurder en CEO DEME Group: “DEME blijft een voortrekker in de sector, die
steeds op zoek is naar innovatieve oplossingen en operationele uitmuntendheid en die de impact van
haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk wil beperken. De sleephopperzuigers ‘Minerva en
‘Scheldt River’, die momenteel bij Royal IHC worden gebouwd, zullen de eerste baggerschepen ter
wereld zijn met motoren die op twee soorten brandstof werken en die volledig op LNG kunnen
draaien. Beide baggerschepen zullen een Green Passport en een Clean Design Notation krijgen. Ze
voldoen aan de striktste internationale emissienormen. Wij zijn erg tevreden met deze bekroning, die
zowel Royal IHC als DEME beloont voor de inspanningen van hun teams om duurzame oplossingen
te ontwikkelen en te bouwen.”
“IHC begon in 2012 te onderzoeken of een sleephopperzuiger op LNG zou kunnen varen”, voegt
Dave Vander Heyde, CEO van Royal IHC, eraan toe. “Wij zijn dan ook blij dat wij de eerste
hopperzuigers op LNG ter wereld mogen bouwen en bijdragen tot de ambitie van DEME om
voortrekker te blijven in de sector. Wij zijn trots op deze prijs en willen DEME danken voor hun
vertrouwen en samenwerking. Wij willen duurzame oplossingen blijven ontwikkelen en leveren om
ervoor te zorgen dat de schepen en apparatuur van onze klanten steeds minder impact hebben op
het milieu.”
Deze baggerschepen op LNG bewijzen perfect hoe de combinatie van vooruitdenken en een sterke
samenwerking tussen een aannemer en fabrikant van schepen en apparatuur de moeite loont.

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 Royal IHC
In een wereld die voortdurend aan politieke en economische verandering onderhevig is, stelt Royal
IHC haar klanten in staat om complexe projecten te realiseren in de meest uitdagende maritieme
omgevingen van zeeniveau tot op de oceaanbodem. Wij zijn een betrouwbare leverancier van
innovatieve en efficiënte apparatuur, schepen en services voor de offshore-, bagger- en natte
mijnbouwmarkten.
Met een rijke Nederlandse scheepsbouwhistorie sinds halverwege de 17e eeuw, hebben we
diepgaande kennis en expertise van engineering en de productie van high-performance
geïntegreerde schepen en apparatuur, en het verlenen van duurzame services.
Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en met 2.300 medewerkers op verschillende locaties
wereldwijd zijn wij in staat om lokale aanwezigheid en ondersteuning op elk continent te garanderen.
Baggerbedrijven, olie- en gasconcerns, offshore contractors, mijnbouwhuizen en overheden over de
hele wereld profiteren van de kwalitatief hoogwaardige oplossingen en services van IHC. Door onze
continue inzet op technologische innovatie, waarbij duurzaamheid en veiligheid een belangrijke rol
spelen, streven we ernaar om in een snel veranderende wereld voortdurend te voldoen aan de
specifieke behoeften van iedere klant. Royal IHC. The technology innovator.
www.royalihc.com
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