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DEME haalt verschillende contracten binnen
in India en de Malediven
DEME sleept verschillende nieuwe contracten in de wacht voor bagger- en
landwinningswerken in India en de Malediven. De totale waarde van deze contracten
loopt op tot ongeveer 100 miljoen euro.
In India werden verschillende nieuwe projecten aan DEME gegund, waaronder baggerwerken voor
fase 2 van Project Seabird, dat in joint venture met L&T werd ingediend. Dit project in Kawar, aan de
westkust van het land, betreft één van de grootste marinebasissen in India. DEME zal ook
onderhoudsbaggerwerken uitvoeren aan het toegangskanaal naar de haven van Kawar in opdracht
van het “Directorate of Ports” van Karnataka.
DEME keert ook terug naar de Malediven voor belangrijke landwinningswerken in Emboodhoo
Lagoon in het Zuid Male Atol. Daar worden tien eilanden aangelegd voor de ontiwkkeling van highend toeristische infrastructuur.
Pierre Potvliege, Area Director Indisch Subcontinent: “DEME en dochteronderneming
International Seaport Dredging hebben een stevige positie weten te verwerven op het Indische
Subcontinent. Deze nieuwe contracten in India en de Malediven bevestigen onze sterke reputatie in
de regio als betrouwbare en efficiënte partner voor zelfs de meest complexe en technisch uitdagende
projecten.”

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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