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DEME sleept nieuwe baggercontracten in de wacht in
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Spanje
DEME’s Duitse dochteronderneming Nordsee Nassbagger- und Tiefbau GmbH, gevestigd in Bremen,
heeft het onderhoudsbaggercontract binnengehaald voor de rivier Elbe in Duitsland. Het contract werd
toegewezen voor een periode van twee jaar aan een joint venture waar DEME’s Duitse filiaal deel van
uitmaakt. DEME zal de volledige 116 km lange vaargeul van de Elbe onderhouden tussen de Noordzee
en Hamburg. De sleephopperzuiger ‘Marieke’ wordt ingezet voor de onderhoudswerken zodra het schip
de werken voor de havenuitbreiding in Cuxhaven op de Elbe heeft voltooid.
Aangezien Nordsee Nassbagger- und Tiefbau ook instaat voor het tweejarige
onderhoudsbaggercontract op de Weser, om de vaardiepte naar Bremerhaven te handhaven,
onderhoudt DEME nu de vaargeulen naar de twee grootste containerhavens in Duitsland. Beide
onderhoudsbaggercontracten bevestigen de leidende positie van Nordsee Nassbagger- und Tiefbau in
de Duitse baggerindustrie.
Ook in Frankrijk sleepte DEME onlangs verschillende nieuwe contracten in de wacht: in de havens
van Calais, Boulogne-sur-Mer, Brest en Bordeaux. In de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer zal
DEME’s Franse dochterbedrijf Société de Dragage International (SDI) onderhoudsbaggerwerken
uitvoeren. In de haven van Brest zal SDI meebouwen aan een nieuwe, 400 m lange kaaimuur en een
100 m breed platform als onderdeel van de nieuwe haventerminal voor zware ladingen. In Bordeaux
zal DEME instaan voor een baggercampagne met waterinjectie op de rivier Gironde, die nodig is om
de toegang tot de haven te handhaven.
In het Verenigd Koninkrijk heeft DEME’s Britse dochterbedrijf NewWaves Solutions Ltd het contract
gewonnen voor kustbeschermingswerken in Dawlish Warren (Cornwall).
In Spanje haalde DEME een contract binnen voor baggerwerken in de haven van Barcelona voor de
bouw van een nieuwe kaaimuur. De werken gaan in mei 2017 van start.
De totale waarde van de contracten bedraagt om en bij de EUR 115 mio.
DEME heeft een sterke geografische aanwezigheid in Europa en zet een veelzijdige vloot en
innovatieve technieken in om klanten in de hele regio duurzame baggeroplossingen aan te bieden. In
2017 vervoegen twee 'dual fuel'-hoppers, ‘Minerva’ en ‘Scheldt River’ de vloot die speciaal werden
ontworpen voor werken op Europese wateren. Door te blijven investeren in energie-efficiënte en
innovatieve schepen, bevestigt DEME haar engagement om te voldoen aan de strengste milieu- en
kwaliteitsnormen van klanten over heel Europa.

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 2016 realiseerde de DEME Group een omzet van 1,97
miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com
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