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PERSMEDEDELING

De ″Diabolo″″ toegekend aan CFE
De tijdelijke handelsvenootschap Dialink bestaande uit MBG (groep CFE), CEI-De Meyer,
Wayss & Freytag, VINCI Construction Grands Projets en Smet Tunnelling heeft de
bestelling ontvangen om de noordelijke spoor- en wegontsluiting van de luchthaven
Zaventem tussen de snelweg E19 en het station Brussel-Nationaal luchthaven, beter
gekend als ″Diabolo″, uit te voeren.
Dit design and build-project, met een waarde van meer dan 300 miljoen EUR, bestaat uit 4
quasi afzonderlijke werven :
- een geboorde tunnel met een lengte van 1.080 meter onder de taxi-, landings- en
startbanen ;
- de verlenging van het ondergronds station en een verbindingstunnel met de geboorde
tunnel langs de kant van de luchthaven ;
-

een gesloten tunnel van 550 meter onder de Cargozone verlengd met nog een
gesloten tunnel richting Brussel en een andere richting Antwerpen. Deze laatste sluit
aan op de werken, toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap CEI – De Meyer –
MBG, voor het spoortraject op de centrale middenberm van de E19 die recent gestart
zijn ;

- de verbindingswegen (verkeerswisselaar, viaduct en voetgangerstunnel) tussen de E19
en de Cargozone van Zaventem.
De werken, met een looptijd van 4 jaar, zijn gepland om te starten vanaf eind oktober
2007.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext te Brussel,
waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als algemene aannemer
situeert CFE zich op de voorgrond in België en is zeer actief in Nederland, Luxemburg en
in Midden-Europa. CFE is medeaandeelhouder van DEME, één van de grootste
baggermaatschappijen op wereldvlak.
Het persbericht van CFE is eveneens te raadplegen op de CFE website : www.cfe.be
Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij
CFE :
- Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27, rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en
administratief directeur, tel. 02/ 661.17.28, jninanne@cfe.be

