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Spoortunnel Delft te Nederland toegekend aan CFE
De “Combinatie Cromme Lijn” bestaande uit CFE, Dura Vermeer en Haverkort Voormolen TBI
Infra heeft vandaag het contract voor de eerste fase van de herinrichting van het gebied rond
het huidige spoor en station Delft verkregen van Prorail. Het aandeel van CFE in de
combinatie bedraagt 33,33%
Het project “Spoorzone Delft” ter waarde van meer dan 350 miljoen euro omvat :
-

-

het ontwerp en de realisatie van een 2300 meter lange spoortunnel (cut & cover)
geschikt voor twee en in de toekomst viersporige treinexploitatie, inclusief station (ter
vervanging van het bestaande spoorviaduct)
het ontwerp en de realisatie van een openbaar vervoerknooppunt
het ontwerp en de realisatie van één ondergrondse parkeergarage voor 650 voertuigen
het deels bouw- en woonrijp maken van de spoorzone.

Vanaf 1 augustus zal de Combinatie beginnen met de voorbereidende werkzaamheden en het
uitwerken van het ontwerp. In de tweede helft van 2009 wordt begonnen met de bouw van de
spoortunnel. Tegen 2013 zouden het station en de eerste twee sporen operationeel moeten
zijn. Met de huidige opdracht Spoortunnel Delft en de bestelling van de Coentunnel in de loop
van het tweede trimester heeft CFE haar orderboek in Nederland aanzienlijk kunnen
versterken.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels, 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 CentraalEuropa. CFE is medeaandeelhouder voor 50% van DEME, één van de marktleiders wereldwijd
in de baggersector.

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, GSM +32 (0) 497514.445, rbentegeat@cfe.be
of Jacques Ninanne, adjunct directeur generaal corporate - financieel en administratief
directeur, tel. +32 (0)2/661.17.28, jninanne@cfe.be
of Yves Weyts, directeur duurzame ontwikkeling, synergie en communicatie,
tel +32 (0) 2/661.14.52, GSM: +32(0)497514411, yweyts@cfe.be

