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Het Belgische bagger- en waterbouwkundig bedrijf D.E.M.E. (Dredging; Environmental and Marine Engineering
NV) uit Zwijndrecht krijgt met ingang van 1 oktober 2006 een nieuwe topman. De heer Alain Bernard werd tijdens
de meest recente vergadering van de Raad van Bestuur van D.E.M.E. benoemd tot C.E.O. – Directeur-

generaal. De heer Bernard volgt hiermee de heer Marc Stordiau op, die deze functie tijdens de
voorbije 15 jaar met heel veel succes heeft waargenomen.
De heer Bernard blijft tot 1 oktober 2006 C.O.O. van D.E.M.E. en Directeur-generaal van Dredging
International. Vanaf die datum zal hij in deze functies worden vervangen door de heer Theo Van De
Kerckhove, de huidige Deputy Operations Officer van D.E.M.E. De heer Philip Hermans wordt dan de
nieuwe Directeur-generaal van Dredging International.
De heer Marc Stordiau zal het management van D.E.M.E. blijven assisteren. In het bijzonder zal de
directie van de zone India & Midden Oosten kunnen blijven rekenen op de diensten van Marc
Stordiau, onder meer als Bestuurder van Qatar Dredging Company (QDC) en van International
Seaport Dredging (I.S.D.). Beide bedrijven zijn belangrijke partnerships van D.E.M.E. respectievelijk in
Qatar en India. Marc Stordiau blijft tevens zetelen als lid van de Raad van Bestuur van D.E.M.E.
De Raad van Bestuur dankt de heer Marc Stordiau voor het schitterende werk dat hij in zijn topfunctie
voor D.E.M.E. heeft gepresteerd. Hij heeft daarbij blijk gegeven van een grote strategische visie en
onder zijn beleid heeft de D.E.M.E.-Groep sedert het samengaan met Baggerwerken Decloedt & Zoon
een bloeiende periode gekend. De uitbouw van de internationale activiteiten van D.E.M.E., van de
milieutak en van de gespecialiseerde technieken van waterbouwkundige werken op zee zijn zoveel
bewijzen van zijn doortastendheid en dynamisme. Mede onder zijn impuls is het bedrijf vandaag een
vooraanstaande wereldspeler geworden in zijn specialiteit.
De Raad van Bestuur wenst de heren Alain Bernard, Theo Van De Kerckhove en Philip Hermans in
hun nieuwe functie heel veel succes toe bij de verdere uitbouw van de D.E.M.E.-Group.
D.E.M.E. is een internationaal werkende Groep met een vooraanstaande positie op de wereldmarkt
van baggerwerken, waterbouw en milieu-activiteiten. Met hoofdzetel in het Vlaamse Zwijndrecht is
D.E.M.E. actief in meer dan 60 landen op alle continenten. Het bedrijf genereert 80% van zijn omzet in
het buitenland en kan hiervoor rekenen op een belangrijke eigen baggervloot, die 75 grote en
moderne eenheden telt. De Groep telt 3000 personeelsleden. In 2005 genereerde DEME een omzet
van 815 miljoen Euro.
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