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Twee belangrijke nieuwe contracten voor het Vlaamse bagger- en
waterbouwkundig bedrijf DEME uit Zwijndrecht voor een waarde van
€ 177 miljoen in India en Abu Dhabi

Een belangrijk contract voor sleujbaggeren, sleujbescherming en steenstorten in
India werd zopas toegekend door Reliance Industries Ltd aan DEME-filiaal Tideway.
Tideway is het in Breda gevestigd filiaal voor offshore activiteiten van de Antwerpse
waterbouw- en milieugroep DEME. Het contract van €127 miljoen slaat op de eerste
fase van het grootste offshore gasontwikkelingsproject dat ooit wend uitgevoerd op de
oostkust van India en de Golf van Bengalen.
Daarnaast tekende DEME's werkmaatschappij Dredging International vorige zondag
eveneens een contract ter waarde van € 50 miljoen voor de verdieping en verbreding
van de zwavelterminal in de haven van Ruwais, gelegen op 240 km ten westen van de
stad Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is bovendien voor DEME
meteen het tweede grote contract in een maand tijd in de Emiraten na het € 50
miljoen contract dat met het privebedrijf Rakeen Development werd getekend voor de
bouw van het kunstmatig eilandAl marjan buiten de kust van Ras Al Khaimah.
Met een orderportefeuille van meer dan € 1,6 miljard, kent de business bij DEME een
boom als nooit tevoren. Een voile 80 procent van alle activiteit bij DEME gebeurt in
het buitenland, in het bijzonder in landen buiten Europa. Afgezien van competitieve
prijzen, zijn de sleutelfactoren van dit exportsucces vooral de technologische
innovatie, de eersteklas schepen en de hoge kwaliteitsnormen bij het personeel.
Godavari sleufbaggeren en navullen voor Reliance Industries in India (€ 127 miljoen)
Het nieuwste contract in India heeft betrekking op het Bassin van Krishna Godavari
(blok KG-DWN-98/3), een offshore gasveld op de oostkust van het subcontinent, 50
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km ten zuiden van de stad Kalcinada. Dit offshore gasveld is de belangrijkste
gasvondst die ooit in India werd genoteerd. Het gasveld strekt zich uit in het
estuarium van de Godavari rivier, over een gebied van 7.500 km2 bij waterdiepten van
400 in in het noordwesten tot 2.700 in in het zuidoosten. Tijdens de eerste fase van dit
ontwikkelingsproject wordt er aan wal een terminal gebouwd, en komen er drie
pijplijnen van 24" voor gas en van 6" voor methanol, evenals controle- en
commandokabels, eh een `outfall' voor regen- en proceswater.
Tideway treedt op als een onderaannemer van het pijpleggingsbedrijf A1lseas Marine
Contractors S.A., dat zelf een contract heeft met de klant Reliance Industries Ltd. De
werken zullen worden uitgevoerd in een joint venture met het Nederlandse Boskalis
met Tideway als penvoerder.Vertrekkend vanaf het punt waar de pijplijn aan wal
komt, zal Tideway een sleuf baggeren die zich uitstrekt tot 20 km buiten de kust. Op
die plaats is het water 50 in diep. Het grootste deel van die 20 km ligt in het estuarium
van de Godavari rivier zelf, waar sterke stromingen in het moessonseizoen het
baggeren bemoeilijken. In totaal moet er ten minste 10 miljoen m3 worden
uitgegraven, en moet er een miljoen ton steen worden gestort als nabescherming. Tot
slot voorziet het werk in de bouw van verscheidene hulnconstructies, zoals
laadplaatsen/jetties en opslagterreinen voor steen, op de oevers van de Godavari rivier.
Gedurende de periode van september 2007 tot ongeveer april 2008 zullen
verscheidene vaartuigen worden ingezet: een zware zelfvarende snijkopzuiger om een
drempel to verwijderen die een normale toegang tot de rivier verhindert, drie
sleephopperzuigers om de sleuf op de rivier to maken. Tijdens het installeren van de
pijpleidingen zal een vaartuig met waterinjectie worden ingezet om eventuele
sedimentatie tegen to gaan en na het installeren van de pijpleidingen zullen
steenstorters worden ingezet om het traject to beschermen tegen erosie.
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Dit nieuwe contract is het tweede in korte tijd dat door een DEME-bedrijf werd
binnengehaald op het Godavari gasveldproject. In 2006 al hadden Dredging
International's sleepzuiger Vlaanderen 20 en de snijkopzuiger Vlaanderen 11 zo'n 4,4
miljoen m3 opgespoten in het estuarium van de Godavari rivier. Dat was gebruikt voor
het ophogen van een terrein met 3,7 meter, voor de bouw van het platform van een
LNG-terminal.
Beide contracten in de monding van de Godavari worden uitgevoerd in opdracht van
dezelfde klant, Reliance Group - het grootste privebedrijf van India. In India wordt
het als een onschatbare referentie beschouwd om als dienstverlener erkend to worden
en voor de Reliance groep to mogen werken. Met inkomsten die oplopen tot USD 20
miljard en 25.000 man in dienst, behoort Reliance Group op de lijst van het zakenblad
Fortune tot de 500 grootste, globale bedrijven ter wereld. De Indiase groep is actief op
het gebied van exploratie en ontginning van olie en gas, raffinage van petroleum, en
de verkoop van petrochemische producten en textiel.
Uitbreiden zwavelterminal voor Takreer in Ruwais - Verenigde Arabische Emiraten
(€ 50 mil'o
l en)

Het industriele complex van Ruwais, 240 km ten westen van Abu Dhabi, is een
belangrijke economische zone in het Emiraat. Een raffinaderij-installatie bedient er al
meer dan 25 jaar de olie- en gasindustrie. Over de jaren heen zijn de installaties
uitgebreid met een productie-eenheid voor vloeibaar gas, een kunstmestfabriek, een
zwavelverwerkingsinstallatie enz. Naar verwachting zullen de geplande uitbreidingen
van de bestaande installaties de zwavelproductie tegen 2008 sterk verhogen. Vandaar
de nood aan meer havencapaciteit.
De in Abu Dhabi gevestigde olieraffinaderij Takreer heeft dit havenuitbreidingscontract gegund aan DEME-bedrijf Dredging International. De Vlaamse waterbouwer
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zal de toegangsgeul en de zwaaikom verdiepen tot -15 m. De aanlegzones zullen
worden aangepast voor bulkcargoschepen van het Panamax type.
In totaal zal 3,6 miljoen m3 rotsachtig materiaal worden gebaggerd en aan land
gespoten over een afstand van 6,5 km. De werken starten onmiddellijk en moeten
binnen de 14 maanden beeindigd zijn. Dredging International mobiliseert de zware
rotscutterzuiger Al Mahaar om deze klus to klaren. De Al Mahaar behoort tot de vloot
van Qatar Dredging Company (QDC), een joint venture van Dredging International
met de Qatari overheid en het Qatari bedrijf United Development Company (UDC).

Voor bijkomende inlichtingen:
contacteer de h. H. Fiers
Tel.: +32 3 250 52 20
E-mail: fiers .hitbert@dredginiz. com
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