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Dredging International (DEME Groep) heeft opdracht voor
nieuw groot kunstmatig eiland in de Emiraten
ANTWERPEN (16 mei 2008) – Dredging International (DEME groep) heeft de opdracht
ontvangen voor de bouw van een zeer groot nieuw kunstmatig eiland El Dana, tot 7 km ver
in de Arabische Golf in het Emiraat Ras Al Khaimah. Het bedrijf onderstreept hiermee eens
te meer zijn bedrijfstag “Creating Land for the Future”. De contractwaarde bedraagt 2 miljard
AED (€ 350 miljoen). De werken starten binnen de eerstkomende weken. Met de aanleg van
Dana Island voert de in Zwijndrecht gevestigde Groep zijn vierde gelijkaardige project uit in
drie jaar tijd in de Arabische Golf. De vorige projecten waren Pearl Qatar (Qatar), Al Raha
Beach in Abu Dhabi en het nog steeds in uitvoering zijnde Al Marjan Islands Development
project in Ras Al Khaimah.

Ras Al Khaimah (RAK) is het meest noordelijk gelegen emiraat en het zevende dat toetrad
tot de Verenigde Arabische Emiraten (UAE). Een beetje atypisch heeft dit emiraat geen olieen-gas inkomsten, maar het is des te meer gefocust op de ontwikkeling van zijn toeristische
industrie en pakt daarbij uit met een prachtig uitzicht op een subtropische zee en een knap
rotsgebergte in het binnenland. De aanleg van zowel de Al Marjan eilanden als het El Dana
eiland moet het RAK-toerisme een boost geven.

Terwijl Dredging International, onderdeel van de wereldgroep DEME, nog volop werkt aan
de bouw van de Al Marjan eilanden heeft het met het El Dana eiland een tweede
gelijkaardige project binnengehaald in Ras Al Khaimah. Het eiland dat 4 miljoen m2 zal
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innemen zal 5 bij 6 km meten, maar veel belangrijker is dat het zowat 53 km nieuwe kustlijn
aan Ras Al Khaimah zal toevoegen. Dana eiland zal de vorm van een koraal, of een juweel,
hebben en zal drie hoofdeilanden bevatten en daarbij tien kleinere schiereilanden in de vorm
van bladeren (zie illustratie).

De bouw van de golfbrekers en kust- en oeverbekledingen zal starten binnen de maand en
zal gevolgd worden door de baggerwerken.
In vergelijking met de 2,7 miljoen m2 van
de Al Marjan eilanden zal het El Dana
eiland zo’n 50% groter zijn. Daar het zich
uitstrekt tot 7 km in de Arabische Golf, ligt
het ook een flink stuk dieper in zee dan Al
Marjan.
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Authority) als voornaamste aandeelhouder
heeft. Rakeen is zeer gevoelig voor de
milieu-aspecten van projectontwikkeling. Een milieu-consultant werd aangeduid om een
milieu-effectenrapport op te stellen en op te volgen. Deze consultant zal ook instaan voor
het milieubeheer en monitoring tijdens de werken. Dredging International van zijn kant
beschouwt milieubeschermend werken als een element van duurzaam ondernemen. Deze
waarden worden expliciet onderschreven, bewaakt en opgevolgd door het top management.

Opdrachtgever Rakeen zal op het nieuwe El Dana eiland commerciële, residentiële en
toeristische complexen bouwen, goed voor woongelegenheid voor 250.000 personen.

Over Dredging International

Dredging International is een der werkmaatschappijen van de Belgische groep ‘Dredging,
Environmental and Marine Engineering’ (DEME) een van de grootste groepen van
baggerwerken, milieuprojecten en waterbouwkundige realisaties ter wereld. De groep telt
3.500 medewerkers en werkt op de vijf continenten. In 2007 realiseerde DEME een omzet
van 1,31 miljard euro en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 259,4 miljoen. Met 80 grote
baggertuigen en een 200 kleinere hulpvaartuigen beschikt de groep over een van de meest
moderne, performante en gevarieerde vloten ter wereld.
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Sedert 7 januari 2008 vertoont DEME zich aan de buitenwereld met een nieuw logo en een
nieuwe look. Ze benadrukken dat de werkmaatschappijen operationeel zelfstandig blijven,
maar behoren tot een groter geheel. Als groep van gespecialiseerde bedrijven is DEME in
staat globale oplossingen aan te bieden en uit te werken voor zijn klanten. De nieuwe tagline
‘Creating Land for the Future’ onderlijnt het toekomstgericht handelen en het duurzaam
ondernemen van DEME.

Redacties:Voor bijkomende inlichtingen :
contacteer de h. H. Fiers op tel. +32 3 250 52 20
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