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DEME breidt kolenhaven van Newcastle
en de haven van Gladstone uit in Australië
Dredeco Pte Ltd, het Australische filiaal van DEME (Dredging, Environmental and Marine
Engineering) heeft een omvangrijke opdracht verworven ten behoeve van de uitbreiding van
de kolenexporthaven van Newcastle in Australië. Opdrachtgever is Newcastle Coal
Infrastructure Group (www.ncig.com.au), een consortium van de kolenproducenten BHP
Billiton, Centennial Coal, Donaldson Coal, Peabody Energy, Felix Resources en Whitehaven
Coal.
Dit project in Australië past in de reeks van grootschalige grondstoffengedreven projecten op
de wereldmarkt voor maritieme infrastructuur. De markt wordt gedreven door
langetermijnfactoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de
wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de
energiemarkten.
De opdracht zal uitgevoerd worden in tijdelijke vereniging met het Nederlandse Boskalis. De
werken zullen worden uitgevoerd in circa 18 maanden, tot medio 2009. De contractwaarde
bedraagt circa AUD 165 miljoen, het aandeel van DEME daarin is circa AUD 88 miljoen.
Het project omvat de aanleg van een haventerrein, het baggeren van een exporthaven en de
verdieping van het toegangskanaal. In totaal zal ongeveer 5 miljoen m3 grond worden verzet
met inzet van cutterzuigers, backhoes en kranen.
Naast deze belangrijke opdracht heeft DEME ook een contract getekend voor het uitvoeren
van verdiepingswerken ten behoeve van de bouw van Berth N° 1 op Fisherman’s Island in
Gladstone, Queensland. Ook dit is een grondstoffengedreven infrastructuur die
aluminiumgigant Rio Tinto Aluminium (voorheen Comalco Aluminium) moet in staat stellen
zijn alumina raffinaderij uit te breiden en de jaarlijkse productie van alumina uit deze regio te
verhogen. De werken worden gefinancierd en gesuperviseerd door de Central Queensland
Port Authority (CQPA). DEME’s filiaal Dredeco zal deze werken eerstdaags starten met zijn
cutterzuiger “Wombat”.
In dezelfde context van honger naar grondstoffen, in dit geval ijzererts, heeft DEME in
Australië zopas uitbreidingswerken in Cape Lambert en onderhoudsbaggerwerken in Port
Hedland afgewerkt met zijn sleepzuiger “Lange Wapper”. Zowel Cape Lambert als Port
Hedland zijn ontginnings- en distributiecentra voor ijzererts. Met de “Lange Wapper” voert
DEME momenteel onderhoudsbaggerwerk uit in de haven van Bunbury in West-Australië.
Al deze opdrachten en activiteiten samen betekenen voor DEME een omzet van zowat AUD
180 miljoen. Al deze werken worden uitgevoerd met in acht name van de hoogste milieu- en
veiligheidsnormen, waarbij maximale aandacht wordt besteed aan het beschermen van
koraal, walvissen, dolfijnen, doejoengs, vogels, schildpadden, mangroves en andere
ongerepte natuur die deel uitmaakt van de unieke fauna en flora in Australazië.
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Over DEME
De Belgische groep Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME) is
een van de grootste groepen van baggerwerken, milieuprojecten en
waterbouwkundige realisaties ter wereld. De groep telt 3500 medewerkers en is
actief op de vijf werelddelen. DEME beschikt over een van de meest moderne en
performante vloten van de sector(80 hoofdeenheden en een 200-tal kleinere
hulpvaartuigen en materieel), en voert een doorlopend programma uit van
investeringen, research en innovatie. De groep is multidisciplinair actief via
diverse werkmaatschappijen, waaronder Dredging International. Op dit ogenblik
voeren DEME bedrijven gelijktijdig meer dan 70 opdrachten uit over de hele wereld.
Rebranding
Sedert 7 januari 2008 vertoont de DEME-Groep zich aan de buitenwereld met een
nieuw logo, een nieuwe ‘look’ : één logo voor een breed gamma aan specialisaties,
activiteiten en bedrijven. De onderscheiden bedrijven zullen echter allen hun
bestaande naam behouden. Ons nieuw logo toont aan dat onze veelzijdige troeven
onder één krachtige noemer vallen, die van een sterke DEME-Groep. Of met andere
woorden : eenheid in verscheidenheid.
Onze nieuwe tagline : “Creating land for the future” geeft het engagement van de
DEME Groep aan ten opzichte van duurzaam ondernemen.
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