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NIEUWE BUITENLANDSE CONTRACTEN TER WAARDE
VAN 300 MILJOEN EURO BIJ DEME

ZWIJNDRECHT (21 december 2007) – In de afgelopen weken heeft de Antwerpse waterbouw- en
milieugroep DEME voor € 300 miljoen nieuwe contracten binnengerijfd. De nieuwe projecten slaan
alleen op het buitenland, en komen bovenop de belangrijke Scheldeverdieping waarmee DEME gisteren,
binnen de THV Zeeschelde in eigen land is begonnen. Met het in de vaart brengen van de sleepzuiger
‘Brabo’ en de tewaterlating van de nieuwe sleephopperzuiger ‘Breydel’, rondt de Groep morgen het lopend
investeringsprogramma af bestaande o.a. uit de bouw van de krachtigste cutterzuiger ooit gebouwd, vijf
sleephopperzuigers, een groot dieplepelbaggertuig en bijhorende gespecialiseerde eenheden. Om het groot
aantal nieuwe projecten te kunnen uitvoeren, bereidt DEME een nieuw omvangrijk
investeringsprogramma voor. De Groep blijft ook permanent zoeken naar bijkomende arbeidskrachten.

DEME beleeft uitzonderlijk drukke tijden. Wereldwijd stromen de contracten binnen.
Op een ogenblik dat in andere sectoren wordt gevreesd voor een groeivertraging, gaat het
bedrijf door een fase van krachtige en langdurige expansie. Afgelopen jaar nam de
Antwerpse Groep 390 nieuwe medewerkers in dienst, van wie 250 in België.
De Belgische thuismarkt blijft voor DEME erg belangrijk, op zich en als brug naar de
export. Gisteren gaf de Vlaamse minister president, Kris Peeters, het startschot van de
lang verwachte Scheldeverdieping. Symbolisch zette de grote sleepzuiger ‘Brabo’ de
zuigpijp aan de grond en bracht de eerste verdiepingsspecie in zijn beun. De Belgische
thuismarkt stelt DEME in staat om zijn jonge arbeidskrachten ervaring te laten opdoen
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en van nabij te coachen om ze voor te bereiden op hun belangrijke taken in het verre
buitenland. De werken in eigen land vormen ook de voedingsbodem voor innovatie en
vernieuwing, iets waar de DEME altijd een voortrekker in geweest is. Tot slot bieden de
‘Belgische’ projecten een waardevolle referentie om projecten in het buitenland te
verwerven. DEME realiseert 80 procent van zijn omzet in het buitenland, wat
rechtstreeks bijdraagt tot de Belgische handelsbalans.
In de afgelopen weken liepen bij DEME contracten binnen voor een bedrag van € 300
miljoen. Dit cijfer omvat de netto DEME omzet die in het orderboek wordt opgenomen.
Positief is dat de nieuwe projecten mooi gespreid zijn over de verschillende regio’s – een
waarborg voor duurzaamheid van de expansie. Dit bevestigt de strategie van het bedrijf
die gericht is op geografische spreiding en sterkte in alle marktsegmenten.
Met € 150 miljoen vormt het Midden Oosten weliswaar opnieuw de hoofdmoot, met
diverse belangrijke projecten in de Verenigde Arabische Emiraten, in Abu Dhabi en Ras
Al Khaimah. Maar de petrodollars van de Arabische olielanden zijn niet de enige
‘drivers’ van de expansie. In Latijns-Amerika trekt DEME naar Venezuela, voor het
uitdiepen van de Orinoco en de Baai van Maracaibo. Goed voor € 25 miljoen DEME
omzet. In Zuid-Afrika verzorgt de Antwerpse Groep de uitbouw van Durban, de
grootste haven van Afrika op het zuidelijk halfrond en voegt daar nu een contract aan toe
voor onderhoudsbaggerwerken in Richards Bay. Daarnaast werden nieuwe opdrachten
bekomen in Libië, Tunesië en Algerije, alles samen goed voor € 70 miljoen nieuwe omzet
in Afrika. In het Verre Oosten voegt DEME in Australië na Cape Lambert nu Port
Hedland, Bunbury en Gladstone toe als werkgebied. Samen met een nieuw
onderhoudscontract in Pakistan wordt hier straks een omzet van
€ 40 miljoen gegenereerd. In Europa werden eveneens opdrachten voor een waarde van
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€ 60 miljoen getekend: in de offshore sfeer werd een belangrijke contract binnengehaald
voor erosiebescherming rond platforms in de Noordzee. Een lange-termijn contract
werd bovendien getekend voor het winnen en leveren van grind aan Gdansk in Polen.
Bovenop deze € 300 miljoen, zal DEME in België meewerken aan de uitbouw van de
nieuwe buitenhaven van Oostende (havendammen) en natuurlijk aan de Scheldeverdieping.
Met het oog op het binnenhalen van al deze ambitieuze projecten heeft DEME de
afgelopen jaren zeer belangrijke investeringen gedaan. In een ononderbroken reeks liepen
een hele reeks grote, nieuwe schepen en gespecialiseerde eenheden van stapel – in elk
segment van de business, in elke grootte en elk met zijn eigen specifieke kenmerken.
Deze tuigen omvatten o.a. de d’Artagnan, de grootste en krachtigste zelfvarende
cutterzuiger ter wereld; de vijf nagelnieuwe en innovatieve sleephopperzuigers Pallieter,
Reynaert, Marieke, Brabo en Breydel, het dieplepelbaggertuig Pinocchio en een reeks
ondersteunende werk- en hulpschepen. Voor al deze schepen is momenteel een volle
werkbezetting voorzien.
Minder dan een maand na zijn oplevering, is de ‘Brabo’ gisteren begonnen met het
uitdiepen van de Schelde – na de afgelopen weken te zijn ingezet bij het verdiepen van
het Princes Channel in de monding van de Thames. De ‘Brabo’ is momenteel het
modernste baggerschip van zijn soort op de markt. Morgen laat DEME zijn nieuwste
sleephopperzuiger te water, de ‘Breydel.’ met een beuninhoud van 9000 m3. Daarmee
sluit de Antwerpse Groep het lopende investeringsprogramma af.
Op dit ogenblik finaliseert DEME een nieuw investeringsprogramma met het oog op
verdere toename van de baggerefficiëntie en slagkracht in alle segmenten van zijn vloot.
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