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DEME haalt belangrijk contract binnen
voor de verdieping van de Elbe
DEME heeft een belangrijk contract binnengehaald voor de verdieping van de Elbe in
Duitsland. Dit prestigieuze contract bevestigt de technologische expertise van DEME in
complexe bagger- en waterbouwprojecten en de sterke positie van het bedrijf op de Duitse
markt, waar het al meer dan 50 jaar actief is. Het contract heeft een waarde van om en bij de
238 miljoen euro (BTW inbegrepen).
Het Bestuur voor Waterwegen en Scheepvaart Cuxhaven (WSA Cuxhaven) wees het contract voor
de verdieping van de Elbe toe aan Nordsee Nassbagger- und Tiefbau en Dredging International,
dochterondernemingen van de DEME Group. Het omvangrijke baggercontract is een complex project
dat tijdens de uitvoering te allen tijde moet voldoen aan de strengste milieuvereisten. DEME zal zijn
modernste sleephopperzuigers, backhoe dredgers en sproeipontons inzetten voor het baggeren van
ongeveer 32 miljoen m³ aan materiaal.
Het project omvat de verbreding en de verdieping van de 116 km lange vaargeul tussen Cuxhaven en
Hamburg tot een niveau van -14,5 m. Schepen zullen de Elbe dan kunnen bevaren met een
vaardiepte tot 13,5 m – momenteel is dat 12,5 m – zonder beperkt te worden door de getijden, en met
een vaardiepte van 14,5 m (gebonden aan getijden) wanneer ze varen van en naar de haven van
Hamburg.
DEME heeft in Duitsland al een mooie reputatie wat betreft de bouw van maritieme infrastructuur,
waar het sinds 1968 aanwezig is met het in Bremen gebaseerde dochterbedrijf Nordsee Nassbagger
und Tiefbau. Sinds 2004 worden de sleephopperzuigers van DEME regelmatig ingezet op de Elbe
voor het onderhoud van de vaargeul van Cuxhaven naar Hamburg. De uitgebreide expertise van
DEME werd ook aangetoond door de recente voltooiing van de verdiepingswerken op de Seine in
Frankrijk en het recente contract voor de modernisering van de vaargeul Świnoujści – Szczecin in
Polen.
Christopher Iwens, General Manager van de Duitse dochterbedrijven: “Het binnenhalen van dit
contract is een schitterende teamprestatie, want het toont aan dat onze lokale expertise – gebaseerd
op een combinatie van hightech kennis, vakmanschap en vele jaren van toegewijd ondernemerschap
– de sleutel tot succes is voor het versterken van de aanwezigheid van het bedrijf in Duitsland. We
zijn verheugd over het partnership met onze klant WSA Cuxhaven en we kijken ernaar uit om nauw
samen te werken om de succesvolle uitvoering van dit project te garanderen. De voorbereidende fase
van dit belangrijke project is nu volop bezig en wordt uitgevoerd door onze gespecialiseerde teams in
Bremen.”
Over DEME
DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren, waterbouw en milieuwerken. Het bedrijf kan
voortbouwen op meer dan 140 jaar knowhow en ervaring en onderscheid zich door een
baanbrekende aanpak en innovatieve, nieuwe technologieën.

DEME heeft de ambitie te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor
wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, de groei van de wereldbevolking, de vermindering
van CO2-uitstoot, vervuilde rivieren en bodem, en de schaarste aan grondstoffen. Hoewel de
activiteiten van DEME begonnen met de kernactiviteit baggeren is de portfolio in de afgelopen
decennia aanzienlijk gediversifieerd, met ondermeer baggeren en landwinning, oplossingen voor de
offshore-energiemarkt, maritiem civiele werken en milieuoplossingen.
Hoewel DEME zijn wortels heeft in België, heeft het bedrijf een sterke aanwezigheid uitgebouwd op
alle zeeën en continenten en is het actief in meer dan 90 landen. DEME kan rekenen op 5.200
hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer
dan 100 schepen, ondersteund door een groot eigen materieelpark, kan het bedrijf oplossingen
bieden voor de meest complexe projecten.
In 2018 realiseerde DEME een omzet van 2,65 miljard euro. www.deme-group.com
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