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PERSBERICHT

DEME haalt contract binnen voor het prestigieuze Abu Qir havenproject in
Egypte, het grootste bagger- en landwinningscontract ooit in zijn
geschiedenis
DEME heeft een groot contract (1) binnengehaald voor het Abu Qir havenproject in Egypte. Op het
project zal DEME de gigantische, nieuwe cutterzuiger ‘Spartacus’ inzetten.
Dit omvangrijke project omvat het winnen van 1.000 hectare nieuw land, het uitdiepen van de
aanloopgeul naar de haven tot 23 m en het baggeren van een zwaaikom tot 22 m. Er zal een enorm
volume van meer dan 150 miljoen m³ worden gebaggerd.
De maritieme werken, waaronder 6.800 m kademuren voor nieuwe aanlegplaatsen, 8.800 m golfbrekers
en grondverbeteringswerken, zullen worden uitgevoerd door DEME's consortiumpartner GIECO, het
belangrijkste waterbouwkundige bedrijf in Egypte.
Een bruisende economische hub
Dit ambitieuze megaproject creëert land voor de uitbreiding en verdere ontwikkeling van Abu Qir, een
plaats met een lange geschiedenis die nu een bruisende economisch hub zal worden, als aanvulling op het
nabijgelegen Alexandrië. Daarnaast kan een grote multifunctionele havenfaciliteit worden ontwikkeld
naast de Abu Qir Container Terminal, die momenteel in aanbouw is.
DEME zal de krachtigste cutterzuiger ter wereld, 'Spartacus', inzetten op het project. Dit schip zal in 2021
de vloot van DEME versterken. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 44.180 kW is deze cutterzuiger
ongeëvenaard op het gebied van productiesnelheid, pompvermogen en vermogen om hard materiaal te
snijden. Naast de 'Spartacus' zal DEME een reeks sleephopperzuigers van verschillende grootte inzetten.
De voorbereiding van het project is al gestart en de belangrijkste werkzaamheden zullen begin 2021
worden aangevat. Het project moet in 2023 voltooid zijn.

Lange staat van dienst in Egypte
De ongeëvenaarde technische mogelijkheden en de kracht van 'Spartacus' in combinatie met de
veelzijdige vloot van DEME, uitgerust met de nieuwste technologie, waren belangrijke factoren bij het
binnenhalen van dit grote contract. Bovendien heeft DEME een uitstekende reputatie opgebouwd, een

sterke lokale verankering en een lange staat van dienst in Egypte, met ondermeer de deelname aan het
iconische project voor de verbreding en verdieping van het Suezkanaal (2015).
De engineeringcapaciteiten van DEME waren doorslaggevend om de meest kostenefficiënte aanpak voor
de uitvoering van het project te ontwikkelen. De oplossing die DEME heeft ontwikkeld speelt naadloos in
op de complexiteit en veelzijdigheid van het project.
Luc Vandenbulcke, CEO DEME Group, benadrukt: “We zijn erg trots dat we ons grootste bagger- en
landwinningscontract ooit hebben binnengehaald, en dat we de Arabische Republiek Egypte kunnen
ondersteunen in hun ambities om een project van wereldklasse te ontwikkelen. Dit contract onderstreept
onze technische capaciteiten en expertise, en ongetwijfeld was onze krachtige ‘Spartacus’ een belangrijke
onderscheidende factor om zo’n bijzonder contract binnen te halen. We kijken er naar uit om samen met
onze klant en consortiumpartner dit uitzonderlijk project succesvol te realiseren.”
(1) Voor DEME betekent een “groot” contract een contract met een waarde van meer dan 300 miljoen
euro.
• Een “contract” betreft een contract met een waarde van minder dan < 50 miljoen euro.
• Een “omvangrijk” contract betreft een contract met een waarde van 50-150 miljoen euro.
• Een “substantieel” contract betreft een contract met een waarde van 150-300 miljoen euro.
• Een “groot” contract betreft een contract met een waarde van meer dan 300 miljoen euro.
Over DEME
DEME is wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore
energie-industrie, infra- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is een koploper
in innovatie.
DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor
wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende wereldbevolking, vermindering van CO2emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen.
DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een moderne vloot van meer dan 100
schepen. In 2019 realiseerde het bedrijf een omzet van 2,62 miljard euro.
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