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Ons geloof in de toekomst 
bevestigden we met de bestelling 
van de Voltaire, een next generation 
offshore installatieschip.”



Politieke instabiliteit en groeiend protectionisme op het 
vlak van internationale handel, zorgden voor een gebrek 
aan vertrouwen bij zowel consumenten als investeerders. 
Dit resulteerde in een teleurstellende economische groei 
wereldwijd. Ook Jan De Nul Group werd geconfronteerd 
met deze realiteit in een bijzonder zwak investerings
klimaat. Maar ook binnen deze economische context 
hielden we in 2018 bevredigend stand.

Onze internationale baggeractiviteiten worden al enkele 
jaren op rij aanhoudend geconfronteerd met een krappe 
markt door een gebrek aan zowel publieke als private 
investeringen. Dit zorgde voor een krimp in de omzet en 
een druk op de marges op projectniveau. 

De civiele activiteiten van Jan De Nul Group houden goed 
stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie 
met de klassieke infrastructuurmarkt. Geografisch wordt 
ook verder ingezet op een versterkte aanwezigheid in 
Nederland en Luxemburg, in het bijzonder voor de grotere 
infrastructuurwerken. 

Onze offshore activiteiten zagen in 2018 geen heropleving 
in de olie en gasmarkt. Pas in het voorjaar van 2019 zien 
we een lichte verbetering in bepaalde segmenten (fallpipe 
vessels). De renewables business wordt dan weer gedreven 
door een aanhoudend sterke markt in Europa, maar ook 
door een sterk ontluikende markt in Azië. Jan De Nul 
Group blijft uiteraard voluit inzetten op haar verdere groei 
op de Europese markt van de offshore windmolenparken. 
Zij rijfde in 2018, als een van de eerste contractors, belang
rijke projecten binnen voor de bouw van parken in Taiwan 
en de Verenigde Staten. 

De milieuactiviteiten onder Envisan blijven als kleinste 
activiteitentak in een nichemarkt binnen Jan De Nul Group 
stabiel.

Al deze resultaten vertaalden zich in 2018 in een gecon
solideerde omzet van meer dan 1,7 miljard euro met een 
EBITDAmarge van 277 miljoen euro of ruim 16,22 % van de 
omzet. Een prestatie in lijn met het sectorgemiddelde van 

15,86%. Jan De Nul Group blijft zich onderscheiden door 
haar ultrasterk balansprofiel, met een eigen vermogen 
van meer dan 2,8 miljard euro en een solvabiliteit van 
maar liefst 73%. De groep kan bovendien bogen op een 
aanhoudend sterke liquiditeitspositie met een netto cash
overschot van 376 miljoen euro.

Jan De Nul Group blijft ook in deze moeilijkere markt
omstandigheden verder investeren in haar toekomst: 
de lopende investeringen in nieuwbouw baggerschepen 
staan eind 2018 voor een totale investeringswaarde van 
400 miljoen euro. In juli 2018 werd het offshore jackup 
installatieschip Taillevent aangekocht om on middel
lijk verhoogde capaciteit te bieden aan onze offshore 
wind activiteiten. Ons geloof in de toekomst van deze 
markt wordt verder bevestigd door de bestelling van de 
Voltaire, een next generation installatieschip. Dit schip zal 
opgeleverd worden begin 2022 en zal het volgende type 
windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren. Het 
hoeft niet gezegd dat al deze investeringen zullen voldoen 
aan onze ULEv (Ultra Low Emission vessel) notatienorm. 

De activiteiten, visie en resultaten van Jan De Nul Group 
worden gedreven door een enthousiast team van meer 
dan 6400 medewerkers. Elk van hen draagt zijn of haar 
steentje bij aan het succes van de groep. Er wordt dan ook 
al jaren continu geïnvesteerd in kwalitatieve opleiding en 
gepaste omkadering. Daarnaast zorgt een geïntegreerd 
management systeem proactief voor kwaliteit, veilig
heid en milieu zorg en leidt het tot succesvolle projecten. 
Operationele controle en focus op veiligheid en het welzijn 
van alle betrokkenen zijn de garantie tot succes.

We kijken dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Ook in mogelijk blijvende volatiele marktomstandigheden 
kunnen wij het verschil maken. Dit bewijst ons stijgend 
orderboek van 3,3 miljard euro of een stijging van maar 
liefst 27% in vergelijking met einde 2017.

De Raad van Bestuur

Niet totaal onverwacht was het 
jaar 2018 een verderzetting van de 
uitdagende marktomstandigheden 
van 2017.

5VOORWOORD
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5,5 
miljoen m3 zand

2.025.000 
helmplanten

10.000 
meter antistuifschermen in  
wilgentakken

ACTIVITEITENDOMEIN
Bagger

LOCATIE
Texel, een van 
de Nederlandse 
Waddeneilanden.

KLANT
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier.

OPDRACHT
Versterken van de Prins 
Hendrikzanddijk met behulp 
van natuurgebaseerde 
oplossingen.

OPVALLEND
Aanvullend op het bouwen 
van de waterkering, 
lanceerde Jan De Nul vijf 
ecologische verrijkings 
projecten. Stuk voor 
stuk kickstarters voor 
natuurcreatie.
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In Texel, in de provincie Noord-Holland, biedt 
Jan De Nul natuurgebaseerde oplossingen om 
de Prins Hendrikzanddijk te versterken. Het 
eiland wordt groter, mooier, met extra natuur. 
En de bewoners houden hun voeten droog. 

PRINS 
HENDRIK
ZANDDIJK
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BAGGER

Bij een te hoge waterstand zou de 
Prins Hendrikzanddijk voor het 
Nederlandse Texel kunnen bezwijken. 
Om dat te voorkomen ging het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, in het kader 
van een van Nederlands grootste 
dijkversterkingsoperaties ooit, op 
zoek naar een innovatief concept. 
Jan De Nul vond de oplossing vlakbij: 
in de plaatselijke natuur. 

Texel, een van de Nederlandse Wadden
eilanden, vormt niet alleen vruchtbare grond 
voor het telen van bloembollen. De toeristi
sche trekpleister krijgt jaarlijks ook 1 miljoen 
bezoekers over de vloer. Daarnaast is het een 
cruciale pleisterplaats en foerageerplek voor 
vogels op hun trekroutes tussen Noord en Zuid 
en het water rondom is de ideale habitat voor 
duizenden zeehonden. Eén probleem: de dijk 
die Texel van de Waddenzee scheidt, is zo lek 
als een mandje. 

Project Lead Dredging Works Benelux Geert 
Vanwesenbeeck: “Deze dijk was er het 
slechtst aan toe van alle Waddenzeedijken. 
Daarom bouwt Jan De Nul een nieuwe water
kering voor Texel in de Waddenzee. We maken 
Texel groter, mooier, met extra natuur. En 
de bewoners houden er droge voeten aan 
over.” Een belangrijk focuspunt voor Geert, 
die ook omgevings manager is. Via hem gaat 
Jan De Nul in dialoog met omwonenden. “De 
boeren in deze polder leven van de teelt van 
bloembollen. Om die bloembollen te kweken, 
hebben zij zoetwater nodig.”

De oplossing zit in 
het ecosysteem
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Bartolomeu Dias aan het werk voor de kust van Texel.
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“De landbouwgebieden achter de dijk hebben 
echter een zeer complexe waterhuishouding. 
De grondwaterlaag is zout en daarboven ligt 
een dunne zoetwaterlens. Het evenwicht 
bewaren tussen zout en zoetwater is een 
moeilijke oefening, want doordat wij zand 
aanleggen op die plaats, sijpelt er extra zout 
water binnen in het achterland. Daarom 
hebben we een bemalingssysteem geïnstal
leerd om zoutwater opnieuw naar de zee te 
pompen.” 

“Om uit te leggen wat we doen en op welke 
manier, organiseerden we zowel voor de 
boeren als voor andere omwonenden infor
matiemomenten, excursies, monitorings
overleggen met de buren en wekelijkse koffie 
momentjes met de boeren. Daar krijgen we 
heel goede reacties op.” Vlakbij het project
kantoor bouwde Jan De Nul een uitkijkpunt, 
dat eveneens warm wordt onthaald door 
eilandbewoners en toeristen. “Het is een 

zeecontainer waarin we een doorloop maakten 
die aansluit op een wandel en fietspad. 
Binnenin hangen er borden met uitleg over 
het project. En vanop het balkon bovenop de 
container heb je een nog ruimer uitzicht over 
het hele projectgebied.”

Wegvaren van vogels

Dat de Waddenzee UNESCOwerelderfgoed 
is, maakt de hele onderneming extra delicaat. 
De planning werd zo opgesteld dat de werken 
klaar zouden zijn voor het begin van de winter. 
Dat betekent ook dat het startsein vlak na het 
broedseizoen gegeven werd. “Er zijn heel veel 
natuurogen op ons gericht. In het hele werk
gebied waren er maar drie nesten van broed
paren, maar we moesten wachten op het fiat 
van een vogelecoloog om de werken te mogen 
aanvatten. We hebben zelfs mensen opgeleid 
om vogels te spotten die hun leefgebied in de 

Zand is een 
duurzamere oplossing 
dan een waterkering 
die je maakt met 
harde materialen.” 

Geert Vanwesenbeeck
Project Lead Dredging Works Benelux
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vaarroute van de Waddenzee naar de Noordzee 
hebben. Van zodra zij een vogel opmerkten op 
minder dan anderhalve kilometer, moesten we 
onze vaarroute aanpassen om die afstand te 
kunnen bewaren. Vrij extreem, want die vogels 
zijn nieuwsgierig en vliegen zelf naar ons schip 
toe. Maar het is goed dat dit soort zaken strikt 
wordt opgevolgd.”

Het schip dat de nieuwsgierigheid van de 
vogels wekt, is de Bartolomeu Dias, die wordt 
ingezet om 5,5 miljoen m3 zand op te spuiten. 
Het grote formaat van het schip zorgt ervoor 
dat het projectteam een aanzienlijke hoeveel
heid werk kan verzetten in beperkte tijd. Nog 
opmerkelijker is de mantra ‘het juiste zand 
op de juiste plaats’. Via een 4D monitorings
portaal met 27 kPI’s volgt Jan De Nul de 
zandkorrelmonitoring, de zandverstuiving, 
grond en oppervlaktewater en de ecologische 
ontwikkeling van de natuurzone op de voet. 
“We bouwen een waterkering met zand”, knikt 

Geert. “Dan moet de korrelgrootte precies 
goed zijn. Het is een van de redenen waarom 
we vijf jaar lang verantwoordelijk blijven voor 
het onderhoud.” 

Nature Based solutions

In Texel durft de wind al eens op te spelen. 
Bijgevolg hindert zandverstuiving vaak de 
werkzaamheden. “Om het zand op zijn plaats 
te houden, zetten wij verschillende technieken 
in: we spuiten het zand nat, we gebruiken 
papierpulp en we zetten stuifschermen op 
met dunne takjes wilgenhout. Maar om zand
verstuiving permanent tegen te gaan, planten 
we helmgras. Dankzij deze inheemse plant 
krijgt de wind geen vat op het zand en blijven 
de duinen liggen, ze krijgen ook meteen een 
natuurlijk karakter. Het helmgras zou zich 
vanzelf ook wel ontwikkelen, maar het zou 
veel langer duren.” Op die manier steekt 
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“Het beste 
dat we ooit 
deden” 
Een Belgisch bedrijf dat een prestigieus project 
binnenhaalt bij onze Noorderburen, waar de 
Nederlandse baggerbedrijven doorgaans de plak 
zwaaien, dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. 
Zes bedrijven dongen aanvankelijk mee naar het 
project. In de finale bleven er drie over, waaronder 
Jan De Nul. 

Bart Praet, Manager Dredging Works Benelux, die 
de tender voor Jan De Nul begeleidde, licht toe: “Bij 
aanbestedingen geldt gewoonlijk enkel de laagste 
prijs. Bij dit project telde de prijs echter maar voor 
twee derde mee. Een derde van het resultaat werd 
beoordeeld op kwaliteit en daar stonden 8 punten 
op. Men noemt dit het BPKV-principe: beste 
prijs-kwaliteitsverhouding. Wij behaalden een score 
van 7,4 op 8. Het plan van aanpak van Jan De Nul 
werd globaal beoordeeld als ‘absolute meerwaarde’.” 

“Hoewel we bij het indienen een goed gevoel hadden 
bij onze offerte, durfden we geen enkele simulatie 
doen die deze hoge score deed vermoeden. In die 
zin was het een absoluut succes. Het is het beste 
dat we ooit deden.” Tot grote tevredenheid van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
weet Bart: “Na het gunnen van de aanbesteding 
vertrouwde de klant ons toe dat ons voorstel met 
kop en schouders boven dat van onze concurrenten 
uitstak. Tijdens tussentijdse evaluaties van het project 
hebben ze die boodschap herhaald. We hebben het 
vertrouwen meer dan bevestigd.” 

Jan De Nul de natuur een handje toe. Het is 
het principe van Nature Based Solutions, tot 
in de puntjes uit  gevoerd. Emile Lemey, die als 
Engineer Marine Environmental Department 
(Mared) instaat voor het milieu management 
van bagger en offshore werken, legt zich 
eveneens toe op deze natuur gebaseerde 
oplossingen om (klimaat)problemen op te 
lossen. “Tijdens de voorbereiding van ons 
projectdossier stelden we ons als doel om 
zoveel mogelijk toe gevoegde waarde te 
creëren”, steekt Emile van wal. “De werken 
aan de Prins Hendrikzanddijk kregen daar
door een dubbele functie: kustbescherming in 
de vorm van een waterkering én het creëren 
van natuurgebied voor mens en dier. De 
locatie leent zich er ook perfect toe om een 
buitendijkse softoplossing aan te bieden in 
plaats van een klassieke dijkversterking. Bij 
die laatste optie zouden een stuk landbouw
gebied en zelfs enkele residenties moeten 
wijken.” Geert valt hem bij: “Zand is een duur
zamere oplossing dan een waterkering die je 
maakt met harde materialen. En als er in de 
toekomst nood is aan onderhoud, is het veel 
eenvoudiger om een zanderige dijk opnieuw 
tot zijn originele staat te brengen dan het geval 
is bij een harde zeedijk.”
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Aanplanten van meer dan twee miljoen helm-
planten om zandverstuiving tegen te gaan.

Kickstarters voor natuurcreatie

Het idee achter Nature Based Solutions is dat 
men na een initiële menselijke tussenkomst 
geen inspanningen meer hoeft te leveren, 
maar dat de natuur zichzelf ontwikkelt en in 
stand houdt. Aanvullend op het bouwen van de 
waterkering, lanceerde Jan De Nul vijf ecologi
sche verrijkingsprojecten. Stuk voor stuk kick
starters voor natuurcreatie. “In het zuidelijke 
punt van het projectgebied was er van nature 
een slikken en schorrengebied aanwezig, of 
kwelderzone, zoals dat in Nederland heet”, 
verduidelijkt Emile. “Om ervoor te zorgen dat 
het gebied niet bedolven zou raken onder de 
zanddijk, deden we een kwelder transplantatie. 
We gebruikten natuurlijke elementen die reeds 
aanwezig waren in het projectgebied om 
ervoor te zorgen dat de ecologische ontwikke
ling van het gebied versneld kan plaatsvinden. 
In de literatuur is er geen enkel voorbeeld van 
dit transplantatietype. Het is dus een primeur 
in het redden van zo’n habitat.”

“Een tweede pilot zijn onze benthosbanken: 
dat zijn lagen fijner zand die we bovenop 
het zand met een grotere korreldiameter 
aanbrengen, omdat er in dat sediment bodem

dieren aanwezig zijn waar wadvogels zich 
tegoed aan kunnen doen. Verder voegden we 
schelpenbanken toe bovenop een landtong, die 
belangrijk zijn voor de grote stern. Dat is een 
beschermde vogelsoort die schelpen nodig 
heeft als habitat om te nesten. Als vierde 
verrijkingspilot brengen we embryonale duinen 
aan. De laatste pilot is gericht op de ontwikke
ling van zeegras. Zeegras is een plantsoort die 
in zuidwestelijk Deltagebied en de Waddenzee 
voorkomt, maar waarvan de populatie jaar na 
jaar achteruitgaat. Wij creëren een nieuwe 
luwe zone, waar we zeegras transplanteren, 
in de hoop dat de populatie zichzelf nadien 
in stand kan houden.” Met deze waaier aan 
maatregelen levert Jan De Nul een natuur
lijke, duurzame oplossing voor de Prins 
Hendrikzanddijk met een gunstig resultaat 
voor mens, dier én milieu. 

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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3de

sluiskolk

276
meter lang

2
bestaande kolken grondig 
gerenoveerd

120 
meter verbreding van het 
Lekkanaal

27
jaar onderhoud

ACTIVITEITENDOMEIN
Civiel

LOCATIE
Lekkanaal tussen Rotterdam 
en Amsterdam, ter hoogte 
van Nieuwegein.

KLANT
Rijkswaterstaat

OPDRACHT
Het knelpunt aan het Prinses 
Beatrixsluizencomplex 
verminderen door 
bouw, verbredings en 
renovatiewerken.

OPVALLEND
Als onderdeel van het 
consortium Sas van 
Vreeswijk besteedt 
Jan De Nul veel aandacht 
aan de integratie van het 
project in de omgeving, met 
respect voor erfgoed en 
landschapsarchitectuur.
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Ter hoogte van Nieuwegein werkt 
Jan De Nul aan de uitbreiding van Nederlands 
belangrijkste sluizencomplex voor de 
binnenscheepvaart. Als onderdeel van het 
consortium Sas van Vreeswijk bieden we een 
totaaloplossing met respect voor historisch 
erfgoed en landschapsarchitectuur. 

BEATRIX
SLUIS
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Door de aanpassingen aan de Prinses Beatrixsluizen, 
zullen de wachttijden voor schepen korter worden.
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CIVIEL

Het verkeer op het Lekkanaal, de 
belangrijkste vaarwegverbinding 
tussen de havens van Rotterdam en 
Amsterdam, wordt steeds drukker. 
Ieder jaar passeren er 50.000 schepen 
door de Prinses Beatrixsluizen, het 
enige sluizencomplex op deze route. 
De wachttijden lopen op en te grote 
en diepliggende schepen moeten 
nu omvaren. Rijkswaterstaat wil dit 
knelpunt verminderen en sloot een 
DBFM-contract met het consortium 
Sas van Vreeswijk. 

Sas van Vreeswijk is een projectvennoot
schap met Belgische en Nederlandse 
bedrijven. De naam onderstreept de histo
rische band tussen sluizen, schippers en 
bewoners, en alludeert op het Belgische 
aandeel (‘sas’ is een veelgebruikt Vlaams 
woord voor ‘sluis’) in het samenwerkings
verband. Jan De Nul, Besix en Heijmans 
staan in voor de bouw, verbredings en reno
vatiewerken aan het Prinses Beatrixcomplex. 
Samen met investeerders RebelValley en 
TDP zijn ze ook verantwoordelijk voor de 
financiering van het project. Het DBFM
contract (Design Build Finance and Maintain)  
houdt het consortium verantwoordelijk voor 
ontwerp, realisatie, financiering en 27jarig 
onderhoud. 

Sterk fundament 
voor de toekomst
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Schutten XL

Naast de reeds bestaande tweelingsluis bouwt 
het consortium een derde sluiskolk. Aan beide 
uiteinden van de sluiskolk zijn niet één, maar 
twee deuren direct achter elkaar geplaatst: 
dubbele roldeuren. Het doel van dubbele 
roldeuren is dat er bij een defect of onderhoud 
van een deur altijd een reservedeur beschik
baar is. Er is nog een bijkomend voordeel. De 
kolk is 276 m lang, bij het schutten tussen de 
twee binnenste deuren. Het schutten tussen 
de buitenste twee deuren zorgt voor een 
extra lange kolk van 300 m. Hierdoor kunnen 
2 schepen van 135 m gelijktijdig geschut 
worden, wat zorgt voor minder wachttijd.

Totaaloplossingen

Het is de eerste keer dat Jan De Nul een groot 
waterbouwkundig project in Nederland reali
seert. Project Engineer Civil Works Jens Van 
der Auwera is de tussenpersoon tussen het 
ontwerpteam en de uitvoerders. Hij doet dit 
in opdracht van de bouwcombinatie Sas van 
Vreeswijk, als afgevaardigde van Jan De Nul. 
“Dit project bewijst dat Nederland onze exper
tise in sluizen en waterbouw op prijs stelt.”

“Eerst bouwden we een nieuwe dijk, om ook 
tijdens de werkzaamheden beschermd te 
blijven tegen hoogwater.” Aan de noordkant 
wordt het kanaal 45 à 90 m breder over een 
afstand van 2 km om extra ligplaatsen te 
creëren. 

V.l.n.r. Harald Smeets, Jens Van der Auwera en Jan De Norme.
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Hoogste  
kwaliteits- 
eisen
Aan de productie van vier stalen sluisdeuren van elk 
26 m breed, 14 m hoog en 6,5 m dik, zijn uiteraard 
strenge kwaliteitseisen verbonden. Harald Smeets, 
Technical Superintendent Vessel Maintenance bij 
Jan De Nul, volgde de werken in Shanghai, China, 
een jaar lang ter plaatse op. “Vanuit Europa zijn 
we verplicht om NEN-EN 1090, de norm voor 
staalbouw, te volgen. We kozen voor executieklasse 
4, de hoogste categorie. Dat betekent dat elke 
doorlas 100% ultrasoon, visueel en magnetisch 
en elke hoeklas 100% visueel en 20% magnetisch 
nagekeken wordt. De Nederlandse overheid legde 
daar Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) 
bovenop. Dat zijn 1.200 pagina’s aan extra normen 
en verplichtingen. Wij hebben daar op onze beurt 
specificaties aan toegevoegd m.b.t. de werkplaats en 
veiligheid, zoals bijvoorbeeld het niet toelaten om 
buiten te werken.”

Een gevolg van de strenge vereisten was dat de 
toleranties niet meer dan 5 mm bedroegen. Waar 
de staalplaten aanvankelijk nog met een meetlint 
werden gemeten en in een CNC-machine werden 
gesneden, kwam er later een theodoliet aan te pas 
om referentiepunten uit te zetten en een assenstelsel 
in te bouwen. De grootste uitdaging noemt Harald 
het formaat van de sluisdeuren: “Waren ze iets groter 
geweest, hadden we ze in verschillende segmenten 
gebouwd. Maar de grootte van deze deuren liet 
nog net toe om ze in één stuk te maken. Al stelt 
dat natuurlijk uitdagingen voor het transport van 
Shanghai naar hun eindbestemming. Uiteindelijk is 
alles goed verlopen en is het kale casco in Nederland 
geraakt. We hebben een tussenstop gemaakt in 
Rotterdam, waar we minieme verfschade bijschil-
derden en alle elektrische kasten voor het bewegen 
van de sluisdeuren plaatsten. Vervolgens hebben 
we de sluisdeuren via de Nieuwe Maas en de Lek 
vervoerd naar Nieuwegein, waar we ze met een 42 m 
hoge 700-tons kraan op de onderwaterrolwagens in 
de deurkassen hebben geplaatst.” 

“Via onze dochterfirma Soetaert zijn we thuis 
in funderingstechnieken. Zo konden we het 
grootste deel van de funderingswerken voor 
de nieuwe sluiskolk zelf uitvoeren. We kozen 
voor diepwanden omdat die niet geheid 
worden. Op die manier voorkomen we over
last door trillingen en lawaai. Ook het plaatsen 
van de damwanden hebben we uitgevoerd op 
trillingsarme wijze door gebruik te maken 
van hoogfrequente trilblokken met variabel 
moment. We konden de trillingen verder redu
ceren met voorboringen. klanten zijn overi
gens steeds vaker op zoek naar joint ventures 
die beschikken over een combinatie van exper
tises. Doordat we meer technieken kunnen 
aanbieden en dus heel complementair zijn 
– zowel intern als met andere partners – zijn 
we daar een uitermate geschikte partij voor.”



Dit project bewijst dat 
Nederland onze expertise 
in sluizen- en waterbouw 
op prijs stelt.” 

Jens Van Der Auwera
Project Engineer Civil Works
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Na het bouwen van de derde sluiskolk is het 
de beurt aan de twee bestaande kolken die 
aan een grondige renovatie toe zijn. Verder 
verbreedde Sas van Vreeswijk het Lekkanaal 
ten zuiden van het sluizencomplex met 
120 m over een afstand van 1 km om schepen 
voldoende ruimte te bieden om de nieuwe kolk 
in te varen. Dit ging gepaard met de afbraak 
van de oude dijk. 

Prijs voor landschappelijke 
integratie

De werken aan het Prinses Beatrixcomplex 
zijn geen puur civieltechnische opdracht. Sas 
van Vreeswijk besteedt veel aandacht aan de 
integratie van het project in de omgeving, met 
respect voor erfgoed en landschapsarchitec
tuur. Vanop een afstand zie je de nieuwe sluis 
niet eens liggen. “Dat is het grootste verschil 
met sluizen in een industrieel decor”, bemerkt 
Jens. “De nieuwe sluiskolk is ontworpen als 
een snede in het landschap om het vrije zicht 
op de monumentale heftorens van de oude 
kolken te behouden. Ook de karakteristieke 
witte heftorens en de witte sluiswachters 
woningen, waarin de nieuwe bedienruimte 
wordt ondergebracht, werden opnieuw in hun 

originele staat hersteld.” Dat het sluizen 
complex dankzij zonnepanelen energieneutraal  
zal functioneren, is een mooie bonus. 

Het was nochtans geen eenvoudige opdracht 
om de oorspronkelijke uitstraling van het 
geheel te behouden. In functie van de 
verbredingswerken diende het consortium 
enkele elementen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie te verzetten. Drie kazematten 
of bunkers, met een gewicht tot 1.600 ton, 
werden landinwaarts verplaatst, net als een 
kleine sluis, een duikerhoofd en een palen
groep. “Dat was een complexe onderneming, 
maar met een geslaagd eindresultaat. Alle 
onderdelen werden buiten de dijk geplaatst, 
langs een bezichtigingsroute voor fietsers en 
toeristen.” 

Sas van Vreeswijk houdt, naast het panorama 
en het historisch erfgoed, ook rekening met 
de lokale fauna. Zo zijn er nabij het sluizen
complex oversteekzones voor vleermuizen. 
De verlichting aan de Prinses Beatrixsluizen 
zou hen enorm kunnen storen tijdens nach
telijke uitjes. “We hebben vleermuisvriende
lijke verlichting geplaatst, die de beestjes niet 
verjaagt, maar wel voldoende licht biedt aan 
de schippers en bedienaars. We installeerden 



ook vleermuiskasten als tijdelijke woonplaats 
en behielden bomenrijen die als oriëntatie
middel fungeren.” 

De inspanningen om het hele project in de 
omgeving te integreren, zijn een schot in 
de roos. Rijkswaterstaat beloonde Sas van 
Vreeswijk met de prijs voor landschappelijke 
integratie vanwege het getoonde respect voor 
geschiedenis en omgeving. 

Meer dan een technische oplossing

De ervaring die Jan De Nul meekrijgt als lid 
van Sas van Vreeswijk, zal gebruikt worden 
om vaker projecten in Nederland uit te 
voeren. “Dat zijn we trouwens al aan het 
doen”, bevestigt Jens. “We werken onder meer 
aan een tender voor het doortrekken van de 
A15 bij Arnhem, eveneens een grote DBFM
opdracht. Ook daar zullen we meer bieden 
dan alleen maar een technische oplossing 
voor het probleem. We mikken op een stevige 
meerwaarde.” 

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM

Overzicht  
behouden in 
project- 
management- 
systeem
Door onze opdrachtgever Rijkswaterstaat werden 
extra strenge kwaliteits-, proces- en omgevingseisen 
opgelegd. Om het hele traject in goede banen te 
leiden, stelde Sas van Vreeswijk Jan Denorme aan 
als Process Manager. Zijn taak: een overkoepelend 
projectmanagementsysteem opzetten, dat aantoont 
hoe het consortium het project op een beheerste 
manier realiseert. In het systeem, dat Relatics heet, 
wordt ook het eisenbeheer opgeladen. “Tijdens de 
ontwerp- en bouwfase werken bijna 200 mensen van 
diverse partijen aan de verschillende deelprojecten. 
Dan is het belangrijk om het overzicht te behouden. 
Enerzijds voor de efficiënte invulling van de werken. 
Anderzijds wil de opdrachtgever een voortdurend 
inzicht in de vooruitgang, eventuele afwijkingen en 
de argumentatie voor keuzes.”

Op het Beatrixsluisproject bestaat het manage-
mentsysteem uit deelplannen en processchema’s en 
moet het voldoen aan de in het contract opgenomen 
certificeringen. Het project heeft het ISO-9001 
certificaat behaald, en het managementsysteem 
moet voldoen aan bepaalde capability levels uit de 
ISO15288/15504 norm. Deze norm beschrijft 25 
processen binnen het kader van systems and software 
engineering. 

Verder ontwikkelde het consortium een prestatie-
meetsysteem, dat de beschikbaarheid en de betrouw-
baarheid van de sluizen per kwartaal aantoont. “Zo 
bevestigen we aan onze klant Rijkswaterstaat dat 
we voldoen aan hun eisen. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om een generiek systeem te ontwikkelen, 
maar we hebben vrij snel gemerkt dat de specifieke 
eisen vrijwel altijd projectgebonden zijn. Toch vormt 
het een goede basis voor de toekomst.” 

21BEATRIx SLUIS
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36
funderingen

100
installatiedagen 

460.000
gezinnen voorzien van 
groene stroom

450
MW op het Duitse 
elektriciteitsnet

ACTIVITEITENDOMEIN
Offshore

LOCATIE
In de Noordzee, op 38 km 
van het Duitse Waddeneiland 
Borkum.

KLANT
Ørsted

OPDRACHT
Transport en installatie van 
36 funderingen voor wind
turbines, met bijhorende 
erosiebescherming.

OPVALLEND
Voor het eerst werkte 
Jan De Nul met het Noise 
Mitigation System voor het 
heien van de monopiles.
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Na het succes bij Nobelwind, verstevigt 
Jan De Nul zijn positie in de markt van 
offshore windmolenparken. Vanop de 
Vole au vent werden 36 monopiles in zee 
geheid, met aandacht voor de strikte Duitse 
geluidsnormen.

BORKUM 
RIFF
GRUND 2
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OFFSHORE

De Vole au vent voer uit voor de 
installatie van 36 wind turbine-
funderingen in Borkum Riffgrund 2, 
een offshore windmolenpark in de 
Duitse wateren van de Noordzee. Het 
park zal een totale uitvoercapaciteit 
hebben van 450 MW en voorziet 
hiermee 460.000 gezinnen van groene 
stroom. De opdrachtgever voor het 
project was het Deense Ørsted, één 
van de grootste energieproducenten 
in Noord-Europa. Jan De Nul zorgde 
voor het transport en de installatie van 
de funderingen.

De engineering ging van start in 2017, in de 
kantoren in Aalst. Daar werden alle voor
bereidingen getroffen op het vlak van uitrus
ting, procedures, veiligheid, … Van Aalst 
ging het naar Eemshaven, waar het offshore 
installatie schip Vole au vent werd omgebouwd 
met het projectspecifiek materiaal. Vooral de 
opstart is Senior Project Engineer Offshore 
Paolo De Temmerman bijgebleven. “De Vole 
au vent kwam aan met enkel de zeevasting
structuren op het dek. Op zes dagen tijd 
hebben wij dan al het te installeren materiaal 
aan boord gebracht.”

Gordijn van lucht

Voor deze opdracht werd nieuw gereedschap 
gemaakt en die productie is van dichtbij opge
volgd door Project Engineer Offshore Arno 
Soetaert. “Om een fundering te installeren, 

Hameren in stilte
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Met een bubble curtain rond het schip worden de 
geluidsgolven gebroken.
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heb je hijstoestellen nodig, in combinatie 
met een hydraulische hamer die de mono-
piles in de grond klopt. Speciaal dit keer was 
dat we een Noise Mitigation System (NMS) 
gebruikten om te voldoen aan de strenge 
Duitse geluidsnormen.” Het NMS is een 
geluidsdichte stalen koker die over de mono-
pile wordt geschoven tot op de zeebodem, om 
de schokken van het hameren te dempen. 
“We mochten de geluidsgrens van 159 decibel 
(Sound Exposure Level, SEL) niet overschrijden. 
We combineerden dit systeem met een bubble 
curtain, waarvoor een luchtslang op de 
zeebodem wordt gelegd. Door lucht door de 
slang te blazen en zo luchtbellen te creëren, 
worden de geluidsgolven gebroken en kunnen 
we het geluid nog bijkomend afzwakken.”

In februari 2018 was het tijd voor de eigenlijke 
installatie. De funderingen bestaan uit een 
monopile met daarop een anodekooi en een 
transition piece. De verschillende onderdelen 
moeten perfect op elkaar passen, en daarom 
zijn er vooraf testen aan land gedaan. Paolo 
De Temmerman legt uit: “We hebben simu
laties uitgevoerd met real assets. We zochten 
naar het beste systeem om een transition piece 
op een monopile te zetten, zonder dat er iets 
beschadigd raakt en zodat de boutgaten exact 
op elkaar aansluiten, tot op de millimeter 

nauwkeurig. En daar zijn we in geslaagd. Die 
ervaring konden we dan offshore toepassen. 
Eigenlijk het perfecte voorbeeld van ITA 
(Imagine. Think. Act.) in de praktijk: een goede 
voorbereiding is de sleutel tot succes.”

Na de installatie van de onderdelen, werd alles 
aan elkaar bevestigd. “Ook hiervoor hebben we 
een projectspecifieke boutsequentie ontwik
keld, zodat de bouten onder de correcte span
ning geplaatst werden.”

Kwaliteitsgarantie

Het surveyteam speelde een belangrijke rol in 
dit project. Ellen Van Den Bogaert was Senior 
Surveyor en was betrokken bij alle fases in het 
proces. “Al bij de bouw van de monopiles en de 
tools waren wij aanwezig om alles te checken: 
de afmetingen, de kwaliteit, de uitvoering, 
enzovoort. Een heel spannende fase voor het 
surveyteam was de mobilisatie van de Vole 
au vent. Alle tools kwamen aan boord en wij 
beschikten over zeer weinig tijd om alles te 
installeren en te testen.” 

Bij de plaatsing van de monopiles is het 
cruciaal om de paal op de exacte locatie te 
heien, onder de juiste hellingsgraad en op de 

Het Borkum Riffgrund 2 windmolenpark is 
aangesloten op het Duitse elektriciteitsnet.



Dankzij een uitgebreide 
rapportage garanderen we de 
Jan De Nul-kwaliteit.”

Ellen Van Den Bogaert 
Senior Surveyor
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correcte hoogte. “Dit keer was de NMS natuur
lijk nog nieuw, ook die hebben we telkens 
opgevolgd en nagemeten. We bundelden 
ook alle data voor rapportage aan de klant. 
Zo garanderen we de Jan De Nulkwaliteit”, 
besluit Ellen.

Na de installatie verzorgde Jan De Nul ook 
nog de scour protection voor de funderingen. 
Paolo De Temmerman: “In 2017 legden we 
eerst een rotslaag met de Simon Stevin, waar 
de monopile dan tijdens het installatieproces 
door wordt geheid. Nadat de monopiles geïn
stalleerd waren, werd door de Adhémar de 
Saint-Venant een extra laag stenen rond die 
monopiles gelegd als bescherming tegen 
uitschuring door de stroming.”

Steeds meer offshore ervaring

Voor Jan De Nul was dit het derde offshore 
funderingsproject van windturbines. Telkens 
bundelt het team alle vorige ervaringen om 
nog efficiënter te werken. “Dat heeft ertoe 
geleid dat we twee weken vroeger klaar 
waren dan gepland. Dankzij de teamspirit en 
de goede samenwerking tussen de staff en 
de crew, samen met het team aan wal. De 
hele installatie gebeurde in amper honderd 
dagen!”, besluit Paolo.

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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6 
km lange golfbreker en 
strandrestauratie  
(4 km + 2 km)

1-3 
ton zware rotsblokken op 
een filterbed voor de kust 

3 
miljoen m3 zandsuppletie op 
de geërodeerde kustlijn

ACTIVITEITENDOMEIN
Bagger

LOCATIE
Ouidah, Benin, langs de kust 
van WestAfrika.

KLANT
Ministerie van Leefomgeving 
en Milieu in Benin.

OPDRACHT
Een innovatieve en duurzame 
oplossing om het erosie
probleem langs de kust 
definitief te beëindigen, met 
het oog op de ontwikkeling 
van een bloeiende 
toeristische sector.

OPVALLEND
Het innovatieve concept van 
een onderwatergolfbreker 
parallel met de kustlijn is 
gebaseerd op het principe 
van natuurlijke riffen langs 
de kustlijn.
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Jan De Nul stopt de erosie in Benin met een 
concept dat in eigen huis werd uitgedacht, 
uitgerekend en uitgevoerd. Een totaalproject 
waar vrijwel het voltallige bedrijf zijn 
schouders onder zette en waarvoor we beroep 
deden op al onze competenties, zij het  
(milieu)technisch of financieel. 

BENIN
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BAGGER

De West-Afrikaanse kust wordt 
geteisterd door erosie. Ook zo 
Benin, waar de inslaande golven van 
de Atlantische Oceaan de kustlijn 
wegvreten, tot enkele meters per 
jaar. Zonder menselijke tussenkomst 
zullen de gevolgen van de klimaat-
veranderingen en de stijgende 
zeespiegel het strand van Benin 
en haar kustlijn verder afslijten. 
Conventionele oplossingen verplaatsen 
vaak het probleem naar een andere 
plek. Of slechter nog, ze zijn nefast 
voor de ecologische of toeristische 
ontwikkeling van de stranden. 
Jan De Nul, daarentegen, biedt een 
innovatieve en duurzame oplossing, 
geïnspireerd op de natuur, die het 
erosieprobleem beëindigt, niet verlegt.

De toekomst  
van Benin

In opdracht van de regering van Benin, die 
grootse plannen heeft voor het oceaan 
toerisme in Benin, ging het ministerie van 
Milieu en Ontwikkeling op zoek naar een inno
vatief con cept dat het erosieprobleem stopt 
zonder een onevenwicht langs de kustlijn te 
creëren. Jan De Nul bedacht een onderwater
golfbreker parallel aan de kust, in combinatie 
met zandsuppleties als herstelmaatregel. 
Senior Project Manager Dredging Jan Moens 
licht toe: “De onderwatergolfbreker zorgt 
ervoor dat de golven de kust blijven bereiken, 
maar met minder energie. We hebben ons 
geïnspireerd op koraalriffen die ook in het 
ondiepe en net voor de kust liggen.” 
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“Dankzij hun inplanting nemen ze de erode
rende kracht uit de golven weg en beschermen 
ze kustgebieden en eilanden.” De natuur 
imiteren is een mooi voorbeeld van duurzaam
heid, temeer omdat het een flexibel ontwerp 
is. Zelfs als de zeespiegel nog sterker stijgt 
dan verwacht, kan de golfbreker gemakkelijk 
verhoogd worden. Maar bovenal is het een 
innovatief project. “Het systeem is helemaal 
niet ingeburgerd in de maritieme wereld. Het 
is een idee dat Jan De Nul heeft uitgedacht, 
uitgerekend en uitgevoerd. Het werd nooit 
eerder toegepast op die schaal.”

Conceptueel ontwerp

Een project van die omvang vergt natuur
lijk een gedegen voorbereiding. Jan De Nul 
voerde zeer gedetailleerde preprojectstudies 
uit, beginnend met geotechnisch en fysisch 
veldonderzoek naar hydrometeorologische 
condities, stromingen en bodemgesteldheid. 
Daarna volgden conceptuele ingenieursstudies 
om de prestaties en stabiliteit van de theorie 
te verifiëren, door de golfbreker met het zand 
vooraf op miniatuurschaal te bouwen in grote 
golfslagbaden. Pieter Degroote is Project Lead 
Development Conceptual Design. “We toetsten 
de theorie af in samenwerking met een inter
nationale universitaire instelling, waar we de 
ontwerpparameters controleerden in een reële 
omgeving. Eerst in een 90 m lange golfgoot en 
later in een golfslagbad van 20 op 20 m.” 

“Daar konden we de stabiliteit van de golf
breker testen, en inschatten hoe het zand zich 
zou gedragen. Die hydraulische schaalmodel
tests toonden aan dat de onder watergolfbreker 

20 tot 55% van de golfenergie absorbeert. Want 
uiteraard gaat er nog een deel van de energie 
verder en blijven er golven aanspoelen. We 
creëren geen baai, maar een luwte. Bovendien 
verplaatst het zand zich voortaan evenwichtig 
achter de dijk. Dat was een moeilijke balans, 
die we eerst bevestigd wilden zien in de tests.”

Pieter noemt het een ‘totaalpakketproject’ 
waarin nagenoeg elke afdeling betrokken 
was. “Het voorbereidende werk omvatte 
conceptcreatie, onderzoeken op locatie en het 
inschatten van de impact op milieu en maat
schappij, waarna onze ingenieurs aan de slag 
gingen met detailberekeningen. Daarna was 
het de beurt aan financiering, constructie en 
de technische dienst voor de aanpassingen 
aan de steenstorter, de Pompei (zie kaderstuk). 
Het is een multidisciplinaire samenwerking 
geworden. Bij Jan De Nul zit de expertise op 
verschillende domeinen.”



Het is de eerste keer dat het concept 
van een onderwatergolfbreker op deze 
schaal wordt uitgevoerd.”

Jan Moens, 
Senior Project Manager Dredging

BENIN 33
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Impact  
reduceren 
Stenen storten mag dan niets nieuws zijn, een onder-
watergolfbreker maken met gigantische rotsblokken 
tot op -1 m diepte is dat wel. Vermits een kraan 
te traag werkt om de strakke deadlines te halen, 
bouwde Jan De Nul zijn zijsteenstorter Pompei om. 
Het schip heeft een normale diepgang van -2,5 m. 
Als het geladen is, is dat zelfs -3,6 m, wat meer is dan 
het hoogste punt van de golfbreker. Daarom is het 
noodzakelijk om de steenstorter te beschermen tegen 
de impact van rotsen tegen de romp, ook bij grote 
golven of een veranderende stroming. 

“Aan de onderkant van de Pompei zitten brandstof-
tanks”, duidt Project Engineer Technical Department 
Pieter Vanhulsel. “Om zowel het milieu als het schip 
te beschermen, hebben we 80% van de scheepshuid 
bekleed met een damplankstructuur, te verge-
lijken met een vangrail langs de autostrade. Onze 
hull fender-constructie absorbeert een verhoogde 
impact op dezelfde manier. De fenderconstructie 
weegt 250 ton, waardoor er 17% van de totale 
bruto tonnage aan de Pompei wordt toegevoegd, en 
bevat ook nog eens 270 m3 lucht, die meer opwaarts 
vermogen creëert en ons toelaat om meer stenen mee 
te nemen.” 

De afstand tussen de originele huid en de buitenkant 
van de fenderconstructie is 30 cm. Daardoor wordt 
het schip breder en dieper en ligt het anders in het 
water. “We hebben de damplanken zo verbonden 
dat we de hydrodynamische kwaliteiten behouden 
en nog altijd snel kunnen varen. De Pompei blijft 
functioneel, maar is wel beschermd tegen schade 
door rotsblokken.” 

Ten slotte ontwierp Jan De Nul twee surveypalen: 
automatische armen met sensoren die vanop het 
scheepsdek naar buiten klappen. “Gewoonlijk zitten 
die sensoren aan de onderkant van het schip, maar 
bij dit project is dat vanzelfsprekend onmogelijk”, 
verheldert Pieter. “Door de ondiepe ligging van 
de rotsen is er veel waar we rekening mee moeten 
houden. Het is de eerste keer dat we dit soort modi-
ficaties doen, maar dat is eigen aan Jan De Nul: we 
zorgen ervoor dat het werkt.”
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Het is een multidisciplinaire samenwerking 
geworden. Bij Jan De Nul zit de expertise 
op verschillende domeinen.”

Pieter Degroote, 
Project Lead Development Conceptual Design
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Twee derde van de rotsen komt uit plaatselijke 
steengroeves, de rest uit het buitenland.



BENIN 37

Geen tijd te verliezen

Gedurende drie jaar transporteert Jan De Nul 
acht maanden per jaar rotsblokken naar het 
strand aan de zuidkant van de haven van 
Cotonou. Twee derde van de rotsen komt uit 
steengroeves in Benin, de rest komt uit het 
buitenland. “Alle rotsen, die we nodig hebben 
tijdens het eerste jaar, liggen klaar op het 
moment dat het schip Pompei aankomt”, 
verduidelijkt Jan Moens. “We hebben geen 
tijd te verliezen, want alleen tijdens het droge 
seizoen, dat drie à vier maanden duurt, is het 
water in de oceaan rustig genoeg voor het 
schip. Per seizoen installeren we een strook 

van ongeveer 2 km rotsen die bestaat uit 
een onderlaag met stenen tot 500 kg en een 
schaallaag met rotsblokken van 1 tot 3 ton. Zo 
veranderen we de diepte van 6 naar 1 m. Na 
twee jaar ronden we de 4 km lange golfbreker 
in Avlékété af. Het derde jaar leggen we 2 km 
in Djégbadji, dat 20 km verder ligt. Van zodra 
een golfbreker klaar is, doen we een suppletie 
met in totaal 3 miljoen m3 zand om het strand 
te verbreden van 30 naar 100 m.”

Het resultaat van het project is drieledig. 
Jan De Nul stopt de erosie langs de kust en 
brengt het zandtransport in evenwicht met de 
omgeving. Het tweede voordeel is esthetisch: 
de golfbrekers zitten onder water en zijn dus 
onzichtbaar, waardoor het strand mooi wit blijft 
doorlopen. En daarmee belanden wij vanzelf 
bij het derde voordeel: een brede kuststrook 
die niet onderhevig is aan erosie, opent de 
weg voor toerisme en recreatie ontwikkeling. 
“Een aantal welbekende hotelgroepen zijn in 
onderhandeling en sommigen hebben zelfs al 
getekend om resorts te ontwikkelen aan de 
kust in Ouidah”, weet Jan. “We zijn trots dat 
we met dit project kunnen bijdragen aan de 
toekomst van Benin.”

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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7 
simultane projecten in 
NoordEuropa 

8 
hectare stockageruimte voor 
onder andere onze bagger
leidingen in openlucht
magazijn in Zelzate

ACTIVITEITENDOMEIN
Bagger

LOCATIE
Diverse locaties in het 
Noorden van Europa.

KLANT
Diverse opdrachtgevers.

OPDRACHT
Onderhoud van havens. 
Verdiepen van toegangs 
kanalen naar havens. 
Bouwen van een kademuur 
en baggeren van 
zand en veen.

OPVALLEND
Jan De Nul communiceerde 
in zeven talen in evenveel 
landen en anticipeerde op 
elk van de projectlocaties op 
winterse weersomstandig 
heden, ondanks korte 
opstarttermijnen. 
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Naast de klassieke uitdagingen die 
baggerprojecten met zich meebrengen, stelt 
de projectencluster in het noorden van 
Europa Jan De Nul ook voor klimatologische, 
linguïstieke en tijdsgebonden uitdagingen. 
Door nauwgezet te plannen, behouden we de 
controle over elke opdracht. 

NOORD 
EUROPA
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BAGGER

Jan De Nul opereert wereldwijd. Een 
concentratie van baggermaterieel 
in een bepaalde regio verhoogt de 
competitieve slagkracht en kan een 
clustering van een aantal projecten 
binnen eenzelfde regio opleveren. 
Bijna even vaak brengt dat enkele 
gelijkaardige uitdagingen met zich 
mee. Neem nu Noord-Europa, waar 
Jan De Nul actief was in IJsland, 
Finland, Denemarken, Polen, Letland, 
Litouwen en Duitsland. En waar 
we rekening dienden te houden met 
moeilijke weersomstandigheden, een 
contract in een lokale taal en meer dan 
eens met een snelle opstart. We lichten 
de projecten in kwestie toe. 

Op de Westman Eilanden, ten zuiden van 
IJsland, wonen 3.000 mensen die voorname
lijk van de visserij leven. De ferry die vanuit 
de natuurlijke diepzeehaven naar het vaste
land vaart om vis te exporteren, maakte die 
verplaatsing vroeger 2 keer per dag. Door de 
aanleg van een kleine haven in Landeyjahöfn 
op het vasteland, kan de ferry dagelijks 
11 keer heen en weer varen, wat een enorme 
boost is voor de lokale economie en het 
toerisme. Alleen is er zeer veel sedimentatie 
in deze nieuwe haven. Sinds 2016 werkte de 
sleephopperzuiger Galilei 6 maanden per jaar 
aan het openmaken en openhouden van de 
toegang van de ferryhaven. Tijdens de overige 
6 maanden voerde Jan De Nul andere werken 
uit rondom IJsland. 

Eenheid  
in diversiteit
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De haven van Reydarfjodur, IJsland.
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Creatief plannen
Bij fasttrackprojecten is het van vitaal belang dat materiaal snel 
ter plaatse geraakt en nadien even vlot naar een volgende bestem-
ming kan vertrekken. Voor de opdracht in het Deense Odense 
werden een sleephopperzuiger en de kleinste cutterzuiger uit 
de Jan De Nul-vloot op korte termijn gemobiliseerd. Geert De 
Brouwer en Ludwig Mertens van de logistieke afdeling hielpen een 
snelle opstart mee mogelijk maken. 

“Er zijn een aantal criteria die altijd meespelen in de zoektocht naar 
de beste oplossing: tijd, kostprijs en de afmetingen en het gewicht 
van de goederen”, opent Geert. “Wij bekijken elke opdracht afzon-
derlijk, maar met alle projecten die momenteel lopen in Europa, 
wordt die oefening een stuk complexer. De materialen worden 
namelijk schaars. In Odense had men 80 rubberen slangen nodig, 
maar die hoeveelheid was niet voorradig in ons openlucht magazijn 
in Zelzate, waar we over 8 hectare stockageruimte beschikken 
voor alle landleidingen en grotere stukken. We hebben dat creatief 
opgelost door een deel van de goederen die terugkwamen van een 
project in Filyos in Turkije rechtstreeks naar Denemarken te sturen, 
omwille van de urgentie.” 

Schip op ponton geladen

Terwijl het projectteam in Odense al begon met het bouwen van de 
grote lange persleiding met de beschikbare slangen, werd de rest per 
transportschip vervoerd en liet de logistieke afdeling onderdelen uit 
Finland overkomen. “Er zijn een pak logistieke bewegingen geweest 
om al het materiaal tijdig in Denemarken te krijgen”, bevestigt 
Ludwig. “Zo organiseerden we een sleep met een ponton van 80 m 
lang en 20 m breed, waar we onze kleinste cutterzuiger Hendrik 
Geeraert in zijn geheel met extra cargo op hebben geladen. Daar ga 
je immers niet zomaar mee op zee, omdat die te klein is.” 

“Het heeft allemaal wat voeten in de aarde gehad maar het was 
een snelle en gedegen mobilisatie”, blikt Geert terug. “Alles stond 
of viel met de pontons. Zonder die oplossing zou het hele project 
in het water vallen.” Ludwig treedt zijn collega bij: “Voor Odense 
is er geen enkele vraag gekomen die niet dringend was. Ook voor 
de demobilisatie golden er heel strikte deadlines. Er mocht geen 
minuut verloren gaan bij het demonteren van de buizen, want 
de Hendrik Geeraert was elders nodig. We kunnen tevreden terug-
blikken op het resultaat.” 

Goed geoliede ketting

Plannen, organiseren, doén. Jan De Nul gaat geen uitdaging uit 
de weg. “Men heeft hier geen schrik om de meest waanzinnige 
vraagstukken aan te pakken”, klinken de heren eenstemmig. “De 
opportuniteiten die je hier krijgt, vind je nergens anders. Je wordt 
ook naar waarde geschat, door iedereen. Bij Jan De Nul is elke 
medewerker een schakel in een goed geoliede ketting. Als die 
ketting niet ronddraait, kan een project niet opstarten. Daar zijn 
we ons allemaal van bewust.” 

IJsland
Landeyjahöfn

Denemarken
Odense

Letland
Liepāja

Litouwen
Klaipėda

Polen
Gdansk en Gdynia

Duitsland
Hamburg

Finland
Oulu



Jan De Nul pakt de 
meest waanzinnige 
vraagstukken aan!”

Geert De Brouwer, 
Transport Supervisor
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Strenge milieueisen? Envisan biedt 
de oplossing

In Finland won Jan De Nul een opdracht voor 
het verdiepen van het toegangskanaal naar 
de haven van Oulu, 150 km ten zuiden van de 
poolcirkel. Door de keuze voor zwaar mate
rieel, de cutterzuiger Fernão de Magalhães en 
de sleephopperzuiger Alexander von Humboldt, 
leverden we de werken op ruim binnen de 
natuurlijke deadline, het dichtvriezen van de 
haven. Dit zware materieel vergde de tijdige 
aanen afvoer van heel wat pijpleidingen en 
droog materieel.

Bovendien golden er heel specifieke milieu
eisen op het vlak van turbiditeit, de maat voor 
hoeveelheid zwevende deeltjes in het water. 
Om dit project te kunnen uitvoeren binnen de 
voorgeschreven normen werd in huis beroep 
gedaan op onze milieuspecialisten bij Envisan. 
Samen met de klant ontwikkelde Jan De Nul 
een manier van werken die volledig aan de 
eisen voldeed. De methode bestaat uit het 

heel nauwkeurig gedoseerd toevoegen van 
bepaalde chemische actieve stoffen die het 
natuurlijke samenklitten van de partikels 
versnellen om zo een snellere bezinking te 
bewerkstelligen. Bovendien hingen wij in het 
bezinkingsbassin grote onderwatergordijnen 
(silt-curtains) om het water verder te vertragen 
en zo de bezinking volledig binnen het bassin 
te laten plaatsvinden. Dankzij een mooie 
samenwerking met onze milieuafdeling kon 
het project tijdig én binnen de strenge milieu
eisen afgerond worden! (zie p. 4852)

In Odense (zie kaderstuk, p. 43) ontwerpt en 
bouwt Jan De Nul een 900 m lange kademuur 
met ligplaatsen en kadeoppervlaktes. In de 
bouwzone zit veel veen, een extreem samen
drukbaar materiaal dat niet herbruikbaar is 
maar wel precies gebaggerd moet worden 
om zo weinig mogelijk herbruikbaar zand te 
verliezen. 

Om de snel groeiende containerterminals in 
het Poolse Gdansk en Gdynia in de Oostzee te 
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kunnen bedienen met de allergrootste contai
nerschepen, moeten de toegangen tot de 
containerterminals verdiept worden tot 18 m 
over een lengte van 4 km. In een filosofie van 
circulaire economie moet het gebaggerde 
zand hergebruikt worden voor het versterken 
van een aantal stranden op het schiereiland 
Hel ten noorden van Gdansk, op een vaar 
afstand van 60 km. Ook hier liet de keuze voor 
extreem groot baggermaterieel, de sleep
hopperzuiger Cristóbal Colón, ons toe om een 
zeer competitieve offerte in te dienen, ook al 
legt deze keuze tegelijk een extreme druk op 
de logistieke voorbereidingen. 

Ook in Letland, Litouwen en Duitsland is 
Jan De Nul actief. De haven van Liepāja 
(Letland) heeft graan als belangrijkste export
product. Jan De Nul verdiept er het toegangs
kanaal naar 14,5 m zodat de grote graan 
exportschepen de haven volgeladen kunnen 
verlaten, zonder hijsoperaties. In klaipėda 
(Litouwen) en in Hamburg (Duitsland) zijn 
we verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de haven. In Cuxhaven zijn we eveneens 
betrokken bij de voorbereidingen voor de 
verdieping van de Elbe, we bouwen er een 
7 km lang onderwaterdepot voor het opbergen 
van de baggerspecie. 

Unieke talenrijkdom in Europa

De projectencluster blinkt uit omwille van 
de eenheid in diversiteit. Bij elk van de 
genoemde opdrachten – met uitzondering van 
Denemarken, waar Engels de contracttaal is 
– communiceerde Jan De Nul met opdracht
gevers en leveranciers in hun moedertaal.
Zowel voor de mondelinge als de schriftelijke 
communicatie werken we als het kan met 
eigen staff die de lokale taal machtig is en 
waar dat niet mogelijk is met ervaren, lokale 
medewerkers die de projectteams versterken 
en ondersteunen.

Als bescherming tegen de winterkou treft 
Jan De Nul voor elke projectactiviteit specifieke 

Gerardus Mercator in de haven van Klaipeda, Litouwen. 
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maatregelen, gaande van persoonlijke 
beschermingskledij tot zeer specifieke opera
tionele maatregelen, bijvoorbeeld om dicht
vriezen van koelwaterleidingen te voorkomen. 

Plannen om de controle te 
behouden

kim Oostvogels is werkvoorbereider: “Ik ben 
in 2007 bij Jan De Nul aan de slag gegaan 
om verschillende missies te begeleiden, o.a. 
als Works Manager en Project Manager bij 
offshore en baggerprojecten. Na 10 jaar 
in het buitenland vond ik dat ik een meer
waarde kon betekenen als tussenschakel 
tussen calculatie, het gunningsmoment, 
Area Managers en de werksite zelf. Het is 
mijn taak om operationele ondersteuning 
te creëren bij de opstart van een project 

en de communicatie tussen de departe 
menten te faciliteren. Ons motto luidt: ‘plan to 
keep control’.” 

Een werkvoorbereider wordt gewoonlijk 
ingezet op projecten waar veel mobilisatie 
dient te gebeuren. De planning is vrijwel 
even intensief als de werkuitvoering zelf. “We 
beginnen met alle beschikbare informatie uit 
de verschillende departementen te verza
melen in een actielijst, die bestaat uit 800 
vragen. Elk departement vult een deel van de 
vragenlijst in. Het is belangrijk dat iedereen op 
dezelfde lijn zit en dat alle betrokkenen vooraf 
weten hoe we het traject zullen aanpakken”, 
weet kim, die vervolgens gedetailleerd bekijkt 
hoe Jan De Nul de werken zal aanpakken en 
wat het team ter plaatse daarvoor nodig heeft. 
Bij de werkelijke opstart draagt hij de teugels 
over aan het projectteam. 

V.l.n.r.: Ludwig Mertens, Kim Oostvogels en Geert De Brouwer.



De snelle interne 
communicatie tussen 
de departementen laat 
het hele project vlotter 
verlopen.”

Kim Oostvogels, 
Operations Support Manager
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Vooral bij fasttrackprojecten valt geen tijd 
te verliezen. “In Finland moesten we klaar 
en gedemobiliseerd zijn voordat het kanaal 
zou dichtvriezen”, vertelt kim. “Dat was 
een krappe deadline, dus moesten we snel 
opstarten. Tussen de gunning en de opstart 
zaten nauwelijks twee maanden, waarin wij de 
mobilisatie van de schepen en het materieel 
uittekenden en opstartten. Het vergt flink wat 
inzicht en voorbereiding, maar alleen op die 
manier kunnen we tijd winnen. Die interne 
communicatie tussen de departementen is 
een stevige meerwaarde om het hele project 
vlot tot een goed einde te brengen.” Quod 
erat demonstrandum, want elk van de Noord
Europese opdrachten is gesmeerd verlopen. 

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM



Circulaire oplossingen voor een 
betere planeet

Dit is wat Envisan biedt. Deze slagzin kon niet 
beter de – al dan niet gereinigde of gevalori
seerde – lading dekken.

Circulair. Circulair, dat is duidelijk. Met haar 
oplossingen draagt Envisan bij aan een circu
laire economie en zet steeds in op valorisatie 
en maximaal gebruik van grondstoffen. Soms 
kiest een klant voor een andere oplossing, om 
economische of budgettaire redenen. Maar, 
in se, is maximaal hergebruik steeds het 
einddoel. 

Solutions. Uiteraard. Envisan is niet alleen een 
aannemer, maar denkt mee met de klant. Door 
in te zetten op R&D leveren ze unieke innova
tieve oplossingen voor vervuilde grond en sedi
menten. Soilutions. Na uitgebreid onderzoek 
wordt een concept bepaald én uitgevoerd. Dat 
kan als stand-alone, maar ook ondersteunend 
of in samenwerkingen met de andere divisies 
binnen Jan De Nul Group.

A better planet. Inderdaad. Niet ‘a cleaner 
planet’. Wij stoppen niet bij het ‘opruimen’ 
alleen. Wij herontwikkelen in havens of op 

land. Brownfields, zoals de oude gassite in 
Lier, een zwarte vlek in het landschap, worden 
herontwikkeld tot mooie woonen leefruimtes 
midden in een parktuin, aan het water. Van 
ecologische blackspot tot economische 
hotspot! 

Het is de hoogste circularitijd!

Land en havens en waterwegen: opruimen 
én herontwikkelen. Dat is waar Envisan voor 
staat.

In gebieden van nationaal of internationaal 
economisch belang wordt de ruimte schaars 
en de vraag steeds groter. Oude vervuilde 
fabrieksterreinen of stortplaatsen worden 
gesaneerd en herontwikkeld. Tot residentiële 
en/of commerciële terreinen met onze partner 
PSR, energieparken, industrieterreinen of 
zelfs tot bos en natuurgebied. Er is een trend 
dat bedrijven meer en meer gaan outsourcen. 
Ook hun milieuverleden. En dan komt Envisan 
op het toneel en neemt het hele plaatje over: 
inclusief saneringszorgen en –plichten. De 
focus ligt ook hier op maximaal hergebruik 
van de grondstoffen. Niet alleen het stuk 
grond wordt hergebruikt (de brownfield die 
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ONS ANTWOORD 
OP MILIEU
VRAAG STUKKEN: 
ENVISAN

We kunnen er niet om-
heen. Klimaat, milieu, 
recyclage, clean-ups 
en circulaire economie 
zijn hot topics. En laat 
dit nou net de core 
business van Envisan, 
de milieuafdeling van 
Jan De Nul Group, zijn.



greenfield wordt), maar de behandelde veront
reinigde grond kan als secundaire grondstof 
hergebruikt worden. Denk maar aan stenen en 
zand voor infrastructuurwerken. Een school
voorbeeld van circulaire economie. Naast het 
opruimen, saneren en herontwikkelen op het 
land, doet Envisan net hetzelfde met vervuilde 
havens, dokken en waterwegen. In een eerste 
fase wordt het vervuilde sediment verwijderd. 
Ook ‘milieu’ baggeren genoemd. De vervuilde 
sedimenten kunnen vervolgens fysico 
chemisch gereinigd worden in twee semi 
verplaatsbare Soil and Sediment Washing 
Plants. Tenslotte is er de fase van de valo
risatie: het hergebruik van dat gereinigde 
sediment in infrastructuurwerken. Een unicum 
bijvoorbeeld in het Zuiden van Frankrijk. 
Dit maakt ons, sinds kort, tot een preferred 
partner in deze regio! 

We stoppen niet bij 
het opruimen, we 
herontwikkelen.”
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Vervuild zand of slib wordt verwerkt 
tot herbruikbare filterkoeken.



Focus op innovatie, 
commercia lisering en de 
internationale markt

Envisan heeft eigen innovatieve oplossingen 
in huis en zal zich daar nog meer in profi
leren. Precies die innovatie onderscheidt 
Envisan. Er ontstaan nieuwe soorten vervui
ling. En die vragen om nieuwe oplossingen. 
Circular Soilutions op maat van de klant. 
klimaat, milieu, circulaire economie, clean 

ups, recyclage: het zijn hot topics. Envisan 
past hier mooi in het rijtje. Envisan heeft de 
oplossingen die het verschil kunnen maken. 
Ook internationaal in samenwerking met de 
andere Jan De Nul divisies die er al voet aan 
de grond hebben.

LEES VERDER OP  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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Zuid-Franse 
stranden
Eind oktober 2018 kwamen twee schepen voor de 
kust van Corsica met elkaar in aanvaring. Een lek in 
de brandstoftanks was het resultaat. Een deel van de 
olie kon nog op de Middelandse Zee onderschept 
worden, maar een ander groot deel spoelde aan op de 
stranden van Saint-Tropez. Zevenendertig stranden 
aan de Côte d’Azur werden gesloten. Een echte 
milieucatastrofe ... maar een kolfje naar de hand van 
Envisan.

De combinatie van onze expertise én ons high-end 
materieel zorgde ervoor dat wij de ideale circulaire 
oplossing konden bieden als antwoord op deze 
milieuramp. Voor deze milieuramp in Saint-Tropez 
zetten wij ons grond-en sedimentverwerkings-
centrum in La Seyne-sur-Mer in, nabij Toulon. 
Meer nog, onze recente Soil and Sediment Washing 
Plant, levert een oplossing op maat. Het veront-
reinigde zand wordt daar fysico-chemisch gerei-
nigd: elke vervuilde fractie wordt (fysiek, vandaar 
fysico) gescheiden, gewassen én – als de klant het 
wil - hergebruikt. Met de lokale milieu-instanties 
wordt gekeken of het mogelijk is om het gereinigde 
zand te hergebruiken om de afgegraven en vervuilde 
stranden opnieuw aan te zuiveren. 

Dan is de cirkel écht rond. Een schoolvoorbeeld 
van circulaire economie. Waar Envisan voor staat. 
De toekomst.
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Het grond-en sedimentverwerkings-
centrum in La Seyne-sur-Mer
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6.458
werknemers

200
projecten

37
landen
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Met meer dan 6.000 in 37 landen zijn we 
samen duurzaam en innovatief, FIT, ITA  
en tegelijk ervaren en creatief.

WIE WE 
ZIJN
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MVO. Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen.
In 2017 verscheen, na jarenlange talrijke duurzame initiatieven, ons eerste 
uitgebreid MVOrapport. Dit was een opsomming van de duurzame initia
tieven die bij Jan De Nul Group lopen. Niet veel later startte onze eerste 
MVOverantwoordelijke en werd de Jan De Nul MVOawareness versterkt.

Ons MVOverhaal is het verhaal van iedereen, de betrokkenheid van alle 
medewerkers is prioritair. Op korte termijn kozen we drie pijlers met als 
doel in de loop van 2019 de MVOstrategie op punt te stellen. Ten eerste zal 
onze aandacht gaan naar het reduceren van onze impact op water en lucht 
(luchtkwaliteit, fijne partikel én CO2uitstoot, biodiversiteit onder water, ...) 
tijdens al onze activiteiten. Ten tweede blijven wij investeren in menselijk 
kapitaal, zowel in eigen werknemers door opleidingen en FITinitiatieven 
als in lokale communities die door onze projecten betrokken worden. En 
we blijven zoeken hoe we nog meer kunnen inzetten op het nakomen van 
regelgeving en normen die duurzaam ondernemen in de hand werken. 
Last but not least, blijft innovatie en engineering ons antwoord om onze 
impact zo klein mogelijk te houden: Nature Based Solutions, ons ULEv
verhaal, de circulaire oplossingen van Envisan, onderzoeksinitiatieven rond 
windenergie …

Om onze ecologische verantwoordelijkheid, maatschappelijke solidari
teit en economische duurzaamheid te verfijnen en bewaken, streven we 
een evenwicht na tussen de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Peace en 
Partnerships). De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties, SDG’s (Sustainable Development Goals), hanteren we als kompas 
om ons MVObeleid richting te geven. Dit zijn 17 ambitieuze duurzame 
ontwikkelingsdoelen die ons moeten aanzetten tot actie in die domeinen 
die cruciaal zijn voor de mens en de planeet!



55WIE WE ZIJN



56



57WIE WE ZIJN

FIT. Food, In Balance en Training 
& Sports.
2018 was het tweede jaar van deze interne welzijnscampagne die aantoont 
hoe Jan De Nul investeert in zijn mensen. Een mooi FIT jaar. We kunnen 
stellen dat alle kinderziektes verdwenen zijn. Meer nog, dat we een kern
gezond FITprogramma hebben. 

Ondertussen voor bijna iedereen want in 2018 werd een onderzoek naar 
FIT aan boord van onze schepen gedaan. Een grootscheepse enquête 
peilde naar de betrokkenheid met FIT en/of er interesse was. De resul
taten werden afgetoetst met de kapiteins en leverden een mooi lijstje op. 
2019 wordt het jaar waarin de uitrol zal komen van de zaken die als prio
ritair werden aangeduid. De uitbreiding van de sportuitrusting, het aanbod 
gezonde snacks en eigentijdse vormen van ontspanning, individueel en 
in groep, na de werkuren verbeteren. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Ook aan boord!

Niet alleen aan boord maar ook op projecten en kantoren wereldwijd ging 
FIT nóg meer leven. Voor de werven in het buitenland werden richtlijnen 
bepaald die aangeven welke initiatieven op een FITlabel mogen rekenen.

In Aalst en Luxemburg werd er ondertussen gelopen, gefietst, gevolleybald, 
gekookt, thee geproefd, gezwommen, geroeid, gezeild, nog meer gelopen 
en gefietst – al dan niet voor het goede doel – en twee maal per week aan 
yoga gedaan. Allemaal mooie initiatieven die het mooiste uit de mens én 
het team halen.

Hét orgelpunt van het 2018 FIT jaar was ongetwijfeld de FITfamiliedag. 
400 collega’s en 850 gezinsleden beleefden een absolute topdag in het 
zonovergoten Pairi Daiza. Er werd niet alleen een brug geslaan tussen 
werk en privé, maar ook tussen collega’s wereldwijd. Een teambuilding om 
u tegen te zeggen. Een teambuilding die in 2019 een nieuwe versie krijgt!
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ITA. Imagine. Think. Act. 
In alles wat we doen hebben we ons doel voor ogen: oplossingen waarop je 
kan bouwen, efficiënt en veilig werken, opgeleverd binnen tijd en budget, 
ontzorgde klanten.

Hoe we dat doen? We verbeelden waar we naartoe willen ‘IMAGINE’, 
denken na hoe dat te doen ‘TH!NK’ en voegen de daad bij het woord om 
resultaten te bereiken ‘ACT’. Zo behouden we de operationele controle. 

Het is onze manier van werken.

Dit is meer dan een holle slogan. Ons ITAprogramma ondersteunt actief 
onze bedrijfscultuur. Meer nog, het is wie we zijn. En maakt verschillende 
bouwstenen van onze cultuur tastbaar;

•  Onze Just Culture waarbij we ons focussen op het motiveren, leren en 
verbeteren. Steeds opnieuw.

•  Onze ITAambassadeurs zijn het gezicht van onze bedrijfscultuur. 
Stuk voor stuk gedreven door verbetering. Steeds kritisch over hoe 
we werken. Gebrand om bij te leren en ervaringen te delen. Met een 
onblusbaar enthousiasme en een nononsens mentaliteit. We hebben 
bijna de kaap van de 400 ITAambassadeurs bereikt.

•  Onze ITAChallenge waar we de schijnwerpers richten op onze collega’s 
op schepen en projecten wereldwijd. Zij tonen ons hoe ze tot efficiënte, 
veilige en kwalitatieve oplossingen komen. Meer dan eens zijn deze het 
resultaat van samenwerking tussen departementen.

•  Onze One Team. One Plan.aanpak. Samen met onze klanten en subcon
tractors gaan we voor operationele excellentie. 

In 2019 zetten we ons in om onze cultuur nog te versterken zodat we 
kunnen blijven samenwerken met enthousiaste collega’s, tevreden klanten 
en blije stakeholders.

IMAGINE. THINK. ACT. Dat is onze manier van werken. Dat is wie we zijn.



KPI.  
Kennis, Processen en Innovatie.
K. Kennis. De grote K, van kennis, is één van de drie bouwstenen van onze 
KPIdienst. De doelen hiervan zijn glashelder: enerzijds zelf bijleren en 
anderzijds je ervaring met collega’s delen over de grenzen van de verschil
lende diensten. Er worden binnen de JDN Academy verschillende cursus
pakketten aangeboden. Jaar na jaar, aan steeds meer mensen. Op termijn 
zal elke collega – op kantoor, een werf of schip  een eigen profiel op maat 
krijgen. De opvolging van deze cursussen gebeurt binnen JDN’s eAcademy. 
Op dit platform zullen ook emodules ter beschikking worden gesteld. De 
eerste modules werden gelanceerd in 2018. 2019 wordt cruciaal. Zeker 50 
nieuwe modules worden uitgerold. 

Nog in 2018, werd de Expert Academy getest. Een online kennismanage
mentplatform, waarop collega’s snel kennis kunnen delen en de expertise 
van anderen terugvinden.

P. Processen. Deze kunnen verstoord raken of niet langer op elkaar afge
stemd zijn. En dan schieten ze hun doel, mensen begeleiden in het zo 
efficiënt mogelijk uitvoeren van hun job, voorbij. Precies daarom worden 
bedrijfsprocessen voortdurend gestroomlijnd en geoptimaliseerd: data 
verzameling en verwerking, dashboarden van data, projectactielijst, 
projectmanagement handboek, etc. 

I. Innovatie. Een woord dat vaak wordt gebruikt. Maar, wij zíjn innovatie. 
Alle innovatieprojecten, zowel intern als extern worden sinds 2018 minu
tieus in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Zo krijgen we niet alleen 
een beter overzicht, maar krijgen we ook een hogere en bredere return. 
Binnen én buiten de firma.
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CONTACT

BELGIË
Jan De Nul NV
Tragel 60
9308 HofstadeAalst I België
T Nat. div.: +32 53 73 15 11
 Int. div.: +32 53 73 17 11
F +32 53 78 17 60 
 +32 53 77 28 55
info@jandenul.com

LUXEMBURG
Dredging and Maritime Management SA
3436, Parc d’Activités Capellen 
8308 Capellen I Luxemburg
T +352 39 89 11
F +352 39 96 43
info@dmmlux.com

MAURITIUS
Jan De Nul Dredging Ltd.
Suite 308, St James Court
St. Denis Street, Port Louis I Mauritius 
T +230 210 69 97 
F +230 210 66 61 
mauritius.office@jandenul.com

ARGENTINIË
Hidrovia SA 
Corrientes 316, Piso 2 
(C1043AAQ) Buenos Aires I Argentinië 
T +54 11 43 20 69 00 F +54 11 43 20 69 11 
argentina.office@jandenul.com 
dragado@hidroviasa.com.ar

AUSTRALIË
Jan De Nul Australia Pty. Ltd. 
Level 3, 9 Colin Street, 
West Perth, WA 6005 I Australië 
T +61 8 9226 1882 F +61 8 9481 5922 
australia.office@jandenul.com

BRAZILIË
Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.
Av. das Américas, 3500 
Edifício Londres, Bloco 1, Salas 515 e 516 
22640102 Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro  RJ I Brazilië 
T +55 21 2025 18 50 F +55 21 2025 18 70 
brasil.office@jandenul.com

DUITSLAND
Jan De Nul Nassbaggerei und Wasserbau GmbH
Hauptstraße 68, 28865 Lilienthal I Duitsland 
T +49 151 216 09 431 
germany.office@jandenul.com

FILIPPIJNEN
Jan De Nul (PHILS.) Inc.
The Excelsior Building, Room 303 
161 Roxas Boulevard, Baclaran 
Parañaque City 1700 I Filippijnen 
T +63 2 879 80 42 F +63 2 879 82 39 
philippines.office@jandenul.com

FRANKRIJK
Sodraco International SAS
28, rue de Dunkerque, Lot A03, rezdechaussée
59280 Armentières I Frankrijk 
T +33 3 20 18 82 70 F +33 3 20 46 49 07 
info@sodraco.com

GROOTBRITTANNIË
Jan De Nul (Uk) Ltd.
Richmond House, High Street 
Ascot Berks SL5 7HG I GrootBrittannië 
T +44 1344 627 010 F +44 1344 627 139 
uk.office@jandenul.com

HONG KONG
Jan De Nul Hong kong Branch
Unit 1604, 16/F, Aitken Vanson Centre
61 Hoi Yuen Road, kwun Tong, kowloon I Hong kong
T +852 2951 9567 F +852 2951 9568
office.hongkong@jandenul.com
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INDIA
Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd.
Capitale, 10th Floor, 554/555 Anna Salai, Teynampet
Chennai 600018 I India
T +91 44 2435 2350 / +91 44 4858 2350
F +91 44 2435 2351
info@jdnindia.com

ITALIË
Jan De Nul (Italia) S.p.A.
Via Carlo Matteucci 38/F, 56124 Pisa I Italië 
T +39 050 54 24 35 F +39 050 97 39 03 
italy.office@jandenul.com

MEXICO
Mexicana De Dragados SA de CV 
Paseo de las Palmas 405 – Desp. 1104 
Colonia Lomas de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11000, México Distrito Federal I Mexico 
T +52 55 53 95 59 60 F +52 55 53 95 58 75 
info@mexicanadedragados.com

NEDERLAND
Dredging and Contracting Rotterdam BV
P.O. Box 18024, 4601 ZA Bergen op Zoom 
ZuidOostsingel 24H, 4611 BB Bergen op Zoom 
Nederland 
T +31 164 26 61 44 F +31 164 26 04 54 
info@dcrnl.com

NIGERIA
Dredging and Reclamation Jan De Nul Ltd.
10th Floor, Foreshore Towers,
2a Osborne Road, Ikoyi, Lagos I Nigeria
T +234 817 920 9502
nigeria.office@jandenul.com

PANAMA
Jan De Nul Panama SA 
Williamson Place, Building 762, Apto./Local 2 
La Boca, Ancon Panama I Republiek Panama 
T +507 314 18 59 
panamacity.office@jandenul.com

RUSLAND
Jan De Nul NV Russian Branch
17, Butlerova Str., 
NEO GEO business centre, 3rd floor, office 3003 
117342 Moscow I Rusland
T +7 495 280 15 51
russia.office@jandenul.com

SAUDIARABIË
Jan De Nul Saudi Arabia Co. Ltd.
P.O. Box 76616, Alkhobar31952 
SaudiArabië 
T +971 4 335 55 47 F +971 4 335 53 56 
saudiarabia.office@jandenul.com

SINGAPORE
Jan De Nul (Singapore) Pte. Ltd.
400, Orchard Road, # 1806 Orchard Towers 
238875 Singapore 
T +65 6 235 27 90 F +65 6 235 27 91 
singapore.office@jandenul.com

TAIWAN
Jan De Nul NV Taiwan Branch
Hung kuo Building 
5F, No. 167, DunHua North Road 
Songshan District, Taipei City 105 I Taiwan (R.O.C.) 
T +886 2 8712 0616 F +886 2 8712 1678 
taipei.office@jandenul.com

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Jan De Nul Dredging Ltd. Dubai Branch
Office 116, Sultan Business Center 
P.O.Box 28805, Bur Dubai, Dubai I V.A.E. 
T +971 4 335 55 47 F +971 4 335 53 56 
middle.east.office@jandenul.com 
jandenul@emirates.net.ae

ZUIDAFRIKA
Jan De Nul Dredging Ltd. South Africa Branch 
Spaces, No. 1 Bridgeway Road 
Bridgeways Precinct, Century City, 7441 
Cape Town I ZuidAfrika 
T +27 21 830 5976 
southafrica.office@jandenul.com



COLOFON

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jan De Nul Group [Sofidra SA]
Luxemburg
info@jandenulgroup.com 
www.jandenul.com
annualreport.jandenul.com

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
3436, Parc d’Activités Capellen,
8308 Capellen | Luxemburg

GRAFISCHE VORMGEVING EN TEKST
Cantilis 
p/a Foreestelaan 1, 9000 Gent | België
hello@cantilis.be | www.cantilis.be

FOTOGRAFIE
© Jan De Nul Group | Sofie Beirens (cover, p.23, p.913, p.1820,
p.27, p.3033, p.3637, p.4647, p.4950, p.5455, p.5657)
Flyingeye.eu (p.1617) | NEP (p.3435, p.4445)
OZZO (p.4041) | Menno Mulder (p.6061)

Voor verduidelijking omtrent de gegevens 
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This report is also available in English. 
Ce rapport est également disponible en français. 
Este informe también está disponible en español.



Sleephopperzuigers

CRISTÓBAL COLÓN
Beuninhoud: 46.000 m³ 
2009

ORTELIUS
Beuninhoud: 6.000 m³ 
2020

LEIV EIRIKSSON
Beuninhoud: 46.000 m³ 
2010

CAPITAN NUÑEZ
Beuninhoud: 6.000 m³ 
1977/1998

VASCO DA GAMA
Beuninhoud: 33.000 m³ 
2000

FRANCESCO DI GIORGIO
Beuninhoud: 4.400 m³ 
2003

CHARLES DARWIN
Beuninhoud: 30.500 m³ 
2011

TACCOLA
Beuninhoud: 4.400 m³ 
2003

8700
Beuninhoud: 18.000 m³ 
2020

MANZANILLO II
Beuninhoud: 4.000 m³ 
1988

GERARDUS MERCATOR
Beuninhoud: 18.000 m³ 
1997

DE BOUGAINVILLE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2006

JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
Beuninhoud: 16.500 m³ 
2002

DE LAPÉROUSE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2010

PEDRO ÁLVARES CABRAL
Beuninhoud: 14.000 m³ 
2012

AFONSO DE ALBUQUERQUE
Beuninhoud: 3.500 m³ 
2019

BARTOLOMEU DIAS
Beuninhoud: 14.000 m³ 
2013

DIOGO CÃO
Beuninhoud: 3.500 m³ 
2019

JAMES COOK
Beuninhoud: 11.750 m³ 
1992

TRISTÃO DA CUNHA
Beuninhoud: 3.500 m³ 
2019

FILIPPO BRUNELLESCHI
Beuninhoud: 11.300 m³ 
2003

AMERIGO VESPUCCI
Beuninhoud: 3.500 m³ 
1985

FRANCIS BEAUFORT
Beuninhoud: 11.300 m³ 
2003

ALVAR NUÑEZ CABEÇA 
DE VACA
Beuninhoud: 3.400 m³ 
2011

ALEXANDER VON HUMBOLDT
Beuninhoud: 9.000 m³ 
1998

SEBASTIANO CABOTO
Beuninhoud: 3.400 m³ 
2011

ALIDRISI
Beuninhoud: 7.500 m³ 
2012

PINTA
Beuninhoud: 3.400 m³ 
1997

VITUS BERING
Beuninhoud: 7.500 m³ 
2012

NIÑA
Beuninhoud: 3.400 m³ 
1997

SANDERUS
Beuninhoud: 6.000 m³ 
2019

VLOOT



Cutterzuigers

WILLEM VAN RUBROECK
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 40.975 kW 
2019

MARCO POLO
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 16.115 kW 
1979

J.F.J. DE NUL
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 27.240 kW 
2003

VESALIUS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 9.260 kW 
1980

IBN BATTUTA
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 23.520 kW 
2010

KAERIUS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 8.330 kW 
2007

ZHENG HE
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 23.520 kW 
2010

HONDIUS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 8.330 kW 
2007

FERNÃO DE MAGALHÃES
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 23.520 kW 
2011

DIRK MARTENS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 2.370 kW 
1972

NICCOLÒ MACHIAVELLI
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 23.520 kW 
2011

PETRUS PLANCIUS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 1.300 kW 
2008

LEONARDO DA VINCI
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 20.260 kW 
1985

HENDRIK GEERAERT
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 350 kW 
2006

Kraanpontons

POSTNIK YAKOVLEV
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.126 kW 
2009/2013

GIAN LORENZO BERNINI
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 2.150 kW 
2014

MIMAR SINAN
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.100 kW 
2008/2013

IL PRINCIPE
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 1.800 kW 
2005

VITRUVIUS
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.100 kW 
2007

JEROMMEKE
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 993 kW 
1994/2012

Offshore Jack-Up Installatieschepen

VOLTAIRE
Draagvermogen: 14.000 ton 
Hijsvermogen: + 3.000 ton 
2022

TAILLEVENT
Draagvermogen: 6.000 ton 
Hijsvermogen: 1.000 ton 
2011

VOLE AU VENT
Draagvermogen: 6.500 ton 
Hijsvermogen: 1.500 ton 
2013

Kraanschepen

GULLIVER
Hijsvermogen: 4.000 ton 
2018

RAMBIZ
Hijsvermogen: 3.300 ton  
1995

Multipurpose Schepen

ADHÉMAR DE SAINTVENANT
Draagvermogen: 6.200 ton 
2017

DANIEL BERNOULLI
Draagvermogen: 6.200 ton 
2017



Waterinjectie Baggerschepen - Oliebestrijdingsvaartuig

HENRI PITOT
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.693 kW 
2019

GIOVANNI VENTURI
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.693 kW 
2019

HENRY DARCY
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 4.693 kW 
2019

PIETER COECKE
Totaal geinstalleerd dieselvermogen: 1.529 kW 
1992/2011

Schepen voor Installatie van Kabels en Umbilicals

ISAAC NEWTON
Draagvermogen: 10.700 ton 
2015

WILLEM DE VLAMINGH
Draagvermogen: 6.500 ton 
2011

Rotsinstallatieschepen

JOSEPH PLATEAU
Draagvermogen: 36.000 ton 
2013

TIGER
Draagvermogen: 6.310 ton 
2012

SIMON STEVIN
Draagvermogen: 36.000 ton 
2010

POMPEI
Draagvermogen: 1.850 ton 
1988

LA BOUDEUSE
Draagvermogen: 6.310 ton 
2005

Splijtbakken

L’AIGLE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2005

TIGER
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2012

LA BOUDEUSE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2005

VERRAZZANO
Beuninhoud: 2.000 m³ 
1979

L’ÉTOILE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2006

MAGELLANO
Beuninhoud: 2.000 m³ 
1979

LE GUERRIER
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2007

CONCEPCIÓN
Beuninhoud: 1.800 m³ 
2009

LE SPHINX
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2007

SANTIAGO
Beuninhoud: 1.800 m³ 
2010

ASTROLABE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2010

TRINIDAD
Beuninhoud: 1.800 m³ 
2010

BOUSSOLE
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2011

VICTORIA
Beuninhoud: 1.800 m³ 
2010

ARENT
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2011

GEELVINCK
Beuninhoud: 1.800 m³ 
1974

LEEUW
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2012

WESELTJE
Beuninhoud: 1.800 m³ 
1974

MARQUIS DE PRIÉ
Beuninhoud: 3.700 m³ 
2012




