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Design. Build. Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en 
land. Wereldwijd. Van complexe diensten aan de offshore energie- en 
energietransitiesector, over grote bagger- en verdedigingswerken op 
de rand van water en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken. Goed 
geïntegreerde competenties en investeringen leiden tot creatieve, 
duurzame en innovatieve oplossingen. Zo komt Jan De Nul Group 
tegemoet aan de wensen van de klant. Vandaag, maar ook morgen. 
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Een voorwoord voor het jaarverslag 2019 schrijven 
in volle coronacrisis voelt enigszins onwennig. We 
weten wat 2019 heeft gebracht en wat onze plannen 
waren voor 2020 en de verdere toekomst. Maar die 
zijn, op z’n zachtst gezegd, helemaal omgegooid 
door een virus dat de hele wereld in zijn greep houdt.

Niettemin kijken we vol vertrouwen naar de toekomst 
in dit familiebedrijf. De vijfde generatie De Nul, Jan 
Pieter en Dirk, staat stevig aan het roer. Ook de 
zesde generatie heeft zich volop geëngageerd in het 
dagelijkse bestuur en we zien de toekomst al 
verzekerd met een zevende generatie. Die heeft in 
2019 Jan Frans verwelkomd, een neefje voor 
Clémence, Célestine en Cosette.

De markt in 2019 was moeilijk en uitdagend. De 
snelle veranderingen in de wereld en het soms 
disruptieve karakter ervan stelden elke divisie van 
Jan De Nul Group voor grote uitdagingen.

Onze baggerdivisie ziet de open, vrije markten 
verkleinen. Enerzijds genieten de vele kleine, lokale 
baggerbedrijven vaak de voorkeur bij de lokale 
autoriteiten, anderzijds kennen Chinese bagger-
bedrijven een steeds grotere expansiedrang.

De offshore divisie pioniert in Taiwan met de bouw 
van offshore windmolenparken, waar zowel met 
aardbevingen als tyfoons rekening moet worden 
gehouden. Niet alleen voor ons een nieuwe uitdaging, 
maar ook voor onze klanten en onze toeleveranciers. 
In 2019 leverden we met succes het eerste Taiwanese 
offshore windmolenpark in EPCI-vorm op.

De civiele divisie en de milieudivisie kenden een 
vrij goed jaar in 2019. De grootste uitdaging daar 
ligt in het op peil houden van het orderboek.

Jan De Nul Group was in 2019 actief in 38 landen 
en op 263 projecten. Een gezond orderboek van 
3,4 miljard euro gaf ons een goede start in 2020..

VOORWOORD

Ir. Jan Pieter De Nul

Dirk De Nul

2019 gaat ook de geschiedenis in als het jaar waarin 
tieners hun toekomst wilden verzekeren. Ze hebben 
de wereld laten zien dat het klimaat en de klimaat-
veranderingen op het voorplan moeten worden gezet. 
Jan De Nul Group is daar al langer van overtuigd. 
De eerste drie ULEv hopperzuigers Afonso de 
Albuquerque, Diogo Cão en Tristão da Cunha 
kwamen in 2019 in de vaart. Meer ultra lage-
emissieschepen die de uitstoot tot een absoluut 
minimum beperken, zullen de komende jaren onze 
vloot versterken. Twee middelgrote en één grote 
sleephopperzuiger zijn in aanbouw en worden in 
2020 opgeleverd. De constante uitbreiding en 
modernisering van onze vloot gebeurt op een 
duurzame wijze.

Met de nieuwe generatie offshore installatieschepen 
Voltaire en Les Alizés, eveneens ULEv, zijn we meer 
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De vijfde generatie De Nul staat stevig aan het roer. En 
ook de zesde generatie heeft zich volop geëngageerd in 
het dagelijkse bestuur.

Pieter Jan De Nul & Julie De Nul

Dirk De Nul Clémence, Célestine & Cosette

Jan Frans

dan ooit klaar om ook in de toekomst een bepalende 
rol te spelen in de hernieuwbare energiesector. Het 
ontwerp, de financiering en de bestellingen van beide 
schepen kwamen tot stand door de unieke 
samenwerking tussen verschillende afdelingen 
binnen Jan De Nul Group. Beide schepen zijn in 
aanbouw en zullen gefaseerd worden ingezet vanaf 
2022.

Maar enkel op cijfers of staal boekt een bedrijf geen 
successen. Het zijn de werknemers die het verschil 
maken: 6.875 collega’s die er samen voor gaan. Hun 
veiligheid waarborgen en voldoende opleidingen 
voorzien is dan ook een prioriteit. 

Met het interne programma ITA bouwt Jan De Nul 
Group aan de bedrijfscultuur, om zowel veiligheid 
als kwaliteit te verzekeren. Niet enkel de veiligheid 

van eigen werknemers, maar van iedere betrokken 
persoon; niet enkel de kwaliteit van onze eigen 
werkzaamheden, maar ook die van iedere betrokken 
leverancier. Daarnaast stimuleert de JDN Academy 
onze werknemers om continu van elkaar bij te leren 
door hen hiervoor alle kansen te bieden via interne 
opleidingsprogramma’s. 

Met een gezond orderboek en een goede strategie 
geloven we bij Jan De Nul Group in de toekomst. 
Gesterkt door de motivatie van onze werknemers, 
geïnspireerd door onze rijke geschiedenis en 
gedreven door onze ambitie zullen we ons groot en 
wendbaar schip veilig navigeren door de economisch 
moeilijke en onzekere tijden die de wereld in 2020 
doormaakt.
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Een groeiende wereldbevolking – vooral in 
kustgebieden – en een stijgende welvaart, met een 
toenemende vraag naar passende infrastructuur en 
energievoorzieningen als gevolg: dat is de uitdaging 
voor de wereld van morgen. 

Jan De Nul heeft alle capaciteiten in huis om aan die 
behoefte een technische invulling te geven: van 
landwinning, tot civiele en maritieme bouwwerken, 
maar ook zeebodeminterventies voor de sector van 
de fossiele brandstoffen en windmolenparken voor 
de sector van de hernieuwbare energie.

Jan De Nul bezit alle capaciteiten 
om tegemoet te komen aan de vraag 
naar passende infrastructuur en 
energievoorzieningen.

12 PROJECTEN IN AMERIKA
Off shore waterbouw en baggeren

ALGEMENE 
INTRODUCTIE

Jan De Nul verhoogt niet alleen de welvaart door 
infrastructuur te bouwen, maar beperkt ook de eigen 
voetafdruk met een unieke combinatie van modern 
innovatief materieel en gemotiveerde, goed opgeleide 
mensen. Zo wordt elk project gerealiseerd naar de 
wensen van de klanten. Niet enkel in 2019, maar ook 
in 2020.
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6.875
collega’s
 in 2019

38
 landen 

waarin we 
actief waren 

in 2019

9 PROJECTEN IN AFRIKA
Off shore waterbouw en baggeren

14 PROJECTEN IN AZIË
Off shore waterbouw en baggeren

4 PROJECTEN IN OCEANIË
Off shore waterbouw en baggeren263

projecten 
in 2019

134 Civiele bouw

69 Off shore waterbouw en baggeren

47 Milieusanering

13 Projectontwikkeling

224 PROJECTEN IN EUROPA
30 Off shore waterbouw en baggeren
134 Civiele bouw
47 Milieusanering
13 Projectontwikkeling

ALGEMENE  INTRODUCTIE. 9

RAADPLEEG WWW.JANDENUL.COM VOOR ALLE CĲ FERGEGEVENS



2019 WAS…
DUURZAAM & 

INNOVATIEF
p. 12

Duurzaamheid is inherent 
verbonden met Jan De Nul. Het 
is geen vakje dat we afvinken, 
het is de paraplu boven al onze 
activiteiten. We zijn koploper in 
het bouwen van offshore 
windmolenparken, we dringen 
razendsnel de uitstoot van onze 
vloot terug en we ontwikkelen 
vernieuwende technologieën 
om onze omgeving schoon te 
houden en oplossingen te 
bieden voor de steeds 
belangrijker wordende land-
schaarste. Innovatie stuwt ons 
vooruit om elke dag opnieuw 
wereldwijd te blijven pionieren 
in duurzaamheid.
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TRANSVERSAAL
WERKEN

Eén plus één kan veel meer zijn 
dan twee. Daarom geloven we 
bij Jan De Nul in het delen van 
ervaring en expertise. We 
moedigen niet alleen de 
communicatie en de interactie 
tussen verschillende divisies 
aan, we zetten nieuwe 
processen tussen onze talenten 
op poten. We kijken niet alleen 
over het muurtje, we slopen de 
muren en bundelen de 
krachten. 

p. 26

MAATWERK
p. 36

Hoe renoveer je een tunnel die 
elke dag 80.000 auto’s slikt én 
vermijd je een verkeersinfarct? 
Hoe verlos je kwetsbaar 
natuurgebied van plastic? Hoe 
maak je een haven extra 
concurrentieel zonder ze op 
kosten te jagen? Bij Jan De Nul 
proberen we ons zo diep 
mogelijk in te leven in de 
uitdagingen van de bedrijven en 
overheden waar we mee 
samenwerken. Het worden ook 
onze uitdagingen. We 
ontwikkelen voortdurend 
nieuwe oplossingen voor de 
vraagstukken van vandaag en 
(over)morgen.
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Duurzaamheid is inherent verbonden met Jan De Nul: we 
zijn koploper in het bouwen van offshore windmolenparken, 
we dringen razendsnel de uitstoot van onze vloot terug en 
we ontwikkelen vernieuwende technologieën om onze 
omgeving schoon te houden.

DUURZAAM & 
INNOVATIEF

Formosa 1, Taiwan.
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DUURZAAM & 
INNOVATIEF

PIONIEREN MET OFFSHORE 
WINDMOLENPARKEN 
IN TAIWAN

Offshore windenergie is aan een wereldwijde veroveringstocht bezig. 
Jan De Nul exporteert zijn knowhow nu ook van Europa naar Azië, 
en bouwt drie offshore windmolenparken voor de kust van Taiwan. 
“Een pioniersproject dat hier heel veel aandacht trekt”, zegt Virginie 
de Theux, die de logistieke monsteroperatie op het Aziatische eiland 
in goede banen helpt te leiden.

In Europa heeft Jan De Nul al een 
stevige portfolio opgebouwd als het op 
offshore windmolenparken aankomt: 
Bligh Bank Phase II voor de kust van 
Zeebrugge, Alstom voor de kust van 
Oostende, Karehamn in Zweden, 
Kriegers Flak in Denemarken, 
Tahkoluoto in Finland, Global Tech One 
en Butendiek in Duitsland. Stuk voor 
stuk projecten die een belangrijke rol 

spelen in de transitie naar 100 procent 
groene en hernieuwbare energie. In 
de UK zal Jan De Nul de turbines 
installeren op de Dogger Bank Wind 
Farms, het grootste offshore wind-
molenpark ter wereld. Dat zal 
4,5 miljoen gezinnen van energie 
voorzien en zal op die manier zo’n 
5 procent van de totale energie-
behoefte in het land afdekken.

TPC Changhua OWF:  
21 windmolens, 

goed voor 109 MW

Formosa 1 OWF: 22 windmolens, 
goed voor 128 MW

Formosa 2 OWF: 47 windmolens, 
goed voor 376 MW

De amfi biegraafk raan Starfi sh graaft de kabels in bij het project Formosa 1. Door de verhoogde 
opstelling van motor en cabine, kan deze machine tot in enkele meters waterdiepte werken.

DUURZAAM & INNOVATIEF. 13



HATTRICK IN TAIWAN

Na Europa is nu ook Azië aan de beurt. 
In Taiwan scoort Jan De Nul een 
hattrick. Het bedrijf kon er contracten 
voor drie grote offshore windmolen-
parken in de wacht slepen. 

Formosa 1 is het eerste commerciële 
offshore windmolenpark in Taiwan. Het 
park met een totale capaciteit van 
128 MW is ondertussen operationeel, 
de 22 windturbines draaien op volle 
toeren. Jan De Nul leverde en 
installeerde de monopiles, de transition 
pieces en de kabels. 

Meer naar het zuiden in Changhua 
komt het windmolenpark Taiwan Power 
Company Offshore Windfarm Phase 1 

Project - Demonstration, dat een 
capaciteit heeft van 109 MW. Jan De Nul 
is hier de hoofdaannemer (in 
samenwerking met Hitachi) en staat 
in voor het gehele ontwerp, de 
fabricatie en de installatie van het 
windmolenpark. Dit omvat ook de 
installatie van de landkabel en de 
aanpassing van een bestaand distri-
butiestation van Taiwan Power 
Company. Bovendien nemen Jan De Nul 
en Hitachi de komende vijf jaar de 
volledige uitbating en het onderhoud 
van het park op zich. Momenteel zijn 
de platformen, torens, kabels en 
windturbines bijna geproduceerd. De 
uiteindelijke installatie zal plaatsvinden 
tussen mei en september 2020. 

Jan De Nul bouwt ook volop aan het 
windmolenpark Formosa 2. Dat wordt 
met een capaciteit van 376 MW  
drie keer zo groot als Formosa 1. De 
47 windturbines zullen groene stroom 
leveren aan 380.000 gezinnen. 
Jan De Nul is verantwoordelijk voor het 
ontwerp, de fabricatie en de installatie 
van de funderingen – een huzaren-
stukje in waterdieptes tot 55 meter – en 
voor het ontwerp, de levering en de 
installatie van de onderzeese kabels. 
Formosa 2 moet in 2021 operationeel 
worden.

Willem de Vlamingh installeerde alle offshore kabels voor windmolenpark 
Formosa 1 en zal dat ook doen voor Formosa 2.
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Virginie de Theux ontfermt zich in 
Taiwan over de logistiek voor de  
windmolenparken in aanbouw.

“Zowel de schepen als de onderdelen 
voor het park komen uit heel de 
wereld. Ons team zorgt ervoor dat de 
materialen allemaal beschikbaar zijn 
en tijdig op de werf raken. In de haven 
én offshore. Ik hou ook de planningen 

in de gaten om te garanderen dat er 
voldoende mankracht is om die hele 
operatie tot een goed einde te brengen. 
Al die mensen zwoegen de hele dag 
en hebben dan ook veel honger, de 
catering is dus een belangrijk deel van 
mijn werk.” 

“Het is keihard werken. De procedures 
opgelegd door de overheden vragen veel 

“Hier kan ik meewerken aan de 
toekomst. We werpen een dam op 
tegen de klimaatverandering.”
Virginie de Theux, Project Engineer

aandacht en de communicatie verloopt 
grotendeels in het Chinees. Maar ik heb 
een fantastische job. Die gigantische 
turbines zien verrijzen op zee, dat spreekt 
tot de verbeelding. Bovendien kan ik  
hier meebouwen aan de toekomst. We 
helpen een dam opwerpen tegen de 
klimaat verandering.”

DUURZAAM & INNOVATIEF. 15
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De windmolenparken in Taiwan zijn echte 
pioniersprojecten voor Azië. Merk je dat 
er veel ogen op gericht zijn? 

“Absoluut. De klimaatverandering staat wereld wijd 
hoog op de agenda. De windmolenparken voor de 
kust van Taiwan worden op de voet gevolgd. Taiwan 
heeft een ambitieus plan om op vier jaar tijd zijn 
energieproductie te vergroenen én om zijn energie-
onafhankelijkheid te vergroten. Daarin speelt 
windenergie een cruciale rol. Daarnaast hebben ook 
heel wat andere landen in de regio plannen in die 
richting. Zo werkt Japan aan drijvende windmolen-
parken. En ook ontwikkelaars volgen het project met 
veel interesse. Ecologie gaat hand in hand met 
economie, er kan een heel nieuwe markt opengaan 
in Azië. De windmolenparken in Taiwan kunnen een 
belangrijke push zijn voor windenergie.”

Wat zijn de grootste uitdagingen bij de 
bouw van de windmolenparken in Taiwan? 

“Jan De Nul heeft heel veel ervaring met offshore 
windmolenparken. Maar je kan die aanpak niet 
zomaar copy-pasten. De omstandigheden zijn elke 
keer totaal anders. Ons werk offshore kan op een 
paar maanden rond zijn, dat is enorm intensief en 
gaat indrukwekkend snel. Maar de voorbereidingsfase 
duurt veel langer.” 

“We zitten in Taiwan met een aantal specifieke 
omstandigheden. Om te beginnen, is Taiwan natuurlijk 
een eiland. Dat is logistiek al een belangrijke uitdaging. 
We werken in waterdieptes tot 55  meter, dat is 
enorm diep. Bovendien moeten we rekening houden 
met tyfoons én met aardbevingen. We werken op 
zee, tussen 4 en 9 kilometer van de kust, en we 
hebben noodplannen om onmiddellijk al onze mensen 
in veiligheid te brengen. De funderingen zijn voorzien 
op het worst case scenario. De windmolenparken 
zijn zo gebouwd dat ze zelfs de zwaarste aardbeving 
kunnen doorstaan. Onze ingenieurs zijn hier echte 
mirakels aan het verrichten.” 

Welke rol speelt Jan De Nul in de opmars 
van offshore windenergie?

“De windmolenparken die we in Europa hebben 
gebouwd, zijn belangrijke referenties. Het vraagt 
enorm veel expertise, een groot netwerk en  
natuurlijk ook veel logistieke kracht om een  
windmolenpark op zee aan te leggen. Slechts  
weinig bedrijven hebben de technische knowhow  
én kunnen zo’n enorme logistieke operatie aan.”

Hoe zie je de wereld van de offshore wind-
energie de komende jaren evolueren? 

“Ik denk dat we nog maar aan het begin van een 
enorme boom staan. De transitie naar groene, 
hernieuwbare energie is volop aan de gang, maar 
er is nog enorm veel vooruitgang te boeken. In Europa 
zijn de offshore windmolenparken ingeburgerd, 
elders in de wereld zullen meer landen en bedrijven 
op die kar springen. Als je ziet dat het grootste park 
in Taiwan stroom zal leveren aan 380.000 gezinnen 
weet je dat windenergie een gigantische impact 
heeft op de energieproductie en de klimaatveran-
dering. De transformatie zit in een stroomversnelling, 
en ze is niet meer te stoppen.”

“De windmolenparken die we in Europa 
hebben gebouwd, zijn belangrijke 
referenties. Weinig bedrijven hebben 
de technische knowhow én kunnen 
zo’n enorme logistieke operatie aan.”
Virginie de Theux, Project Engineer

Jan De Nul staat in voor het gehele ontwerp, de fabricatie en de  
installatie van het Taiwan Power Company Offshore Windfarm 
Phase 1 Project - Demonstration.

DUURZAAM & INNOVATIEF. 17



De Afonso de Albuquerque kreeg de eer 
om als eerste ULEv aan het werk te gaan.
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NIEUWE GENERATIE 
SCHEPEN MET ULTRA LAGE 
EMISSIES

Met de Afonso de Albuquerque zet Jan De Nul het 
allereerste zogenaamde ULEv-baggerschip aan het 
werk. ULEv staat voor Ultra-Low Emission vessel. 
Het innovatieve, duurzame schip dat zijn vuurdoop 
kreeg in Quequén, Argentinië, voert een hele nieuwe 
generatie lage-emissieschepen aan.

“Deze sleephopperzuiger is de eerste van een  
hele generatie milieuvriendelijke baggerschepen”,  
verduidelijkt Marcelo Persichini, die als Project 
Engineer de baggeronderhoudswerken in de 
havens van Quequén en Bahia Blanca coördineert. 

“Een ingenieus systeem filtert de uitlaatgassen voor 
ze de lucht in gaan. De filter elimineert de toxische 
substanties en beperkt de schadelijke uitstoot tot 
een absoluut minimum. De dieselpartikelfilter haalt 
tot 99 procent van alle fijnstof- en roetdeeltjes uit 
de uitlaatgassen.”

De Afonso de Albuquerque werd ingezet bij het 
verdiepen van het toegangskanaal en de draaicirkel 
van de haven. Verder zal het schip worden ingezet 
voor het meerjarige onderhoud van deze haven en 
voor andere onderhoudswerken in Argentinië.

Onze Ultra-Low Emission vessels  
zijn herkenbaar aan de blauwe schouw.

DUURZAAM & INNOVATIEF. 19



PRIMEUR IN SCHEEPVAART

Jan De Nul haalde de mosterd voor de ULEv’s in 
Zwitserland. De tunnelindustrie speelde daar een 
pioniersrol in het filteren van uitlaatgassen. Om 
ervoor te zorgen dat de arbeiders die aan het werk 
zijn in de lange tunnels propere lucht inademen, 
zijn de voertuigen en de zware machines er  
allemaal uitgerust met een uitlaatgasfiltersysteem. 
Jan De Nul slaagde erin om die technologie te  
vertalen naar de scheepvaart. De innovatieve,  
baanbrekende oplossing werd intern ontwikkeld.

De vuurdoop van de Afonso de Albuquerque,  
een sleephopperzuiger met een capaciteit van 
3.500 kubieke meter, was een groot succes volgens 
Marcelo Persichini. “De klimaatverandering is ook 

in Argentinië een hot item. De haven van Quequén 
ligt vlak naast een van de meest populaire stranden. 
Er was dus heel veel aandacht voor de eerste ULEv. 
We zijn bijzonder trots dat we hier de primeur kregen. 
Jan De Nul heeft een lang track record in Argentinië 
en de ULEv heeft onze reputatie als innovatieve 
pionier verder versterkt.”

“ONZE ULEv-SCHEPEN HEBBEN  
ONZE REPUTATIE ALS INNOVATIEVE  
PIONIER VERDER VERSTERKT.”
Marcelo Persichini, Project Engineer

Jan De Nul staat in voor de verdieping van het toegangskanaal 
en de draaicirkel van de haven van Quequén.
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STRENGER DAN DE STRENGSTE NORMEN

De Afonso de Albuquerque kreeg snel navolging. 
Jan De Nul liet in totaal zeven ULEv’s bouwen. De 
nieuwste generatie schepen in de vloot zijn allemaal 
lage-emissieschepen.

Jan De Nul is de eerste baggeraar ter wereld die 
baggerschepen in de vaart brengt die voldoen aan 
de allerstrengste Europese emissienormen, zoals 
Stage V. Die Europese Stage V-emissienormen voor 
de binnenvaart gaan nog een pak verder dan de 
normen van de International Maritime Organisation. 
Omdat de baggerschepen vooral actief zijn in rivier-
mondingen, dicht bij de kust of in havens – dus vaak 
dicht bij (druk)bevolkte gebieden – wil Jan De Nul 
de uitstoot van schadelijke stoffen maximaal 
terugdringen. En willen we verder gaan dan wat 
opgelegd wordt door de scheepvaartinstanties.  
Véél verder.

Quequén: 
Om de haven open te stellen voor schepen met 
een diepgang van meer dan 14 meter, moeten 
het havenbassin en het kanaal in de binnen- en 
buitenhaven worden verdiept om een diepte van 
ongeveer 15 meter te bekomen.

Bahia Blanca: 
Deze haven is bekend voor haar 
export van graan, olie en  
meststoffen. Het is een van de 
belangrijkste havens in  
Argentinië, aangezien het de 
enige is met een natuurlijke 
diepte van 12,80 meter. De diepte 
van het hoofdkanaal wordt met 
baggercampagnes op 15,10 meter 
gehouden.

DUURZAAM & INNOVATIEF. 21



DE MEEST DUURZAME 
WERF VAN BELGIË

De onderhoudsbaggerwerken in de jachthavens van Nieuwpoort zijn een 
schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Jan De Nul laat de baggerschepen 
varen op hernieuwbare biobrandstof en haalt het energieverbruik van de 
werfkantoren met 80 procent naar beneden. Zo stoten de baggerwerken 
15 procent minder CO2 uit. Een primeur in België. 

In 2006 begonnen de onderhoudswerken van de havengeul en de jachthavens in 
Nieuwpoort. Onder de naam ‘Act Green’ engageert Jan De Nul zich om jaarlijks 
15 procent minder CO2 uit te stoten tijdens die baggerwerken. Daarmee is het bedrijf 
de eerste baggeraar die zo’n klimaatambitie zwart op wit in een commercieel contract 
opneemt.

SCHEPEN VAREN OP 
HERNIEUWBARE BIOBRANDSTOF

De twee splijtbakken die de baggeronderhoudswerken 
mee uitvoeren – de Magellano en de Verrazzano – varen 
op drop-in biobrandstof: een hoogwaardige brandstof die 
afkomstig is uit gecertificeerde en duurzame afvalstromen. 
Zo stoten de schepen niet alleen minder CO2 uit, maar 
belandt er ook veel minder fijn stof in de lucht. 

Naast de Magellano en de Verrazzano, vaart met de 
Alexander von Humboldt nog een derde schip van 
Jan De Nul in de Benelux op duurzame brandstof.

Jan De Nul voert al sinds 2006 de 
onderhoudsbaggerwerken in Nieuwpoort uit.
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EEN ECOLOGISCH WERFKANTOOR

In het kader van het Act Green-programma maakt 
Jan De Nul van de jachthaven van Nieuwpoort ook de 
meest duurzame werf van België. De nieuwste en 
energie-efficiënte bouwkeet zal ongeveer 80 procent 
minder energie verbruiken dan het doorsnee 
werfkantoor. Extra isolatie (op dak, muren en vloer), 
ramen van driedubbel glas en deurpompen houden 
de koude buiten en de warmte binnen. De energie 
komt van zonnepanelen op het dak en warmtepompen 
staan in voor de verwarming en de koeling. In de 
kantoren hangen geen klassieke lampen, maar 
moderne en spaarzame ledverlichting. 

Eerste baggeraar 
die klimaatambities 
zwart op wit in 
commercieel 
contract opneemt.

Elk jaar belandt maar liefst tien miljoen ton plastic in de 
oceanen. Door wereldwijd beach cleanups te organiseren, 
draagt Jan De Nul zijn steentje bij in de strijd tegen 
plasticvervuiling. 

Van 440 kilogram vlakbij onze werf in Ghana tot zelfs 4,5 ton op 
het strand waar we werken in Benin. In samenwerking met lokale 
bewoners verzamelden onze medewerkers al een indrukwekkende 
hoeveelheid afval tijdens de beach cleanups. En toch blijft de nood 
hoog. Daarom gaan de duurzaamheidsambities van Jan De Nul 
ver. De bescherming van oceanen, zeeën en rivieren is voor ons 
een absolute topprioriteit. Door ons natuurlijk werkgebied mooi 
en proper te houden, gaan we onze maatschappelijke verantwoor-
delijkheid niet uit de weg.

BEACH  
CLEANUPS

VOORTREKKERSROL SPELEN

Met het project wil Jan De Nul een absolute voor-
trekkersrol opeisen bij de ontwikkeling van een 
sectorbreed programma voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot. De overheid wil tegen 2022 in vier op de 
vijf van alle onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen 
een verplichting tot minimaal 15 procent CO2-reductie 
laten opnemen.
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VERVUILDE INDUSTRIELE SITE  
WORDT LEVENDIGE WOONWIJK

In Mechelen is de reconversie van de Inofer-site 
gestart. Tot 2013 bevond zich op de site een  
perserij voor non-ferro metalen. Voorheen waren 
er achtereenvolgens ook een mouterij en een  
rubberfabriek gevestigd. De site is niet alleen 
vervuild, het Socarégebouw is ook nog eens 
beschermd erfgoed en andere gebouwen moeten 
worden gesloopt. Uitdagingen genoeg voor PSR.

Even verderop in Rijmenam staat langs de Dijle de 
iconische meubelfabriek Meurop al sinds het  
faillissement in 1980 leeg. PSR gaat de gronden  
een gemengde bestemming geven.

Vlaanderen worstelt met heel wat onderbenutte, vaak verontreinigde 
sites. Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul, saneert de verontreinigde 
sites en Jan De Nul-dochter PSR, Partner in Site Reconversion, geeft 
die sites een nieuwe bestemming.

Meurop: PSR staat in de voor de herontwikkeling van de site 
(30.000 m²) waar vroeger de iconische meubelfabriek Meurop 
gevestigd was.
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Het zijn twee van een vijftiental herontwikkelings- 
projecten – samen goed voor 30 hectare – die PSR 
in Vlaanderen in goede banen leidt. Voor een dozijn 
andere verontreinigde sites zit een herbestemming 
in de pijplijn. Van aankoop en saneren tot 
herbestemmen en ontwikkelen, PSR neemt het hele 
traject voor zijn rekening. Envisan, de milieudivisie 
van Jan De Nul, speelt een hoofdrol in de bodem-
sanering. Jan De Nul staat in voor de aanneming.

Het herontwikkelen van sites is cruciaal voor het 
vrijwaren van de schaarse open ruimte. Hoe meer 
bestaande, onderbenutte terreinen een nieuwe 
bestemming krijgen, hoe kleiner de nood om de 
zogenaamde ‘greenfields’ nog aan te snijden.

Envisan zet in op de meest duurzame technieken 
met de minst mogelijke CO2-uitstoot en impact op 
de omgeving. Bij grondverzet in kader van de her-
ontwikkeling wordt maximaal ingezet op hergebruik 
op de site zelf. De sanering op Inofer bestaat uit een 
combinatie van afgraven van verontreinigde grond 
en afvoeren naar één van onze valorisatiecentra (voor 
o.a. biologische en fysicochemische reiniging) en 
een in-situ grondwatersanering op basis van 
recirculatie, een innovatieve techniek ontwikkeld 
binnen Envisan.

Inofer: De voormalige industriële site wordt  
herontwikkeld tot een woonwijk met kantoren.
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Bij Jan De Nul geloven we in 
het delen van ervaring en 
expertise: we moedigen niet 
alleen de communicatie en 
interactie tussen verschil-
lende divisies aan, we zetten 
interacties tussen onze 
talenten op poten om elke 
dag sterker te worden.

Northwester 2, Oostende.
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WINDMOLENPARK NORTHWESTER 2
VAN ONTWERP TOT INSTALLATIE 

Het windmolenpark Northwester 2, voor de kust van 
Oostende, krijgt de krachtigste turbines ter wereld. 
Jan De Nul neemt de bouw van het volledige park 
voor zijn rekening: van het ontwerp en transport van 
de funderingen tot de installatie van de kabels en 
de enorme windturbines. Een totaalproject waarvoor 
verschillende diensten de krachten bundelden. 

Northwester 2, het zevende windmolenpark voor 
de Belgische kust, zal nog dit jaar op volle toeren 
draaien. De 23 turbines hebben samen een 
capaciteit van 219 MW. Ze kunnen elektriciteit 
leveren aan 220.000 gezinnen. Het windmolenpark 
speelt dus een belangrijke rol in de Belgische 
klimaatambities.

Projectontwikkelaar Parkwind vroeg aan Jan De Nul 
om het windmolenpark te bouwen. Het gaat om een 
zogenaamd EPCI-contract (Engineering, Procure-
ment, Construction, Installation) dat de bouw van 
het windmolenpark van A tot Z aan de bouwheer 
toevertrouwt. Ontwerp, transport en installatie van 
de funderingen zijn voor rekening van Jan De Nul. 
Maar ook de installatie van de kabels en de turbines.

Om Northwester 2 tot een goed einde te brengen, 
sloegen overigens verschillende diensten van 
Jan De Nul de handen in elkaar. Niet alleen omdat 
het zo’n breed project is, dat zowel de studiefase 
als de installatiefase overspant, maar ook omdat 
het windmolenpark verschillende disciplines 

De Isaac Newton neemt de installatie van de 
kabels voor zijn rekening.
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samenbrengt. In de procurementfase spelen depar-
tementen als Legal en Insurance een belangrijke 
rol. Omdat ook de budgetten in het EPCI-contract 
volledig voor rekening van Jan De Nul zijn, is de 
financiële afdeling doorheen het hele traject 
eveneens een bijzonder belangrijke partner. Zo 
overkoepelt Northwester 2 heel het bedrijf.

Het windmolenpark tekent voor een aantal 
milestones. Het is het eerste commerciële park  
dat de V164-9,5 MW turbines gebruikt. Dat zijn de 

krachtigste windturbines die vandaag operationeel 
zijn. Wereldwijd. Geen enkele geïnstalleerde turbine 
heeft vandaag een grotere capaciteit. Een technisch 
huzarenstukje. Bovendien brengt ook het transport 
en de installatie van zulke machtige turbines 
bijkomende uitdagingen met zich mee. Het offshore 
installatieschip Vol au vent werd speciaal voor 
Northwester 2 uitgerust met een gloednieuwe mono-
pilegripper. Een gripper die in staat is om 23 van die 
mastodonten 40 meter diep in de Noordzee te 
installeren.

Jan De Nul plaatst de krachtigste windturbines 
die vandaag operationeel zijn.
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De Vole au vent installeert de monopiles.

De Simon Stevin beschermt de gelegde kabels met stenen.

Northwester 2 is het zevende 
project in de Belgische Noordzee 
en het vierde Parkwindproject.

Turbines
• Fundering: Monopile

• Rotordiameter: 164 m

Locatie
• Diepte: 25 tot 40 m

• Afstand van de kust: 51 km

• Oppervlakte: 12 km² 

• Totale capaciteit: 219 MW

• Aantal turbines: 23

• Capaciteit/turbine: 9,5 MW

• Type windturbine: Vestas 164

• Operationeel: 2020
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VAN HET  
RUIME SOP  
NAAR DE  
DONKERE TUNNEL  
EN VICE VERSA
Imagine the risk. Think of a plan. Act and execute 
the plan. Het ITA-programma zet – over de  verschil-
lende divisies van Jan De Nul heen – acties op om 
de efficiëntie te verhogen en incidenten te vermijden. 
De cross division leadership visits passen perfect in 
die manier van werken: twee collega’s van twee 
verschillende divisies draaien een dag mee op 
elkaars terrein en pikken proefondervindelijk nieuwe 
dingen op. 

Wat kunnen een kapitein op een baggerschip en een 
projectvoorbereider van tunnelwerken van elkaar 
leren? Vandaag is Johan De Backer aan de slag als 
cable pull supervisor in Taiwan, waar Jan De Nul 
offshore windmolenparken bouwt. Voordien was hij 
kapitein op het baggerschip Hondius. Sam Van Cauter 
bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden aan 
de Leopold II-tunnel in Brussel. Vorige zomer 
draaiden Johan en Sam elk een dag mee op elkaars 
terrein. 

Wat hebben jullie gezien op elkaars 
territorium?

Johan: “Als je lange tijd hetzelfde werk doet, 
worden dingen op de duur vanzelfsprekend. Je krijgt 
blinde vlekken, risico’s die je niet meer ziet of correct 
inschat. Dan helpt een frisse blik. Kan dit veiliger? 
Kan dit anders? Vanuit dat perspectief hebben we 
elkaars terrein bekeken.” 

Sam: “Veiligheid is een voortdurend aandachtspunt. 
Maar we werken in de Leopold II-tunnel onder veel 
tijdsdruk met meerdere variabelen die elk hun risico’s 
inhouden: veel mensen, een beperkte ruimte, ver-
schillende aannemers en meerdere onderaannemers 

Werkvoorbereider Sam Van Cauter  
en scheepskapitein Johan De Backer  
in de Leopold II-tunnel
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Werkvoorbereider Sam Van Cauter  
en scheepskapitein Johan De Backer  
in de Leopold II-tunnel

met elk hun rol en verantwoordelijkheid. Johan  
heeft een aantal aandachtspunten gesignaleerd. We 
hebben zo op verschillende plekken extra leuningen 
aangebracht om het valrisico te verkleinen.”

Johan: “Het was niet zomaar een beleefdheids-
bezoekje. We hebben allebei echt iets aan elkaars 
tips en opmerkingen gehad.”

Heb je ook bepaalde lessen terug  
meegenomen naar je eigen werkterrein? 

Sam: “Zeker en vast. Het viel me op dat de crew 
op een baggerschip heel veel aandacht besteedt 
aan preventie en voorbereiding. Zo staan er altijd 
containers klaar die een olie- of een ander lek  
meteen kunnen opvangen. Wij werken ook met zware 
machines. Mogelijk zijn deze oil spill containers ook 
op binnenlandse werven een goede manier om op 
dit risico te anticiperen.”

Johan: “Een schip is natuurlijk iets totaal anders 
dan een tunnel. Ik zit op zee, Sam onder de grond. 
Je kan je aanpak niet zomaar copy-pasten. Maar 
het is altijd goed om af en toe eens uit je comfortzone 
te komen. Je blijft waakzaam.”

Is een cross division leadership visit  
volgens jullie voor herhaling vatbaar?

Johan: “Jan De Nul is de voorbije jaren enorm 
gegroeid. Het bedrijf is actief op verschillende 
terreinen, in steeds meer landen over de hele wereld. 
Het is boeiend om eens over het muurtje te kijken 
naar waar je collega’s allemaal mee bezig zijn.” 

Sam: “Het is altijd nuttig om ervaringen uit te 
wisselen. Ook al gaat het dan over een totaal andere 
wereld, we hebben allebei gezien dat we toch nog 
van elkaar kunnen leren. Ik wil gerust nog eens een 
keertje komen kijken wat je daar in Taiwan aan het 
doen bent, Johan.”

“Het is altijd nuttig en leerrijk om 
ervaringen uit te wisselen, ook tussen 
totaal andere werelden.”
Sam Van Cauter, Work Planner

TRANSVERSAAL WERkEN. 31



KRACHTEN BUNDELEN OM  
GROOTSTE INSTALLATIESCHEPEN  
TER WERELD TE BOUWEN

De wereldwijde aandacht voor de oprukkende  
klimaatverandering heeft windenergie een enorme 
boost gegeven. De vraag naar offshore windmolen-
parken neemt daarom exponentieel toe.

Philippe Hutse | Offshore Director: “Maar niet alleen 
de groeiende vraag stelt ons voor grote uitdagingen. 
De nieuwste generatie windturbines wordt steeds 
groter, tot 270 meter hoog en met wieken van  
120 meter lang. Daardoor moeten ook de funderingen 

To boldly go where no man has gone before. Dat is wat Jan De Nul doet met de Voltaire 
en Les Alizés, de grootste en krachtigste installatieschepen ter wereld in hun soort (één 
op poten, één drijvend) die de volgende generatie windmolenparken op zee zullen  
bouwen. Offshore Renewables, Nieuwbouw, Finance: verschillende departementen bij 
Jan De Nul bundelen de krachten om dit megaproject tot een goed einde te brengen. Van 
het prille idee tot de tewaterlating.
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steeds zwaarder worden. De offshore schepen die 
vandaag op de markt beschikbaar zijn, ondervinden 
meer en meer moeilijkheden om die nieuwe 
generatie windmolenparken te installeren.”

Koen Marchand | Operations Manager Renewables 
Department: “We hebben uitgebreide analyses van 
onze markt en onze concurrenten gemaakt. Offshore 
windmolenparken worden lang op voorhand 
voorbereid, je moet toch al snel op een termijn van 
vijf jaar rekenen voordat een park gebouwd wordt. 
De tendens van steeds grotere en zwaardere 
turbines, wieken en funderingen zal zich ook de 
komende jaren voortzetten. Een paar jaar geleden 
bouwden we turbines met een capaciteit van 4 MW, 

nu zitten we al aan 12 MW. Ontwikkelaars kijken al 
richting 15 MW en er is zelfs sprake van 20 MW. Die 
tendens zal zich niet eeuwig doorzetten, maar 
voorlopig hebben we het einde van deze evolutie nog 
niet gezien.”

Philippe: “Bij Jan De Nul weten we heel goed wat 
we kunnen en wat we niet kunnen. Als we in de 
toekomst een hoofdrol willen blijven spelen op de 
offshore markt, en in het bijzonder in het segment 
van de offshore windmolenparken, dan volstaat onze 
huidige vloot niet meer. Dan hebben we grotere, 
krachtigere installatieschepen nodig. Dat was de 
trigger om de plannen voor de Voltaire en Les Alizés 
op gang te trekken.”

“Als we een hoofdrol willen 
blijven spelen op de offshore 
markt, dan hebben we 
grotere en krachtigere 
installatieschepen nodig.  
Dat was de trigger voor de 
Voltaire en Les Alizés.”
Philippe Hutse, Offshore Director

Van links naar rechts:  
Robby de Backer, Aderic Nuytinck, Philippe Hutse, Koen Marchand
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FUTURE PROOF, VAN DE KRAAN TOT DE HUT

Robby de Backer | New Building Director: “Aan welke 
criteria moet een nieuw schip voldoen om een antwoord 
te bieden op de noden van de toekomst? Met die vraag 
gaan wij bij de afdeling Nieuwbouw aan de slag. We 
vertalen het eisenpakket naar concrete specificaties: de 
grootte van het dek, de werkdiepte van het schip, de 
capaciteit, de minimale uitstoot die voor offshore 
renewables nog belangrijker is dan elders… Dat gaat van 
heel grote beslissingen – hoeveel duizend ton moet de 
kraan kunnen heffen? – tot waar de kapitein zijn tanden-
borstel kwijt kan in zijn hut. Al die specificaties gieten we 
vervolgens in een eerste voorontwerp. Het ontwerpen 
van zo’n schip is een heel interactief proces: ontwerpen 
gaan de hele tijd heen en weer tussen verschillende 
afdelingen.”

Philippe: “Met die ontwerpen gaan wij dan weer de markt 
op. We kijken welke tenders er in de pijplijn zitten, we 
bevragen klanten, we kijken of er voldoende vraag is. Dat 
is natuurlijk cruciaal. Voor de Voltaire is de eerste 

overeenkomst al getekend. De installatieschepen zijn in 
de eerste plaats bedoeld om offshore windmolenparken 
te installeren, maar ze kunnen uiteraard ook andere 
offshore projecten aan, zoals installatie van offshore 
substations, decommissioning van bestaande offshore 
constructies of verouderde windmolenparken.”

Robby: “Elk project is anders. Het komt er dus op aan om 
de interface tussen het schip en de uitrusting voor elke 
specifieke missie zo economisch én zo future proof 
mogelijk te maken. We kunnen onze installatieschepen 
niet voor elk nieuw windmolenpark volledig gaan 
ombouwen. Het gigantische stuk gereedschap dat een 
installatieschip eigenlijk is, moet snel inzetbaar zijn voor 
een brede waaier aan projecten.”

GROENE LENING VOOR ENORME INVESTERING

Aderic Nuytinck | Financial Manager: “Een cruciale vraag 
in dit megaproject is natuurlijk de financiering.  
Investeringen van dergelijke omvang vereisen een 
diepgaande financiële analyse die rekening houdt met het 

VOLTAIRE 

• Jack-up schip (hefeiland op vier poten, kan 

zichzelf uit het wateroppervlak heffen om 

een stabiele werkomgeving te creëren)

• Hoofdkraan van meer dan 3.000 ton

• Operationele diepte van 80 meter

• Dubbel zoveel dekruimte als bestaande 

jack-ups
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LES ALIZÉS

• Drijvend installatieschip (kan ook funderin-

gen plaatsen in diepere wateren en moeilijke-

re ondergronden)

• Hoofdkraan van 5.000 ton

• Draagvermogen van 61.000 ton

• Ook geschikt voor ontmantelen van platfor-

men op zee

volledige investeringsprogramma en de huidige en 
verwachte marktomstandigheden. We zijn niet over één 
nacht ijs gegaan. We hebben ons huiswerk grondig 
gemaakt.”

Aderic: “Twee gloednieuwe offshore installatieschepen, 
die zullen worden ingezet voor het behalen van de 
wereldwijde doelstellingen betreffende energietransitie. 
Zo’n investering past perfect binnen het kader van een 
groene lening. Om onze klimaatambities nog meer kracht 
bij te zetten hebben we een groene lening van 300 miljoen 
euro afgesloten bij een consortium van vijf banken. Die 
groene lening is aan heel strikte voorwaarden onderworpen. 
Zowel tijdens de bouw van de installatieschepen als na de 
oplevering rapporteren we in samenwerking met een onaf-
hankelijk extern expert over de technische specificaties en 
de activiteiten van de schepen. Dat betekent dat we als 
financiële afdeling tijdens het opzetten van de financiering 
al veel informatie nodig hadden over de technische 
eigenschappen en de activiteiten van de schepen. Die 
intensieve samenwerking met de afdelingen Nieuwbouw 

en Renewables zal ook de komende jaren worden 
voortgezet.” 

 OPERATIONEEL IN 2022

Robby: “De bouw van de Voltaire en Les Alizés zal zo’n drie 
jaar in beslag nemen. De engineering fase zit in de laatste 
rechte lijn, nog voor de zomer van 2020 beginnen ze op de 
scheepswerven in China aan de bouw. In 2022 zullen ze 
operationeel zijn. Maar zelfs tijdens de bouw houden we de 
evolutie van de markt nauwlettend in de gaten. Als er nieuwe 
noden opduiken, kunnen we nog altijd bijsturen. Het verhaal 
is uitstekend begonnen, maar Voltaire en Les Alizés zijn een 
never ending story voor Jan De Nul.”

Voltaire en Les Alizés zullen de eerste 
zeewaardige installatieschepen zijn 
met extreem lage uitstoot.
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MAATWERK
Bij Jan De Nul proberen we ons zo diep mogelijk 
in te leven in de uitdagingen van de bedrijven 
en overheden waar we mee samen werken. Het 
worden ook onze uitdagingen. We ontwikkelen 
voortdurend nieuwe oplossingen voor de 
vraagstukken van vandaag en (over)morgen.

Leopold II-tunnel, Brussel
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HOE RENOVEER JE DE LANGSTE 
TUNNEL VAN BRUSSEL ZONDER 
VERKEERSINFARCT?

OPGEPAST: HIER WORDT ’S NACHTS GEWERKT

De Leopold II-tunnel – de langste en de meest 
complexe van alle Brusselse verkeerstunnels – is 
dringend aan een grondige renovatie toe.

Jan De Nul zet mee zijn schouders onder die 
monsteroperatie. Uniek aan deze werken is dat ze 
alleen ’s nachts plaatsvinden, overdag rijden er 80.000 
voertuigen door de tunnel die over 2,6 kilometer de 
Basiliek van Koekelberg met de kleine Brusselse ring 
verbindt. Maar de tunnel is in slechte staat en is 
verouderd. Het water sijpelt binnen, het beton 
brokkelt af en ook de dakstructuur, de wanden, de 
rijweg, de waterdichting en de elektromechanica zijn 

allemaal aan vernieuwing toe. Daarnaast worden alle 
bestaande nooduitgangen aangepast en 17 nieuwe 
bijgebouwd om aan de (strengere) Europese veilig-
heidsregels te voldoen, die na het ongeluk in de 
Mont Blanc-tunnel van toepassing werden.

Het Consortium CIRCUL – waarin Jan De Nul zijn 
krachten bundelt met Besix en Engie-Fabricom – 
kwam als beste uit de bus na een Europese 
onderhandelingsprocedure. Het mag de Leopold II-
tunnel niet alleen renoveren, maar zelfs 25 jaar lang 
onderhouden.
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De unieke aanpak van de renovatiewerken vraagt een bijzonder 
efficiënte inzet van werkkrachten.

Uniek aan deze werken is dat 
ze alleen ’s nachts plaatsvinden, 
overdag kan het verkeer gewoon 
door de tunnel.

DUBBELE UITDAGING 

De uitdaging was bijzonder groot voor de aannemers. 
Het Brussels Gewest (de opdrachtgever) vroeg niet 
alleen een grondige renovatie van de Leopold 
II-tunnel binnen een strak tijdsbestek, de enorme 
infrastructuurwerken moesten ook nog eens worden 
uitgevoerd met zo weinig mogelijk impact op het 
doorgaand verkeer. 

Jan De Nul concentreert de werken daarom op de 
momenten dat de Leopold II-tunnel het minste 
verkeer slikt. Alleen in de zomervakantie is de tunnel 
24 uur op 24 dicht voor het verkeer. Maar de andere 
tien maanden van het jaar wordt er alleen ’s nachts 
aan de tunnel gewerkt. Tussen 22 uur en 6 uur sluit 
de Leopold II-tunnel, de rest van de dag is hij gewoon 
open voor het verkeer.
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TESTCASE VOOR ANDERE GROTE  
INFRASTRUCTUURWERKEN?

Die unieke aanpak vraagt niet alleen een bijzonder 
efficiënte inzet van werkkrachten. Om de beperkte 
nachtelijke tijdspanne optimaal te benutten, zette 
Jan De Nul ook de meest moderne uitrusting in en 
zijn voor alle cruciale installaties backupsystemen 
voorzien. 

De werken aan de Leopold II-tunnel duren nog tot 
2022, maar de eerste evaluaties waren uiterst 
positief. De hinder bleef beperkt, van het gevreesde 
verkeersinfarct was geen sprake en overgangs-
momenten tussen het sluiten en opnieuw openen 
van de Leopold II-tunnel verliepen eveneens 
bijzonder vlot. Daarmee vormt de renovatie  
van de Brusselse tunnel ook meteen een  
interessante testcase voor andere grote en  
complexe infrastructuurwerken.

GEPLANDE INGREPEN  
IN DE TUNNEL EN BOVENGRONDS

• Asbestverwijdering en herstellen van de 
structuur

• De waterafdichting herstellen
• Een nieuw ventilatiesysteem plaatsen
• Verhogen van de rookafvoercapaciteit
• Vernieuwen van de elektromechanische 

installaties (videobewaking, alarmsystemen, 
branddetectie)

• Bouwen van nieuwe technische lokalen om de 
interventies van de hulpdiensten te faciliteren

• Bouwen van 17 extra nooduitgangen
• Plaatsen van nieuwe bewegwijzering en een 

systeem voor realtime mobiliteitsbeheer
• Vernieuwen van het wegdek en de voetpaden
• Ontwikkelen van een nieuw decor en plaatsing 

van nieuwe ledverlichting

Jan De Nul voorziet de Leopold II-tunnel  
van maar liefst 17 extra nooduitgangen.
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Om miljoenen plastic deeltjes uit het kwetsbare natuurgebied Galgeschoor te halen, ging 
de Haven van Antwerpen op zoek naar een innovatieve, milieuvriendelijke én economisch 
haalbare oplossing. Die Plastic Challenge was op het lijf van Jan De Nul geschreven. De 
ervaren experts van milieudivisie Envisan trokken aan de kar en betrokken ook de nieuwe 
medewerkers van Jan De Nul bij het project. Die unieke samenwerking zorgde voor het 
winnende ontwerp: de Nul-O-Plastic. Tom Van Vooren was als R&D Engineer bij Envisan een 
van de drijvende krachten achter het project. Valérie Lentacker werd als kersvers recruiter 
Staff Department uitgedaagd om mee te denken.

“Veel bedrijven vragen nu al om de 
Nul-O-Plastic in te zetten.”

Tom Van Vooren, R&D Engineer

PLASTIC CHALLENGE 
VERBINDT STARTERS EN 
ERVAREN INGENIEURS

Hoe was Envisan betrokken bij de Plastic 
Challenge?

Tom: “Voor zo’n uitdagend project, dat door zijn 
specifieke omstandigheden (werken in een  
natuurgebied!) een innovatieve aanpak vraagt, ben 
je bij Envisan aan het juiste adres. Onze R&D-dienst 
kon zich vastbijten in het project en onderzocht  
verschillende mogelijke pistes om uit te komen bij 
de best mogelijke oplossing om de plastic vervuiling 
te lijf te gaan. Tegelijk leek het ons wel een leuke 
uitdaging om de starters bij Jan De Nul te betrekken 
bij het project. De Plastic Challenge leende zich voor 
innovatieve, creatieve ideeën en het thema spreekt 
vandaag iedereen aan. Samen met de afdeling 
Knowledge, Processes and Innovation hebben we 
van de Plastic Challenge een Jan De Nul Challenge 
gemaakt.” 

De ‘Nul-O-Plastic’ ging uiteindelijk met 
de hoofdprijs aan de haal. Wat doet die 
machine precies? 

Tom: “Je zou het – om het wat oneerbiedig te 
zeggen – een grote stofzuiger kunnen noemen. Het 
is een zuigunit die de plastic deeltjes uit het natuur-
gebied zuigt. De grote uitdaging was om een oplossing 
te vinden op maat van het Galgeschoor, die toch ook 
operationeel kan zijn in andere gebieden die met 
gelijkaardige problemen kampen. Het Galgeschoor 
is een bijzonder kwetsbaar natuurgebied, dat mag 

je in geen geval beschadigen. Maar tegelijkertijd 
moet de oplossing groot en krachtig genoeg zijn  
om het plastic binnen een haalbare termijn weg  
te halen.” 

Wanneer zal de Nul-O-Plastic operatio-
neel zijn? Was dit een eenmalig project 
voor Jan De Nul? 

Tom: “De Nul-O-Plastic zal zeker nog in de loop 
van 2020 aan de slag gaan. En er zullen nog heel 
wat andere projecten volgen. Veel bedrijven hebben 
ons al gevraagd om de zuigunit in te zetten, dit is 
de Nul-O-Plastic 001. We zien dat de problematiek 
van plasticvervuiling overal aan aandacht en belang 
wint. Wanneer we het Galgeschoor succesvol hebben 
opgekuist, is het niet zozeer de vraag of, maar eerder 
waar en wanneer we de Nul-O-Plastic opnieuw zien 
opduiken. Zulke projecten sluiten dan ook perfect 
aan bij de visie van Envisan: ‘Circular solutions for 
a better planet’. Binnen Jan De Nul werken we  
vanuit Envisan steeds meer met verschillende 
departementen samen om milieu-uitdagingen  
aan te gaan. Duurzaamheid is echt een paraplu 
boven alle activiteiten van het bedrijf.”

De Nul-O-Plastic zuigt de plastic deeltjes uit het 
natuurgebied Galgeschoor, zonder de omgeving te 

beschadigen.
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Wat was jouw rol in de Plastic Challenge?

Valérie: “Voor ze uitzwermen over de hele wereld volgen 
mensen die bij Jan De Nul beginnen eerst een opleiding van  
een paar weken op het kantoor in Aalst. In het kader van die 
Jan De Nul Academy werden we met de starters uitgedaagd  
om oplossingen te bedenken om het plastic uit het Galgeschoor 
te halen. De groepjes waren bijzonder divers samengesteld.  
Ik heb een economisch diploma, andere teamleden waren  
ingenieur of landmeter. Die kruisbestuiving maakte het enorm 
boeiend. We keken allemaal met een andere bril naar het probleem, 
we haalden elkaar uit onze comfortzones.” 

Met welke oplossingen zijn jullie uiteindelijk op de 
proppen gekomen?

Valérie: “We hebben verschillende oplossingen bedacht.  
Van een soort van stofzuiger tot bacteriën die het plastic op  
een natuurlijke manier afbreken. We werden aangemoedigd om 
zo onbevangen mogelijk naar het probleem te kijken. We moesten 
nog niet te veel stilstaan bij de technische uitvoering. Jan De Nul 
heeft mensen genoeg met de ervaring en de expertise om die 
ideeën in haalbare oplossingen te gieten. Het was onze rol om 
hen uit te dagen met onbevangen ideeën.” 

Wat heeft de Plastic Challenge je geleerd over  
Jan De Nul?

Valérie: “Het was onmiddellijk voor iedereen duidelijk hoe 
belangrijk duurzaamheid voor Jan De Nul is. Het is niet zomaar 
een papieren statement, de hele organisatie is ervan doordrongen. 
Duurzaamheid is echt een reflex, een tweede natuur.”

De Plastic Challenge was je eerste kennismaking 
met de bedrijfscultuur van Jan De Nul. Hoe is die 
meegevallen? 

Valérie: “Uitstekend. Het zegt veel over Jan De Nul dat we 
meteen in de organisatie werden geworpen, dat we mee  
mochten nadenken over een heel concreet probleem. Jan De Nul 
is vandaag een enorm groot en internationaal bedrijf, maar het 
blijft een familiale onderneming. De communicatie is open en 
transparant, de lijnen zijn kort. Ook als starter tellen je mening 
en je ideeën mee. Er is ruimte voor vernieuwende invalshoeken. 
Ook al werk ik nog maar een half jaar bij Jan De Nul, goede 
voorstellen kunnen meteen op begeleiding rekenen.”

“Vanaf dag één was duidelijk hoe 
belangrijk duurzaamheid en 
innovatie voor Jan De Nul zijn.”
Valérie Lentacker, Recruiter Staff Department
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De haven van Guayaquil in Ecuador is een uniek project 
voor Jan De Nul. Naast het baggeren én onderhouden 
van het 95 kilometer lange toegangskanaal installeren 
we er ook een state-of-the-art Vessel Traffic Service, een 
verkeersleiding voor de scheepvaart. Het project is 
volledig gefinancierd door Jan De Nul, de investering 
wordt terugbetaald door de tol die schepen betalen om 
het toegangskanaal te gebruiken.

“BAGGEREN IN GUAYAQUIL  
ONMOGELIJK? 
DAN KENNEN ZE  
JAN DE NUL NOG NIET.”

De haven van Guayaquil:
Guayaquil is de belangrijkste havenstad van Ecuador. 
Jan De Nul maakt de haven toegankelijk voor grotere 
schepen en zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer in 
goede banen kan worden geleid.
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Project Manager Dominic De Prins leidt het 
ambitieuze project in Ecuador in goede banen. Ook 
voor hem is het een primeur. “Bij de meeste 
projecten van Jan De Nul werken we met onze eigen, 
gekende mensen, met onze expats die tijdelijk grote 
werken komen uitvoeren. Daarna vertrekken die 
mensen weer elders in de wereld naar een ander 
project. In Guayaquil hebben we een concessie van 
25 jaar voor het onderhouden van de haven en het 
toegangs kanaal. Dit vraagt een andere kijk en 
aanpak. We werken ondertussen met een groot en 
stijgend aantal lokale mensen, die we wegwijs maken 
in de waarden en de standaarden van Jan De Nul. 
We’re here to stay.” 

HARDE ROTSEN OP DE BODEM  
EN DEINING OP DE ZEE 

“Los Goles noemen ze in Ecuador het deel van de 
maritieme toegang tot het havenkanaal dat bestaat 
uit rotsen, volgens de lokale mythe onmogelijk om 
te baggeren”, zegt Dominic De Prins. “Maar dan 
kennen ze Jan De Nul nog niet. We moesten er wel 
rekening mee houden dat de rotsbodem niet de enige 
uitdaging was. Ook de timing was zeer krap. Je kan 
er maar een aantal maanden werken, nadien maakt 
de deining het onmogelijk. Het was keihard werken, 
een race tegen de klok. We zijn hier echt in een 
recordtempo aan de slag kunnen gaan. Met een van 
onze grote cutterzuigers zijn we er toch in geslaagd 
om die eerste milestone te halen.” 

“Het tweede deel van het toegangskanaal stelt 
Jan De Nul dan weer voor een andere uitdaging. 
Daar is de ondergrond zacht, maar wel zeer 
dynamisch door sedimentatie en andere processen. 
Daar is niet zozeer het baggeren op zich de uitdaging, 
maar wel het voortdurend en efficiënt op de juiste 
diepte houden van het kanaal.” 

STATE-OF-THE-ART VERKEERSLEIDING  
VOOR DE SCHEEPVAART 

Jan De Nul maakt de haven van Guayaquil niet alleen 
toegankelijk voor grotere schepen, maar zorgt er 
ook voor dat het scheepvaartverkeer in goede banen 
geleid kan worden. “We voorzien de havenautoriteit 
van een hoogtechnologisch Vessel Traffic Service 
(VTS), een verkeersleiding voor de scheepvaart.” 

“Dat VTS-systeem komt in de eerste plaats de 
maritieme veiligheid ten goede: de verkeersleiding 
ziet wanneer schepen elkaar gaan kruisen en kan 
vanop afstand voorrang verlenen. Maar het heeft 

“We proberen duurzame 
relaties op te bouwen met 
de lokale stakeholders. Onze 
belangen lopen gelijk, we 
trekken allemaal aan hetzelfde 
zeel.”
Dominic De Prins, Project Manager

De sleephopperzuiger Pedro Alvares Cabral 
werkt mee aan de onderhoudsbaggerwerken in 
de haven van Guayaquil.
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natuurlijk ook een belangrijke economische  
meerwaarde. Door een veilige en efficiënte verkeers-
leiding kunnen meer schepen de haven van Guayaquil 
aandoen.” 

TOLHEFFING OM DE INVESTERING  
IN DE BAGGERWERKEN TERUG TE VERDIENEN

Jan De Nul heeft alle infrastructuurwerken – het 
baggeren en de installatie van het VTS-systeem – zelf 
gefinancierd en mag in ruil voor die investering tol 
heffen. Elk schip dat de haven van Guayaquil 
binnenvaart, betaalt een vastgelegd tolbedrag op 
basis van het volume van het schip. “We hanteren 
een transparante tolheffing: schepen betalen per 
brutoregistertonnage. Ze betalen alleen bij het 
binnenvaren. Ze krijgen dus meteen een retourticket. 
Of ze nu één dag in de haven blijven of tien dagen, 
de tol blijft dezelfde.” 

LOKALE STAKEHOLDERS MEE AAN BOORD 
KRIJGEN

Als Jan De Nul de investering in Guayaquil wil terug-
verdienen, moeten veel schepen de haven 
binnenvaren. “Onze inkomsten hangen sterk af van 
hoe goed het gaat met Guayaquil”, legt Dominic uit. 
“Vergelijk het met de péage op de snelwegen. Als 
automobilisten sneller kunnen rijden op de 
secundaire wegen en als de kwaliteit daar beter is, 
dan mijden ze de tolwegen. Zo is dat ook met het 

scheepvaartverkeer. Schepen betalen alleen tol als 
daar efficiëntie, een perfecte infrastructuur en een 
perfecte dienstverlening tegenover staan.” 

“Een belangrijk deel van mijn werk bestaat er dan 
ook in om goede, duurzame relaties op te bouwen 
en te onderhouden met de lokale stakeholders. Onze 
belangen lopen gelijk, we trekken allemaal aan 
hetzelfde zeel. Als de haven van Guayaquil goed 
draait, is dat goed voor Jan De Nul, voor de lokale 
economie en voor de lokale samenleving.” 

“Dat was ook een belangrijk argument om de  
garnalenkwekers mee aan boord te krijgen. Langs 
het toegangskanaal van de haven van Guayaquil zijn 
tientallen, misschien wel honderden van die 
kwekerijen. Die waren bang dat de baggerwerken 
een negatief effect zouden hebben op de kwaliteit 
van het water, dat ze bijvoorbeeld vaker zouden 
moeten verversen. We konden hen geruststellen met 
voorstellingen van onze werkmethodes, met tests 
en met metingen, maar we hebben hen ook 
meegenomen in het groeiverhaal achter dit project. 
Als de haven van Guayaquil grotere schepen kan 
ontvangen, kunnen zij ook goedkoper exporteren. 
Iedereen moet er iets bij te winnen hebben.”

Jan De Nul verbreedt het toegangskanaal in Guayaquil.  
Daardoor kan de haven concurrentieel blijven. 
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CONTACT

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

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
34-36, Parc d’Activités Capellen, 
8308 Capellen | Luxemburg

GRAFISCHE VORMGEVING EN TEKST 
Communicatiedienst Jan De Nul Group 
FINN 

FOTOGRAFIE
© Jan De Nul Group 
Brussel Mobiliteit, Menno Mulder, Muze, Tine De Wilde,  
Filip Claessens, NEP, Vista Aérea Filmaciones

We dragen ons steentje bij voor een ecologische wereld. Daarom wordt dit 
jaarverslag uitgegeven op gerecycleerd papier (Nautilus - Super White).

Voor meer informatie omtrent dit jaarverslag kan men zich wenden tot: 
Paul Lievens, financiële dienst  
paul.lievens@jandenul.com

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

BELGIË 
Jan De Nul nv 
Tragel 60 
9308 Hofstade-Aalst 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 
34-36, Parc d’Activités Capellen 
8308 Capellen I Luxemburg 
T +352 39 89 11 
F +352 39 96 43 
info@dmmlux.com
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