
6,875 
collega’s
in 2019

26
kantoren

wereldwijd

38 
landen waarin we

actief waren in 2019

263 
projecten
in 2019

# N I C E T O M E E T Y O U 
KEN JE JAN DE NUL AL? 

# D U U R Z A A M O N D E R N E M E N  
JAN DE NUL BOUWT AAN  
EEN GROENE WERELD VAN MORGEN
De meesten kennen Jan De Nul als baggeraar. Maar we doen veel meer dan dat! We zijn zeer  
gedreven om te bouwen aan een betere toekomst. Bij ieder project zetten we in op de bescherming 
van de biodiversiteit in het werkgebied. We laten ons daarbij zo veel mogelijk inspireren  
door de functies en diensten van ecosystemen. Met, voor en zoals de natuur. 
Bij zulke ‘‘Nature- Based Solutions’ hanteren we bouwmethodes die gebruik maken van natuurlijke  
materialen. Het grote pluspunt: de natuur ontwikkelt zichzelf verder en houdt zichzelf in stand. 

Vormgeven  
aan water en 

land.
Offshore, maritiem, civiel, milieu en projectontwikkeling.  

Jan De Nul Group is expert in vijf hoofdactiviteiten.

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore  
energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en  

creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. 
Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons 

bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle  
activiteiten combineren.

J A N D E N U L . C O M

> MATERIEEL.

SCHEPEN
Jan De Nul Group bezit een veelzijdige en ultramoderne vloot van bagger- en offshore installatieschepen. 
Het grootste deel ervan is eigen ontwerp. Door het diverse gamma kunnen we voor elke projectrealisatie de 
ideale samenstelling aanbieden.

> WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?  
SCAN EN SCHRIJF JE IN OP ONZE  
FOCUS NEWSLETTER. 

> SCAN VOOR MEER INFORMATIE  
OVER ONZE PROJECTEN WERELDWIJD.

> PROJECTEN.

139  
HULPVAARTUIGEN

3  
KRAANSCHEPEN

13  
CUTTERZUIGERS

6  
BACKHOE DREDGERS

17 
SPLIJTHOPPERS

3 
WATERINJECTIEBAGGERSCHEPEN

3  
KABELINSTALLATIESCHEPEN

5  
ROTSINSTALLATIESCHEPEN

2  
MULTIPURPOSE-SCHEPEN

3  
OFFSHORE JACK-UP INSTALLATIESCHEPEN

31  
SLEEPHOPPERZUIGERS

> SCAN TO READ IN ENGLISH.
SCANNEZ POUR LES INFORMATIONS  
EN FRANCAIS.

> BEKIJK ONZE BEDRIJFSFILM.

> MEEWERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE.
Drijvende zonnepanelen op meren, dammen en in lagunes bestaan al even. De volgende stap in de evolutie zou 
zonnetechnologie op zee kunnen zijn. Om in deze ruigere omgeving energie op te wekken, moeten zonnepanelen 
aangepast worden, zodat ze bestand zijn tegen zout water, sterke stromingen en hoge golven. Bovendien moeten 
de panelen kunnen drijven. Samen met onze partners doen we als eersten in België onderzoek naar offshore 
zonne-energie en het is onze ambitie om dit ook in onze Noordzee te realiseren.

> ZEEGRASVELDEN AANLEGGEN  
OM KUSTGEBIEDEN TE WAPENEN.

Zeegrassen zijn een van de belangrijkste gewassen in de zee. Ze bieden onderdak aan jonge vissen, stabiliseren 
de zeebodem en verminderen kusterosie. Maar, zeegrasvelden verdwijnen al jaren drastisch door slechte 
waterkwaliteit, plantenziektes, klimaatverandering en kusterosie. 
Het innovatieproject ‘PLANT ME’ wil dit ecosysteem helpen herstellen door een nieuwe planttechniek voor 
zeegrassen te ontwikkelen. Met deze nieuwe techniek kunnen we eenvoudig en snel nieuwe zeegrasvelden op 
de zeebodem in ondiepe wateren aanleggen.

> OESTERS KWEKEN IN  
WINDMOLENPARKEN OP ZEE.

De windmolenparken in de Belgische Noordzee leveren ons heel wat groene stroom, maar wat als we de ruimte 
die ze innemen op zee ook zo optimaal en duurzaam mogelijk benutten? 
Binnen het Europese United-project onderzoeken we samen met onze Belgische partners op welke stenen oesters 
het beste groeien. Die stenen kiezen we dan als bescherming voor de turbines. Het doel is om de inheemse platte 
oesterriffen te herstellen. Zullen we binnenkort oesters eten vers van het windmolenpark?

> BIOBOUWERS INZETTEN  
OM KUSTECOSYSTEEM TE HERSTELLEN.

We voelen de impact van de klimaatverandering: het zeeniveau stijgt, stormen nemen toe. Deze stormen kunnen 
enorme hoeveelheden zand verplaatsen, waardoor we elk jaar onze stranden moeten herstellen om onze 
kuststreek blijvend te beschermen. Binnen het onderzoeksproject Coastbusters gingen we met onze partners 
op zoek naar een natuurlijke manier om het zand op zijn plaats te houden. 
Dat doen we door biogene riffen te bouwen. De riffen bestaan uit ‘biobouwers’, mariene planten en dieren die 
goed zijn voor de kustecosystemen. De riffen helpen de kracht van de golven af te zwakken, waardoor het zand 
op zijn plaats blijft.

> NATUURHERSTEL OP HET  
NEDERLANDSE WADDENEILAND TEXEL.

De Prins Hendrikdijk die het Nederlandse eiland Texel van de Waddenzee scheidt, was door de jaren heen zo lek 
als een zeef geworden. Daardoor kreeg de vruchtbare bodem en het prachtige natuurlandschap op Texel het 
moeilijk. Wij vonden een oplossing vlakbij: de natuur. 
We hebben de oude dijk verstevigd met nieuw gebaggerd zand. Het resultaat: een natuurlijke kustwering net zo 
groot als 400 voetbalvelden, een nieuw duinlandschap tegen de oude dijk en een landschap bestaande uit  
slikken en schorren aan de zeezijde. De overgang tussen land en water is nu weer natuurlijk en lijkt erg op de 
natuur zoals die vroeger was.

> DE NATUUR NABOOTSEN  
VOOR DE KUST VAN BENIN.

Door haar ligging aan de Atlantische Oceaan worstelt de kust van Benin met erosie. De golven van de oceaan 
slaan met grote kracht in op de kust, waardoor ze alsmaar meer verdwijnt. 
Ook hier zochten we een oplossing in de natuur. We vonden inspiratie bij de natuurlijke kustbeschermers: 
koraalriffen. We bootsen deze riffen na door, evenwijdig met de kust, een vijf kilometer lange  
onderwatergolfbreker te bouwen. Die zal ervoor zorgen dat de kracht van de golven gebroken wordt nog voor  
ze de kust bereiken. Net zoals koraalriffen dat met golven doen. Het zand zal zich hierdoor minder verplaatsen 
en erosie zal afnemen.

> OVERSTROMINGSGEBIED  
TERUGGEVEN AAN DE SCHELDE.

Op een boogscheut van de Haven van Antwerpen liggen de Nederlandse Hedwigepolder en de Belgische 
Prosperpolder. Zo’n 150 jaar geleden legde de mens deze polders aan, vandaag geven we ze terug aan de Schelde.
We bouwen een nieuwe waterkering op Nederlands grondgebied, herstellen de originele kreken in hun  
glorie en leggen vijf broedeilanden aan. In totaal geven we zo 600 hectare terug aan de natuur. Slikken en 
schorren zullen langzaamaan ontstaan en de waardevolle getijdennatuur komt terug, goed voor zeldzame  
vogels, planten en dieren. Het ultieme doel? Dat het gebied er binnen enkele jaren net zo uitziet als het  
nabijgelegen land van Saeftinghe.

> SCAN VOOR MEER NIEUWS.



Z E R O A C C I D E N T S

Z E R O B R E A C H E S

Z E R O W A S T E

Z E R O E M I S S I O N S

Met ons bedrijfsprogramma CODE ZERO werken we aan vier duidelijke ambities:

Zero emissions (geen uitstoot)
Zero accidents (geen ongevallen)

Zero breaches (geen ethische en sociale inbreuken)
Zero waste (geen afval)

Deze vier pijlers zetten de krijtlijnen uit voor een duurzaam en verantwoord ondernemerschap  
binnen Jan De Nul. Met concrete initiatieven op bedrijfs- en projectniveau inspireren en engageren we al onze 

medewerkers en bedrijfspartners. We go for zero! Voor een betere toekomst.

#WEGOFORZERO   



7 
nieuwe  

ulev-schepen  
in onze vloot

90%
minder  

stikstofuitstoot

99%
van de nanopartikels  

wordt uit de  
uitstoot gehaald

# E E N H A RT V O O R

NOx

DIESEL MOTOR

SCR-KATALYSATOR
NOx Reduction

DIESEL PARTIKEL FILTER

LUCHT: DE STRENGE 
EU STAGE V-EISEN PROOF 

NOx

H2O

H2O

N2

N2

NOx

NANOPARTIKELS

ULEV SCHEPEN 
IN DE VLOOT

X7

DIESEL PARTIKEL FILTER

SCR-KATALYSATOR

> SCAN DE QR-CODE EN ONTDEK ...

> WE FILTEREN DE UITSTOOT VAN ONZE SCHEPEN 
TOT EEN ABSOLUUT MINIMUM.

Wist je dat onze nieuwe generatie schepen uitgerust is met een uniek filtersysteem dat uitlaatgassen 
behandelt en de uitstoot van nanopartikels tegengaat? Dé sleutel tot een betere luchtkwaliteit. Je herkent 
ze aan de blauwe funnel.

Zonder nabehandeling stoten interne verbrandingsmotoren schadelijke uitlaatgassen uit. Schepen voorzien 
van het geavanceerde filtersysteem doen dit niet. De katalysator maakt stikstofoxiden onschadelijk en de 
roetfilter houdt de fijnste deeltjes tegen. Met andere woorden: geen luchtvervuiling en schadelijk fijnstof 
meer die een directe impact hebben op onze gezondheid en op onze leefomgeving.

JAN DE NUL ZET MAXIMAAL IN OP KLIMAAT EN LUCHTKWALITEIT

Heb je ook onze ULEv Sanderus al gespot voor de kust van Knokke-Heist? 
Dit schip houdt momenteel de haven van Zeebrugge op diepte, zodat 
zeevaart van en naar ons land steeds mogelijk blijft.  

ONZE PLANEET.
Duurzaamheid is inherent met ons verbonden. Het is niet zomaar een  
vakje dat we afvinken. Met een gedragen MVO-beleid werken we  
ambitieus naar drie hoofddoelen, gericht op onze sociale (People),  
ecologische (Planet) en economische (Profit) impact. Met die aanpak  
werken we aan maar liefst 13 Sustainable Development Goals (SDG’s).

We zetten ons dagelijks in voor een betere planeet. Bij het ontwerp en 
tijdens de uitvoering van een project nemen we doordachte maatregelen 
om onze impact op de planeet te minimaliseren. Uit respect voor de 
natuur, onze leefomgeving en de volksgezondheid. Lees hier meer over 
enkele van onze hartverwarmende initiatieven.

> AMBITIEUS IN HET VERLAGEN VAN  
ENERGIEVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT.

We zetten ons energiemanagement dan ook om in concrete initiatieven, zoals onze eigen energie –transitie 
waarbij we kiezen voor schepen met ultra lage uitstoot, varen op 100% biobrandstof, een elektrificatie van 
ons wagenpark. We werken in ecologische bouwketen en op onze bestaande sites voorzien we zonnepanelen 
en windturbines om in onze eigen energienoden te voorzien. En we sporen onze medewerkers graag aan om 
mee te denken over alternatieven voor hun woon-werkverkeer.

OOK VLAANDEREN VAART DEZE KOERS.
De Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, stimuleert de industrie 
maximaal om via innovatie in te zetten op CO₂-reductie. Bij publieke aanbestedingen worden de 
ingediende voorstellen hierop beoordeeld.

> SAMEN VOOR MINDER AFVAL.
Onze planeet staat onder druk en we voelen ons als maritieme bouwer nauw betrokken. Plastic afval 
bijvoorbeeld bedreigt de rijke mariene biodiversiteit in onze oceanen. Daarom zetten wij ons onverstoord in 
op het beheersen van onze afvalstromen en de reductie ervan. 
Een mooi initiatief komt vanuit de buik van onze organisatie: projectteams wereldwijd steken jaarlijks de 
handen uit de mouwen om menig strand schoon te maken. Samen met hun lokale partners dragen ze 
rechtstreeks bij aan ‘Leven in het water’ (SDG 14). Omdat we onze oceanen proper willen houden!

20 ton 
minder plastic afval  

per jaar aan boord van onze  
pedro álvares cabral

20 +
afvalreducerende initiatieven  

in onze kantoren, op onze werven  
en aan boord van onze schepen wereldwijd

VOLG ONS OP 
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WE VOEREN ZAND AAN MET EEN  
SLEEPHOPPERZUIGER. 
MAAR WAT IS DAT VOOR EEN SCHIP?
Een sleephopperzuiger is als een varende stofzuiger met een grote laadbak aan boord. Dit type 
schip heeft één of twee zuigbuizen met onderaan zuigermonden die over de zeebodem slepen. 
Zij zuigen het materiaal op en brengen het naar de grote laadbak aan boord. Eens de laadbak 
vol zal het schip het materiaal opnieuw lossen op de plaats waar onze klant het vraagt. Dit 
kan bijvoorbeeld op volle zee, op een strand of achter een kaaimuur. 

7

8

5
 ONDERWATER CENTRIFUGALE BAGGERPOMP 

 Pomp die zorgt voor het opzuigen en persen van het 
baggermateriaal door het leidingsysteem.

6
 BODEMDEUREN

 Deur onderaan de romp van het schip die open kan worden 
gezet om het baggermateriaal te lossen.

7
 ZUIGBUIS

 Stalen pijp die naast het schip naar beneden gelaten wordt 
tot wanneer de sleepkop de bodem raakt. De baggerpomp 
zuigt door deze buis het baggermateriaal op.

8
 SLEEPKOP

 Grote zuigmond onderaan de zuigbuis die over de zeebodem 
sleept en de bodem los woelt waarna de baggerpomp het 
materiaal kan opzuigen. Je kan het vergelijken met een 
grote stofzuiger.

9
 ZUIGBUISBOKKEN MET LIEREN

 Bokken met kabels om de gehele zuigbuis te dragen en te 
positioneren.

1
 BEUN OF HOPPER

 De grote laadbak aan boord waarin het gebaggerde 
materiaal terecht komt. Jan De Nul’s grootste 
sleephopperzuiger heeft een beun met een inhoud van 
46.000 m³. De Pedro Álvares Cabral heeft een hopperinhoud 
van 14.000m³.

2
 BRUG

 Controlecentrum van het schip van waaruit de kapitein en 
stuurmannen met het schip varen of manoeuvreren. Van 
hieruit wordt ook de baggerinstallatie bediend.

3
 RAINBOW NOZZLE

 Mondstuk waardoor het gebaggerde materiaal in een boog 
kan worden geperst (rainbowen).

4
 BOEGKOPPELING

 Mondstuk waarop de drijvende leiding aangesloten wordt.

HOE LEDIGT EEN SLEEPHOPPERZUIGER ZIJN LAADBAK?

A

KLAPPEN

Het materiaal wordt door de 
bodemdeuren onderaan in de romp 

van het schip gelost.

B

RAINBOWEN

Het materiaal wordt door de rainbow nozzle  
vooraan het schip in een boog weg geperst.

De vorm van deze boog lijkt op een  
regenboog, vandaar de naam.

C

WALPERSEN

Het zand wordt door een drijvende 
 leiding of zinkerleiding  

aan wal geperst.

> OP ONS YOUTUBEKANAAL TONEN WE JOU HOE DE 
SLEEPHOPPERZUIGER WERKT.

# K U S T B E S C H E R M I N G
WAT DOEN WE HIER AAN DE BELGISCHE KUST?

WE HELPEN ONZE KUST.
We onderhouden onze kustlijn door stranden na erosie te herstellen. 
Zo beschermen we onze kwetsbare kust en wapenen we haar tegen de 
stijgende zeespiegel. 

We gebruiken hiervoor een natuurlijk materiaal: zand. Met het 
gebaggerde zand dat we hier aanvoeren, kan het strand zijn 
natuurlijke kustdynamiek behouden en zware golfaanvallen tijdens  
stormen zelf breken. De golfkracht neemt af nog vóór die het  
achterliggende gebied kan beschadigen. 

> MET EEN BAGGERSCHIP,  
BULLDOZERS EN GRAAFMACHINES.

Waar halen we het zand om de stranden te verstevigen? Op zee. Daarvoor gebruiken we een baggerschip.  
Hier kan je de sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral aan het werk zien. Dit baggerschip zuigt zand van op 
de zeebodem op, laadt het aan boord in zijn grote laadbak en perst het zand vervolgens door een leiding naar 
het strand.  Op het strand staan bulldozers en graafmachines klaar om het aangevoerde zand uit te rijden, 
zodat het evenwichtig wordt verdeeld en het gewenste strandprofiel wordt bereikt.

RAVERSIJDE

KNOKKE-HEIST

5
weken werk in  
knokke-heist

2 km
strandlengte  
te herstellen

900.000 m3
nieuw zand  

op het strand

60 m
strand per dag  

afgewerkt

5 km
leiding van het schip vanuit 

zeebrugge naar het 
strand in knokke-heist

4
weken werk in  

raversijde

2,5 km
strandlengte  
te herstellen

500.000 m3
nieuw zand  

op het strand

90 m
strand per dag  

afgewerkt

1,5 km
leiding van het schip  

naar het strand



# W E R E L D P R I M E U R

# R E C O G N I S E Y O U R S E L F

VAAR MET ONS MEE!
Welkom aan boord van onze sleephopperzuiger. Vanop de brug heb je een mooi zicht 
op de hopper die langzaam gevuld wordt met het gebaggerde zand van op de zeebodem.

> NEEM HIER EEN SELFIE MET JE BUBBEL EN TOON DE 
WERELD DAT JE ER BIJ WAS.

EERSTE 100% DUURZAME  
STRANDSUPPLETIES EN DÁT IN BELGIË!
Jan De Nul Group mag zich de eerste baggeraar noemen die 100% duurzame 
strandsuppleties uitvoert. En dat voor de Belgische kust! In de maand februari brengen 
we in opdracht van de Vlaamse Overheid zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand 
van Raversijde aan. In maart is Knokke aan de beurt, waar we zo’n 900.000 kubieke 
meter zand aanvoeren. Het materieel dat we voor deze bagger- en grondwerken inzetten, 
beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen. 

> 100% BIOBRANDSTOF.
Ons baggerschip vaart op 100% hernieuwbare biobrandstof van de tweede generatie. Deze duurzame brandstof is zwavelvrij en 
vermindert de CO2-uitstoot met maar liefst 90%! Het is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van oliën uit 
plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen.
Met deze duurzame variant belandt er ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt namelijk heel wat efficiënter 
dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens 
bevorderlijk voor de circulaire economie. 

WIJ VAREN OP JOUW FRITUUROLIE. 
Wist je dat ook jij je steentje kan bijdragen aan dit en andere baggerprojecten? Biobrandstof is namelijk gemaakt van 
jouw frituurolie! Breng zeker je gebruikte frituurolie naar het recyclagecentrum, want wij kunnen er nog iets mee doen. 
En zo help jij ook mee aan de circulaire economie!   

> NIEUWSTE GENERATIE BULLDOZERS OP HET STRAND.
Op het strand zie je de meest geavanceerde bulldozers en graafmachines aan het werk. Ze zijn elk uitgerust met een 
uitlaatgasfiltersysteem waardoor ook hier onze uitstoot daalt met 90%!

> MEEST ENERGIE-EFFICIËNTE BOUWKETEN.
Onze collega’s werken in de nieuwste energie-efficiënte bouwketen. Door extra isolatie van muren, dak en vloer, in combinatie 
met driedubbel glas, deurpompen en verbeterde luchtdichtheid, worden warmte- en koudeverliezen geminimaliseerd. Een 
warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling. Klassieke lampen worden vervangen door ledverlichting. Dit zorgt samen voor 
80% minder energieverbruik! 

100% 
biobrandstof  
op basis van  
frituurolie

90%
minder  

co2-uitstoot

80%
minder  

energieverbruik

> SCAN VOOR MEER NIEUWS.


