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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. Verontreinigde sites 
saneren en herontwikkelen wij. Dankzij de vruchtbare wisselwerking 
binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we 
één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.
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VOORWOORD

Ons bedrijf is wendbaar, dat heeft deze crisis nog maar 
eens bewezen. In geen tijd hebben we een COVID-19-
crisisteam opgezet. Met 2 belangrijke taken: de gezondheid 
en de veiligheid van onze mensen garanderen én de  
continuïteit van projecten voor onze klanten verzekeren.

We hebben onze eigen test- en reisprocedures uitgewerkt. 
Dat heeft niet kunnen verhinderen dat we toch veel van de 
JDN’ers hebben moeten vragen. Collega’s zaten noodge-
dwongen lange tijd in het buitenland klem, de vele  
procedures maakten de reistijden langer, en quarantaine-
maatregelen wogen soms zeer zwaar door. We zijn hen 
enorm dankbaar voor alle getoonde flexibiliteit en 
loyaliteit!

VOLOP INZETTEN OP DUURZAAMHEID

Elke crisis brengt kansen. Het afgelopen jaar heeft ons 
ertoe aangezet nog meer in te zetten op duurzaamheid. 
De energietransitie is immers niet meer te stoppen. 
Overheden en lokale besturen nemen volop initiatieven om 
de voetafdruk van projecten te reduceren. En daar helpen 
we hen graag bij!

In 2019 namen we onze eerste 3 ULEv-hopperzuigers in 
de vaart, gevolgd door de hopperzuiger Sanderus en de 
kabellegger Connector in 2020. Onze unieke ULEv-schepen 
herleiden de uitstoot van fijnstof, stikstofoxides en andere 
polluenten tot vrijwel nul. En dat wordt enthousiast door 
de markt ontvangen.

Daarom blijven we onze vloot future-proof, en dus op 
duurzame wijze, uitbreiden en moderniseren. We zijn er 
trots op dat de hopperzuigers Ortelius en Galileo Galilei 
en de cutterzuiger Willem Van Rubroeck in de loop van 
2021 in bedrijf komen. Vanaf 2022 zullen we ook de  

2 offshore ULEv-installatieschepen in aanbouw op projecten 
inzetten. Het zijn investeringen die het blijvende commit-
ment van Jan De Nul aan een duurzame toekomst 
onderstrepen.

MENSEN ZIJN ONS WARE KAPITAAL

Naast materieel investeren we volop in onze mensen. Onze 
eigen JDN Academy stimuleert werknemers om voortdu-
rend bij te leren: van elkaar en met elkaar. 

We zijn inmiddels gestart met de uitbreiding van onze 
kantoren in Aalst. De JDN Academy krijgt in de uitbreiding 
beschikking over een groot Kenniscentrum met nieuwe 
simulatoren. In het Kenniscentrum kunnen we JDN’ers 
nog gerichter opleiden en voorbereiden op de ambitieuze 
projecten van onze opdrachtgevers. 

Van links naar rechts:
Pieter Jan De Nul, Dirk De Nul,   

Julie De Nul, Ir. Jan Pieter De Nul 

2020 was een schrikkeljaar. Dat was niet enkel omdat het jaar 366 dagen 
telde, maar vooral omdat COVID-19 een flinke hapering in ons normale 
ritme veroorzaakte. Het coronavirus verspreidde zich razendsnel over de 
hele wereld en heeft ons er ruw op gewezen dat we niet alles in de hand 
hebben. De wereld stond op zijn kop: lockdown maatregelen werden 
afgekondigd, thuiswerk opgelegd en reisbeperkingen ingevoerd. Kortom, 
de COVID-19 pandemie heeft ons voor talloze uitdagingen gesteld. Zowel 
op persoonlijk als op zakelijk vlak.
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CODE ZERO

Ook als organisatie blijft Jan De Nul zich ontwikkelen. We  
kiezen resoluut voor duurzaamheid en stellen onszelf 
steeds extremere doelen. De naam van ons nieuwe bedrijfs-
programma dat dit alles verenigt: Code Zero. In ons MVO-
rapport 2019-20 zoomen we in op de duurzame verwezen-
lijkingen van de afgelopen twee jaar.

Code Zero is een company-wide programma. Professionals 
vanuit al onze disciplines – met verschillende drijfveren en 
inzichten – werken in het programma intensief samen naar 
één doel: Zero Breaches, Zero Waste, Zero Emissions en 
Zero Accidents. Code Zero geeft Jan De Nul de vaart om 
de grootse uitdagingen die voor ons liggen aan te kunnen.

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Na het turbulente schrikkeljaar 2020 kijken we positief 
naar de komende jaren. 2021 wordt een overgangsjaar. Het 
einde van de pandemie is in zicht, dankzij mondiale 
vaccinatiecampagnes.

Jan De Nul is met vertrouwen blijven investeren in 
(duurzaam) materieel, onze mensen en in de organisatie. 
Tel daarbij op de verwachte economische groei in de tweede 
helft van 2021, met een positief effect op onze activiteiten. 
Dat stelt ons in staat om ons 3,2 miljard euro-grote 
orderboek verder aan te vullen. Maar nog belangrijker: om 
samen met onze opdrachtgevers de meest uitdagende 
projecten uit te mogen voeren.

“Ons bedrijf is wendbaar,  
dat heeft deze crisis nog maar eens bewezen.”
Raad van Bestuur Jan De Nul Group
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DUURZAME 
KEUZES

33  PROJECTEN IN AMERIKA 
Offshore waterbouw en baggeren

Onze baggerdivisie zet volop ULEv-schepen in. In  
combinatie met biofuel beperken deze schepen de 
uitstoot van fijnstof, stikstofoxides en CO2 tot een 
minimum. De Belgische, Duitse en Argentijnse 
overheden zijn alvast onder de indruk.

Onze offshore divisie heeft in 2020 weer windmolens 
geplaatst in Europa, een gekende en vertrouwde markt. 
En de divisie expandeerde zowel in oostelijke als in 
westelijke richting: zowel in de Verenigde Staten van 
Amerika als in Taiwan hebben we windparken ge -
realiseerd. Jan De Nul neemt daarmee trots mede het 
voortouw in de globale energietransitie.

“ We kiezen voor een 
duurzame bedrijfsvoering 
en dito projectuitvoering. 
Voor alle divisies in ons 
bedrijf.”
Raad van Bestuur Jan De Nul Group

De civiele en milieudivisies zetten ook dit jaar in op 
future-proof en efficiënt energiebeheer bij elk van onze 
bouwwerken. Daarnaast is het leefbaar maken voor 
mens en natuur van soms sterk vervuilde plaatsen 
een echte specialisatie geworden.

Jan De Nul heeft gekozen voor duurzaamheid. Een 
duurzame bedrijfsvoering en een duurzame uitvoering 
van projecten. En dit voor alle divisies van het bedrijf.

De coronapandemie heeft ons gedwongen om stil te 
staan. Soms letterlijk, opgesloten door lockdowns en 
quarantaines. Maar ook figuurlijk: stilstaan bij hoe we 
verder willen in deze wereld, in onze markt en in het 
bijzonder in ons bedrijf.

De marktvraag wordt de komende jaren gestuurd door 
klimaatverandering, toename van de wereldbevolking 
en de daarmee gepaard gaande groeiende wereldhan-
del en energievraag. Het vraagt om een passend 
antwoord vanuit al onze divisies.
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6.267
collega’s
in 2020

47 
landen

waarin we
actief waren

in 2020

228 
projecten

in 2020

69 Civiele bouw

103 Offshore waterbouw en baggeren

45 Milieusanering

11 Projectontwikkeling

169 PROJECTEN IN EUROPA
44 Offshore waterbouw en baggeren
69 Civiele bouw
45 Milieusanering
11 Projectontwikkeling

11 PROJECTEN IN AFRIKA 
Offshore waterbouw en baggeren

1 PROJECT IN OCEANIË 
Offshore waterbouw en baggeren

14 PROJECTEN IN AZIË 
Offshore waterbouw en baggeren

9ALGEMENE INTrodUCTIE.

MVO-RAPPORT 2019-20FINANCIEEL RAPPORT 2020

RAADPLEEG WWW.JANDENUL.COM



2020 WAS…

DOORZETTING
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ENERGIE p. 12
Energiebewust bouwen is een voorwaarde voor een duurzame samenleving. 
Van bij het ontwerp tot de realisatie kiest Jan De Nul voor een duurzame 
aanpak in harmonie met alle rijkdommen die de natuur ons biedt: aarde, wind, 
licht en water. Een bijna poëtisch samenspel van constructie, natuur en 
omgeving, met de mens als enthousiast publiek. Never change a winning 
team, want ook in offshore windindustrie nemen we bewust het voortouw.  
De globale energietransitie is een kolfje naar de hand van Jan De Nul, sterke 
believers in hernieuwbare energie van het eerste uur. Columbus ontdekte 
Amerika, de Verenigde Staten ontdekken Jan De Nul als eerste internationale 
waterbouwer van offshore windprojecten.

DOORZETTING p. 22
Hoe verzoen je economie en ecologie bij de uitdieping van een havengebied? 
Met een doordachte aanpak, een innovatieve techniek, een flinke dosis  
doorzettingsvermogen en een doorgewinterde baggeraar als Jan De Nul. 
Maar ook een decennialang zwaar vervuilde site geven we niet op en we 
maken er een waardevol natuurgebied van.  
COVID-19 lag aan de basis van ongekende uitdagingen. Zo betekende de rem 
op het internationale personenverkeer dat bedrijven met werknemers over 
heel de wereld creatief uit de hoek moesten komen. En vooral: doorzetten! 
Dat deed Jan De Nul met verve. Na elk staaltje teamwerk sloegen we de 
vreugdekreet: ‘Het is gelukt!’.

FUTURE-PROOF p. 34
Jan De Nul zet koers naar 2050. Het duurzaamheidsprogramma Code Zero 
begeleidt ons als bedrijf, maar ook als individuele werknemer naar een 
duurzame wereld. Het zit in ons DNA en we dragen het met dezelfde bezieling 
uit naar onze partners, klanten en lokale gemeenschappen. We werken mee 
aan de uitbouw van de zorg, die dit jaar zwaar onder druk kwam te staan. Een 
vijfsterrenziekenhuis met de patiënt centraal? Jazeker. Een eiland verbinden 
met het elektriciteitsnet op het vasteland? Laat maar komen. Een elektrisch 
controlecentrum op afstand voor het beheer van een windmolenpark?  
U vraagt, wij draaien. De toekomst is van ons!
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ENERGIE

Energiebewust bouwen is een voorwaarde 
voor een duurzame samenleving. Van bij 
het ontwerp tot de realisatie kiest 
Jan De Nul voor een duurzame aanpak in 
harmonie met alle rijkdommen die de 
natuur ons biedt: wind, licht en water. Een 
bijna poëtisch samenspel van constructie, 
natuur en omgeving, met de mens als 
enthousiast publiek. 
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VAN OOST NAAR WEST:
PIONIEREN IN OFFSHORE WINDENERGIE

De offshore windindustrie is in opmars. En daar werkt Jan De Nul graag 
aan mee. Bovenop het pionierswerk in Taiwan installeerden we ook in de 
Verenigde Staten als eerste internationale waterbouwer een offshore 
windproject in federale wateren. En met succes. “We nemen bewust het 
voortouw in de globale energietransitie”, vertelt Project Manager Bert 
Reynvoet. “Met onze uitgebreide ervaring en expertise kunnen we in veel 
regio’s het verschil maken.”

Hoe zien jullie de offshore  
windindustrie evolueren?

Bert Reynvoet, Project Manager: “Steeds meer 
landen volgen het voorbeeld van Europa. Hier 
kennen we dit type infrastructuur al meer dan 20 
jaar. Zo bestond het eerste offshore windproject in 
Denemarken uit 7 windmolens met een vermogen 
van 1,5 MW. We hebben sindsdien een lange weg 
afgelegd: de turbines worden alsmaar groter en 
krachtiger. Belangrijker is dat deze evolutie de ener-
gietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie 
mogelijk maakt. Iets wat aansluit bij de ambities 
van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneu-
traal te worden. 

Andere regio’s en landen beginnen nog maar net 
aan dit parcours, zoals de Verenigde Staten. Het 
recente Coastal Virginia Offshore Wind-project waar 
Jan De Nul zijn schouders onder zette, is bijvoor-
beeld het eerste Amerikaanse offshore windmolen-
park in federale wateren. In Taiwan voeren we 
overigens een gelijkaardig project uit. We kunnen 
dus met recht zeggen dat we op de eerste rij staan 
bij de internationalisering van offshore windenergie. 
Deze pioniersprojecten illustreren bovendien perfect 
onze mindset: we zeggen nooit neen tegen een 
mooie uitdaging.”

Wat waren de grootste uitdagingen  
bij het project in Virginia?

Bert: “Een nieuwe markt, een uitdagende locatie en volledig 
van nul beginnen: de voorbereidingen namen twee jaar in beslag. 
Maar ook logistiek was het een enorme uitdaging om het materiaal 
en de mensen veilig en op tijd ter plaatse te krijgen. In april de 
Atlantische Oceaan oversteken van Europa naar de Verenigde 
Staten is niet evident. Om die lange zeereis voor te bereiden, 
hebben we specifieke berekeningen gedaan voor de Vole au vent 
– ons schip – en een strak routeplan opgesteld. Samen met onze 
QHSSE-afdeling volgden we het weer minutieus op en stuurden 
we de route geregeld bij. Veiligheid primeert altijd. 

Op hetzelfde moment kruiste COVID-19 ons pad. Veel landen 
sloten hun grenzen en de maatregelen veranderden vrijwel 
dagelijks. Onze voorbereiding viel daardoor grotendeels in het 
water. Maar we waren vastberaden om onze beloftes aan de klant 
na te komen. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd door het hele 
installatieteam vanuit Europa mee te nemen aan boord van de 
Vole au vent. Zo voer een kraanman zeventien dagen mee over 
de Atlantische Oceaan. Een uitzonderlijke situatie, maar de klant 
waardeerde het enorm dat we net een stapje verder gingen.”

Bert Reynvoet, Project Manager
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Luidt dit project een nieuw 
tijdperk in voor de Verenigde 
Staten?

Bert: “Heel zeker. Zo willen de 
Verenigde Staten in de komende 10 
jaar het equivalent van Europa bouwen. 
Een ambitieuze doelstelling, maar iets 
waar we met volle overtuiging aan 
meewerken. De bouw van ons drijvend 
kraanschip Les Alizés bevestigt onze 
ambities voor de Amerikaanse markt. 
Bovendien hebben we door het project 
in Virginia het voordeel van de ervaring. 

Welke nieuwigheden pasten jullie  
toe in het project?

Bert: “We onderzochten hoe we onze operaties 
nóg meer kunnen automatiseren. Zo moesten we 
vroeger verschillende punten meten om te zien of 
de monopile recht stond. Hierdoor was er een finale 
berekening nodig, wat extra tijd in beslag nam. Nu 
hebben we verschillende camera’s uit verschillende 
hoekpunten gebruikt en konden we zeer nauwkeurig 
de inclinatie bepalen. We pasten deze techniek hier 
voor het eerst toe en zijn er zo in geslaagd om de 
klant een efficiëntere oplossing te bieden. Dit project 
was dus op verschillende vlakken een unieke 
ervaring.”

Het was zowel voor ons als voor de 
lokale autoriteiten een erg leerrijke 
periode. Doordat de Verenigde Staten 
pas hun eerste stappen zetten op het 
gebied van offshore windenergie, lopen 
de ondersteunende diensten bijvoor-
beeld nog niet optimaal. Zo was de 
lokale kade niet uitgerust om het 
materieel te plaatsen, waardoor we 
alle onderdelen van het transportschip 

Het offshore jack-up installatieschip Vole au vent stond in voor 
het transport en de installatie van de twee windmolens. 

meteen op de Vole au vent gehesen 
hebben. Ter voorbereiding hebben we 
uitvoerige simulaties gemaakt van hoe 
het schip zich gedraagt in bepaalde 
weersomstandigheden. Daarnaast is 
de Amerikaanse aanpak anders dan in 
Europa. Niet voor de hand liggend, maar 
des te meer op ons lijf geschreven.”

Virginia:
Hier bouwde  

Jan De Nul  
het eerste offshore 

windmolenpark van 12 
MW in Amerikaanse 
federale wateren. De 

Verenigde Staten willen 
de komende 10 jaar het 
equivalent van Europa 

aan energiewinning  
op zee bouwen.
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DE SCOPE IN VIRGINIA

Jan De Nul stond in voor het transport van zowel de 
funderingen als de turbines. Het jack-up installatieschip 
Vole au vent nam de installatie voor zijn rekening. Het 
multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant stond 
in voor de volledige scour protection met stenen uit 
een nabijgelegen steengroeve. Voor dit pilootproject 
installeerde Jan De Nul twee windmolens.

Het multipurpose-schip 
Adhémar de Saint-Venant 

zorgde voor de  
onderwaterbescherming 
van de funderingen met 

stenen. 

“De klant apprecieerde  
enorm dat we net een stapje 
verder gingen.”
Bert Reynvoet, Project Manager

ENErGIE. 15



VEILIGER EN EFFICIËNTER WERKEN MET  
HIGHTECH REFLEXCAMERA’S 

Voor het project Coastal Virginia Offshore Wind koos Jan De Nul 
voor paalfunderingen. De installatie verloopt in drie stappen:

1 Een mechanische grijper plaatst de funderingsbuis – ook wel 
monopile of MP – op de exacte positie, waarna een hamer de 
MP in de grond slaat.

2 Speciaal getrainde surveyors controleren de staat van de flens 
van de MP.

3 Bij een positieve evaluatie wordt het transition piece of TP 
definitief geïnstalleerd.

Om dit proces efficiënter en veiliger te laten verlopen, biedt vooral 
de tweede stap opties. Die vereist immers een extra hijsmanoeuvre 
en de fysieke verplaatsing van mensen. Daarom staken de experten 
van onze surveydienst de hoofden bij elkaar. En die oefening leidde 
tot een innovatieve werkwijze die in Virginia voor de eerste keer in 
de praktijk werd getest: meten met hightech reflexcamera’s.

De surveyor maakt foto’s van de flens om de 
staat ervan te controleren.

2020 JAArVErSLAG.16



SOFTWARE INTERPRETEERT  
MET SUCCES DE FOTO’S

Wat de innovatieve werkwijze precies inhoudt? De 
flens van elke funderingspaal krijgt een honderdtal 
zelfklevende of magnetische stickers mee vóór 
plaatsing. Daarvan maken de surveyors foto’s met 
een hightech reflexcamera, waarna de foto’s auto-
matisch worden doorgestuurd naar een software-
programma dat de beelden interpreteert. Zit de 
funderingspaal in de grond, dan worden van op het 
grijpplatform nieuwe foto’s gemaakt. Dit laat toe om 
de (nieuwe) 3D-posities van de vele targets op de 
flens heel nauwkeurig te meten en na te gaan of 
alles naar wens verloopt. 

Begeleid door de grijper hamert de Vole au vent  
de funderingsbuis in de zeebodem.

Transition piece

Monopile

De praktijktest in Virginia leverde alvast veelbelo-
vende resultaten op. De accuraatheid van de 
metingen volstond. Verdere ontwikkeling moet de 
techniek nu volledig op punt stellen. Eén ding is 
zeker: voor volgende offshore projecten kunnen we 
de paalfunderingen efficiënter plaatsen én de  
veiligheidsrisico’s van een traditionele plaatsing 
beperken.

Mechanische 
grijper

Hamer
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PROVINCIEHUIS NAMEN: 
VOORBEELD VAN DUURZAAMHEID

De hoofdzetel van de Europese Raad ‘Résidence 
Palace’ in Brussel, de kantoorgebouwen van 
Jan De Nul en binnenkort de herwaardering van 
Place Matuvu in Knokke. Philippe Samyn en 
Jan De Nul hebben al een mooi ‘track record’ 
opgebouwd. En daar is in 2020 nog eentje bij 
gekomen: het Provinciehuis in Namen. In dit inno-
vatieve gebouw brengt de provincie Namen bijna al 
haar diensten samen. En die worden van energie 
voorzien door fotovoltaïsche cellen en een geother-
mische warmtepomp.

“Met dit revolutionaire gebouw geven we het 
voorbeeld qua duurzaamheid”, vertelt Samyn. “Een 
trekschouw zorgt voor natuurlijke ventilatie. Er is 
dus geen automatische verluchting nodig, helemaal 
COVID-proof. In de Iraanse woestijn hanteren ze die 
techniek al duizenden jaren. Als het daar werkt, dan 
hier ook.” 

ENERGIEZUINIG BOUWEN

Efficiënt energiebeheer is een constante in de 
projecten van Samyn en Jan De Nul. De ontwerper 
vindt in de aannemer de ideale partner om zijn visie 
op duurzaamheid te realiseren. “De monetaire 
eenheid in de wereld is volgens mij niet de dollar, 
de yen of de euro maar wel de joule”, vertelt Dr. Ir. 
Philippe Samyn. “Hoe energiezuinig je gebouw ook 
is, je moet het dus eerst zo goedkoop mogelijk 
zetten. En het moet zo lang mogelijk nuttig en 
leefbaar zijn voor de maatschappij. Jan De Nul gaat 
mee in die filosofie.”

Voor het Provinciehuis in Namen blikt Samyn terug 
op een perfecte samenwerking: “Ik ga met het volste 
vertrouwen in gesprek met de collega’s van 
Jan De Nul. Dat geeft me een kracht van denken. 
Jan De Nul zoekt steeds naar verbeteringen en 
oplossingen. Op Place Matuvu in Knokke wou ik  
bijvoorbeeld munten verwerken in zwarte beton 
zonder CO2. Onmogelijk, volgens de betonsector. 
Door een brede blik en goede contacten heeft 
Jan De Nul de klus toch geklaard.”

Elk gebouw heeft een bouwheer als vader en een 
ontwerper als moeder nodig. Daarom slaan 
Jan De Nul en ingenieur en architect Dr. Ir. 
Philippe Samyn al 20 jaar de handen in elkaar 
voor uitdagende projecten, waarbij energie altijd 
centraal staat. Het provinciehuis in Namen vormt 
daarop geen uitzondering. “Samen hebben we 
een revolutionair gebouw gezet dat een 
voorbeeld is qua duurzaamheid”, vertelt Samyn. 
“De natuurlijke trekschouw maakt het zelfs 
COVID-proof.”

Dr. Ir. Philippe Samyn
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“Future-proof en efficiënt energiebeheer 
is zowel voor Jan De Nul als voor mij het 
startpunt van elk bouwproject.”
Dr. Ir. Philippe Samyn

DROMEN VERWEZENLIJKEN

Vanaf de eerste ontmoeting met Jan De Nul voelde 
Samyn de juiste energie. “De schepen deden me 
denken aan mijn vader, die ingenieur was. De liefde 
van Jan De Nul voor kunst bracht me terug naar 
mijn moeder, een kunstenares. Ik voelde me meteen 
thuis bij de familie De Nul en de manier waarop ze 
hun bedrijf leiden. Hun medewerkers krijgen het 

vertrouwen en de kans om zelf iets uit te werken. 
Jan De Nul heeft de expertise en de ervaring om te 
verwezenlijken waar ik van droom.”

Trekschouwen op het dak zorgen voor natuurlijke ventilatie, een techniek 
die al duizenden jaren bestaat en geheel COVID-proof is.

ENErGIE. 19



ESTHETIEK, INNOVATIE EN ENERGIE

RÉSIDENCE PALACE 
BEWUST OMGAAN MET ENERGIE IN EEN  

EUROPEES KADER

PLACE MATUVU KNOKKE 
EEN ENERGIEBOOST  
VOOR HET ALBERTPLEIN

Tijdens de bouw en renovatie van Résidence Palace  
(2011-2019), de hoofdzetel van de Europese Raad in 
Brussel, stonden energie en duurzaamheid centraal in de 
samenwerking tussen Samyn en Partners en Jan De Nul. 

De energiezuinige lat lag zeer hoog voor deze opdracht 
van de hoogste Europese instanties. Het project is een 
schoolvoorbeeld van efficiënte en milieuvriendelijke  
energietechnieken: fotovoltaïsche panelen op het dak over 
een oppervlakte van 1.988 m², regenwaterrecuperatie voor 

het sanitair en energiezuinige technische apparatuur die 
de verlichting, vochtigheid en temperatuur in het gebouw 
regelt. Warmtewisselaars zorgen voor een maximale  
recuperatie van warmte en gebruiken die energie om het 
gebouw te verwarmen en af te koelen. Stralingsplafonds 
en vloerverwarming zorgen voor warmte in koude dagen, 
koelplafonds voor afkoeling in de zomer. 

Een toekomstgerichte samenwerking en visie die inspi-
rerend  werkt voor nieuwe energiezuinige projecten.

De drie ingrediënten van de succesvolle samenwerking tussen Jan De Nul en Philippe Samyn and Partners. Sinds 
jaren werken beide partijen samen aan spraakmakende referenties in België, van de nieuwe zetel voor de Europese 
Raad in Brussel, tot de nieuwe kantoren voor de provincie Namen in Wallonië en de nieuwe hotspot Place Matuvu 
in Knokke-Heist.
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De provincie Namen verenigt alle administratieve 
diensten in haar nieuwe Provinciehuis langs de oevers 
van de Samber in de periferie van de stad Namen. 

Een symbiose van mens en natuur is duidelijk aanwezig 
in het ontwerp dat opgebouwd is als een groot dorp 
rond acht rechthoekige patio’s. Het overdekken van de 
patio’s door opengaande serres zorgt voor een 
constante toevoer van verse lucht doorheen het hele 
gebouw. De buitenlucht is niet alleen van behoorlijke 
kwaliteit, maar ook veel hygiënischer dan mechanisch 
verdeelde ‘verse’ lucht. Statische verluchtingsroosters 

aan de bovenkant van de ramen langs de patio’s zorgen 
bij koud weer voor een ventilatie via de convectoren in 
de vloer. Bij zomerse temperaturen is er dan weer een 
kosteloze koeling van de granito-vloeren. Het geheel 
is overdekt door een fotovoltaïsche parasol, terwijl witte 
gevels de natuurlijke lichtinval maximaliseren. 

De ontwerper maakt dankbaar gebruik van de natuur 
om met een minimale ecologische voetafdruk energie-
zuinig en duurzaam te bouwen. Mens en natuur worden 
in dit project verenigd, een uitnodiging tot dialoog en 
wederzijds respect.

PROVINCIEHUIS NAMEN 
EEN ENERGIEKE SAMENWERKING  
VAN MENS EN NATUUR

De branding van de zee, het gekrijs van de meeuwen, 
een stevige noordwestenwind... De kust doet dromen. 
Alles bruist van energie. Een gevoel dat dit project wil 
creëren met de herinrichting van het Albertplein, ooit 
het kloppend hart van de badstad Knokke-Heist.

Jan De Nul’s projectontwikkelaar PSR en Goethals 
Promotor blazen het plein nieuw leven in met de reali-
satie van dit ontwerp van Samyn and Partners. Een 
esthetische en economische meerwaarde voor de 
omgeving. Het centrale, koepelvormige paviljoen is een 
ode aan het licht, gemaakt uit afwisselend spiegelend 
en ontspiegeld glas. Een gevoel van oneindigheid en 
vrijheid wordt versterkt door de waterspiegel rondom 
het paviljoen. Natuurlijke ventilatie is ook bij dit project 

belangrijk: de binnentemperatuur wordt in de hoogte 
snel warmer, maar het volstaat om de vier deuren van 
de hoofdassen van de benedenverdieping te openen om 
de ruimte te laten ventileren. Het water rondom de 
koepel zorgt bovendien voor extra frisse lucht. Onder 
het plein komt een ondergrondse parking met 150 private 
parkeerplaatsen, een zuurstofinjectie voor een nijpend 
parkeerprobleem in de buurt.

Place Matuvu: de esthetische hotspot van de toekomst, 
ingekleurd met een waaier aan activiteiten, voor een 
zeer divers publiek. Het plaatje klopt met de bruisende 
zee op de achtergrond.
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DOORZETTING
COVID-19 lag aan de basis van ongekende 
uitdagingen. Zo betekende de rem op het 
internationale personenverkeer dat 
bedrijven met werknemers over heel de 
wereld creatief uit de hoek moesten 
komen. En vooral: doorzetten! Dat deed 
Jan De Nul met verve. Na elk staaltje 
teamwerk sloegen we de vreugdkreet:  
‘Het is gelukt!’.
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De uitbraak van COVID-19 begin 2020 legde 
het internationale personenverkeer lange tijd 
stil. Lokale coronapieken zouden ook de rest 
van het jaar roet in het eten blijven gooien. 
Wat doe je dan als groep met iets meer dan 
200 projecten in alle uithoeken van de wereld? 
“Meteen actie ondernemen”, zegt Katleen De 
Geyter, HR Manager bij Jan De Nul. Samen 
met collega en preventieadviseur Tiny Aerts 
zorgde ze er met creatieve oplossingen voor 
dat alle crewwissels veilig konden doorgaan. 
Een blik achter de schermen.

VAN POLITIEKONVOOIEN
TOT ONDERHANDELDE ZITJES 
OP REGERINGSVLIEGTUIGEN

Wat dacht u toen bleek dat COVID-19 
geen vals alarm was?

Katleen De Geyter, HR Manager:  “Het virus ging 
razendsnel van een lokaal naar een regionaal en 
uiteindelijk een globaal probleem. Een donderslag 
bij heldere hemel, zeg maar. Iedereen werd in 
snelheid gepakt. Ik ben al meer dan 20 jaar actief 
bij Jan De Nul en deze pandemie is ongetwijfeld de 
grootste uitdaging waar we al mee te maken kregen. 
Maar we bleven niet bij de pakken zitten.”

Tiny Aerts, QHSSE Advisor:  “De twee hoofdpri-
oriteiten waren meteen duidelijk. Het virus 
weghouden uit onze schepen en werven, én iedereen 
op tijd aan het werk of bij hun familie krijgen. Vooral 
dat laatste leverde veel spannende en ook ontroe-
rende momenten op.”

In 2020 ging de wereld op slot en kwamen vele 
bemanningsleden vast te zitten aan boord.

De bemanningswissel in Uruguay gebeurde onder 
politiebegeleiding.
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“Wat ik van corona 
onthoud? Dat we 
de juiste mensen 
hebben om zelfs 
quasi onmogelijke 
crewwissels tot een 
goed einde te brengen.”
Katleen De Geyter, HR Manager

Hoe kregen jullie die  
crewwissels voor elkaar?

Katleen: “Met veel creativiteit, doorzettingsver-
mogen en samenwerking. Zo richtten we een interne 
taskforce op om per project te bekijken welke escape 
routes er mogelijk waren. Vliegtuigen charteren, 
langeafstandsbussen inleggen, ministeries 
benaderen en coronakits opsturen: het behoorde 
allemaal tot ons nieuwe takenpakket. Dat leverde 
soms spectaculaire taferelen op. De eerste crew-
wissel in Uruguay gebeurde bijvoorbeeld onder 
zware politiebegeleiding.”

Wat was de grootste moeilijkheid?

Tiny: “De continu veranderende nationale richt-
lijnen. Wat de ene keer werkte, kon de volgende keer 
niet meer. En lastminutewijzigingen waren meer 
regel dan uitzondering. Samen met onze lokale 
expats en business development managers was het 
vaak een race tegen de tijd om alles rond te krijgen. 
We schuwden daarbij geen enkele uitdaging.”

Katleen: “Inderdaad. Zo contacteerden we op een 
bepaald moment zelfs de vice-president van Ghana 
om toestemming te vragen om onze charter op het 
grondgebied te laten landen of klopten we aan bij 
buurlanden, zoals Nederland en Frankrijk, om onze 
mensen op hun regeringstoestellen te zetten – ook 
al waren ze geen burgers van die landen.”

Welk verhaal zullen jullie  
niet snel vergeten? 

Tiny: “Mensen die je net op tijd thuis krijgt voor 
een geboorte, huwelijk of begrafenis vergeet je niet 
snel. Zo was er een Belgische collega die amper 
enkele dagen na terugkomst zijn jongste spruit 
mocht verwelkomen in de kraamkliniek.”

Katleen: “Ik onthoud vooral de teamgeest. Niet 
klagen over alweer een nieuw obstakel, maar daad-
krachtig optreden en allemaal aan hetzelfde zeel 
trekken. Want we waren pas gerust als onze mensen 
effectief aan boord waren of op het vliegtuig zaten. 
Als je dan ’s avonds nog een berichtje of foto krijgt 
van collega’s aan de andere kant van de planeet met 
‘Het is gelukt!’ geeft dat heel veel voldoening. Het 
heeft ons als groep dichter bij elkaar gebracht.”

Katleen De Geyter, HR Manager

Tiny Aerts, QHSSE Advisor
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Toen de impact van het coronavirus duidelijk werd, ging de ene na 
de andere grens dicht. Het gevolg: medewerkers dreigden massaal te 
stranden. Zo ook Dennis De Groote, scheepswerktuigkundige op de 
cutterzuiger Niccoló Machiavelli. 

“Normaal keerde ik op 10 maart vanuit Vietnam terug”, vertelt Dennis. 
“Maar we zaten net die week met de hele bemanning in quarantaine 
door een hoogrisicocontact van een collega. De nieuwe vertrekdatum 
werd 25 maart.” 

Jan De Nul regelde uiteindelijk een zitje op één van de laatste 
vluchten naar Europa, net voor het land de grenzen sloot voor alle 
vliegverkeer. 

“Twaalf uur lang zag ik elke vlucht geschrapt worden. Slechts vier 
vluchten ontsnapten de dans, waaronder die van mij. Om 6 uur 
’s ochtends ben ik vertrokken en op de middag ging de Vietnamese 
grens dicht. Spannend! Op 3 april werd mijn zoontje Charles geboren 
en ik was erbij!” 

NET OP TIJD  
VOOR DE GEBOORTE  
VAN CHARLES

Dennis met zijn vrouw Nele 
en zijn zoontjes Georges en Charles.
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JAN DE NUL GEEFT  
REGIONALE TOPHAVEN 
EXTRA GLANS

Port of Fujairah in het gelijknamige Arabische emiraat is al 
jaren een van de belangrijkste olieopslagcentra ter wereld. 
Daarnaast vormt de haven het decor voor de grootste scheeps-
bunkerhub van het Midden-Oosten. Als klap op de vuurpijl wordt 
ook de dienstverlening alom geprezen. Maar met het Dibba Bulk 
Handling Terminal Project wil Fujairah zichzelf nóg meer in de 
kijker spelen. De uitbreiding van de haveninfrastructuur mikt op 
optimale capaciteit en efficiëntie. Een kolfje naar de hand van 
Jan De Nul, ook in moeilijke tijden.

Het doel van Port of Fujairah was duidelijk. Als enige 
multipurpose-haven aan de oostelijke kustlijn van de 
Verenigde Arabische Emiraten, wilde het zijn ver-
werkingscapaciteit van bulkgoederen verhogen en 
tegelijk de operationele efficiëntie optimaliseren. 

Cutterzuiger Niccoló Machiavelli diept het  
havenbassin van Dibba Bulk Handling Terminal uit.

DE VERENIGDE  
ARABISCHE EMIRATEN:  
BEKEND TERREIN

Van het grootste palmeiland in Dubai 
en de nieuwe haven van Duqm in 
Oman tot de havenuitbreiding in 
het Qatarese Ras Laffan, Jan De Nul 
mocht in het verleden al tal van 
Arabische prestigeprojecten aan zijn 
palmares toevoegen. 

Stefan Moens, Area Manager Middle East
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DIBBA, VAN VISSERSHAVEN NAAR  
DRAAISCHIJF VOOR MARITIEME HANDEL

Tot voor kort leidde het merendeel van de mensen in 
de stad Dibba een rustig vissersbestaan. Maar door 
haar strategische ligging – op een boogscheut van kalk-
steengroeves én de Straat van Hormuz – krijgt de stad 
nu een andere invulling. De nieuwe bulkoverslagter-
minal van Port of Fujairah, dat enkele kilometers  
zuidwaarts ligt, zal het leven in Dibba drastisch 
veranderen.

De lokale bevolking wordt echter niet over het hoofd 
gezien in dit project. Zo bracht Jan De Nul, dat samen 
met Six Construct de havenuitbreiding uitvoert, het 
gebaggerde materiaal – zowat 8,6 miljoen m3 – aan 
land om extra bebouwbaar land te creëren. In samen-
werking met de vissers verplaatste Jan De Nul 
bovendien de bestaande vissershaven net buiten de 
nieuwe bulkoverslagterminal, terwijl het de aanmeer-
pontons zorgvuldig herstelde. Het project betekent 
zo een win-win voor de lokale bevolking en de 
havenautoriteiten.

INTERNATIONALE PROJECTEN IN TIJDEN  
VAN CORONA: MOEILIJK GAAT OOK

In februari 2020, net voor het coronavirus in Europa en 
het Midden-Oosten uitbrak, zetten alle partijen hun 
handtekening onder het contract. De hoofdtaken voor 
Jan De Nul? Zowel de vaargeul als het havenbassin 
uitbaggeren en het gebaggerde materiaal aan land 
brengen. Maar toen de impact van de pandemie 
duidelijk werd, rezen de eerste twijfels over de haal-
baarheid aan Arabische kant.

Stefan Moens, Area Manager Middle East bij Jan De Nul, 
herinnert zich die aarzelende start goed: “We konden 
de klant al snel geruststellen, maar moesten natuurlijk 
onze beloftes waarmaken. Het internationale vliegver-
keer lag nagenoeg volledig stil, waardoor crewwissels 
een echte uitdaging waren. In plaats van 6 weken 
werkten sommige collega’s daarom tot 12 weken ter 
plaatse. Ter illustratie: om medewerkers naar Dibba 
te krijgen, gingen ze al in het Italiaanse Brindisi aan 
boord van de sleephopperzuiger Francis Beaufort – een 
overtocht van twee weken. Intussen regelden wij met 
veel overleg en doorzettingsvermogen alle 
verblijfsvergunningen.”

Een project dat volledig op maat van Jan De Nul was 
uitgesneden, werd door corona plots een bijzonder 
complexe onderneming. Maar de aanhouder wint en 
Port of Fujairah kan voortaan de extra troeven uitspelen 
om zijn regionale belang te onderstrepen.

Fujairah:
Al jaren is Port of Fujairah een 

belangrijk olieopslagcentrum. Met 
de uitbreiding in Dibba wil de 

haven zich nog meer in de kijker 
spelen. Port of Fujairah mikt op 

verhoogde verwerkings capaciteit 
van bulkgoederen en optimale 

operationele efficiëntie. 

“ We bouwen voort op vele 
jaren ervaring in deze regio. 
Het vertrouwen dat we van 
Fujairah voor dit project krijgen, 
bevestigt dat onze vorige 
havenuitbreidingsprojecten goed 
werden ontvangen.”
Stefan Moens, Area Manager Middle East
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70 jaar lang kreunde het historische  
Fort Filips in de Antwerpse haven onder 
hevige vervuiling. Eerst als stortplaats, later 
als plek om afval te verbranden. Maar daar 
komt nu een einde aan. Jan De Nul stroopt de 
mouwen op om de site weer leefbaar te 
maken. De plannen zijn ambitieus: van de 
meest vervuilde plek in Vlaanderen een 
biotoop maken voor mens en natuur. 

AFVAL ISOLEREN MET BENTONIET

“Er zijn twee verontreinigde zones op de site: het oude 
Spaanse fort en de nabijgelegen buffervijver”, vertelt 
Steven De Coen, Projectleider bij Jan De Nul-Envisan. 
“Ook hier zochten we zoals in elk saneringsproject 
naar de meest technisch én economisch haalbare 
oplossing. Door de omvang, de hetero geniteit en de 
aard van het verontreinigd materiaal besloten we de 
verontreiniging ter plaatse te isoleren en in te 
kapselen, zodat verspreiding naar de omgeving  
onmogelijk wordt.”

Met een cement-bentoniet wand die tot 30 meter 
diep reikt, isoleert Jan De Nul het restafval. 
“Bentoniet bestaat in essentie uit kleine deeltjes 
klei die samen een ondoordringbaar geheel vormen”, 
legt Steven uit. “Daarnaast garandeert een bescher-
mende folie de volledige inkapseling van de 

VAN MEEST 
VERVUILDE PLEK 
IN VLAANDEREN NAAR BIOTOOP 

VOOR MENS 
EN NATUUR

Het huzarenstuk wordt een samenwerking tussen 
onze milieudivisie Envisan, onze civiele experts en 
funderingsspecialist Soetaert. Dat teamwerk is ook 
nodig om de zwaar verontreinigde site van Fort Filips 
nieuw leven in te blazen. Het project omvat niet 
alleen de grootste saneringswerken ooit in 
Vlaanderen, maar ook de aanleg van een kilome-
terslange dijk. En dat allemaal binnen een periode 
van twee jaar. 
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DE TRAGIEK  
VAN FORT FILIPS

De site van Fort Filips 
kent een lange, maar ook  
tragische geschiedenis. 
Filips II liet het in de 16e 
eeuw bouwen om de  
Schelde te verdedigen. 
In de 18e eeuw maakte 
het zo deel uit van de 
befaamde fortengordel 
rond Antwerpen. Maar 
vanaf de jaren ’50 van de 
vorige eeuw diende het 
vooral als stortplaats voor 
maar liefst 50 miljoen liter 
olie en chemisch afval. In 
een poging om van het 
afval af te raken, werd het 
fort in brand gestoken en 
uiteindelijk volgestort met 
zand. Toch bleef de grond 
zwaar verontreinigd en liet 
ook de tand des tijds zijn 
sporen na in het gebied. 
Tot nu.

Gecontroleerd 
overstromingsgebied: 
Een nieuw ecosysteem zal ontstaan 
in het overstromingsgebied achter 
de kribbe. Dit stukje komt enkel bij 
hoogtij onder water te staan.

Kribbe: 
Deze nieuwe dijk creëert een 

gecontroleerd overstromings-
gebied waar vogels en andere 

dieren hun eigen biotoop 
kunnen bouwen.

Fort: 
Het oude Spaanse fort graven we deels uit en  
daarna kapselen we het in met een cement-bentoniet 
wand rondom, tot 30 m diep, een beschermende  
HDPE-folie en een laag zuivere aarde bovenop.

verontreinigde grond. We werken af met een laag 
zuivere aarde. In de buffervijver passen we dezelfde 
techniek toe: het vervuilde slib dekken we af met 
HDPE-folie, kleimatten en een laag vette grond. Zo 
kan het water in de vijver onmogelijk in contact 
komen met schadelijke elementen.” 

CREATIE VAN EEN WAARDEVOL ECOSYSTEEM

Naast saneringswerken staat Jan De Nul ook in voor 
de aanleg van een dijk van meer dan twee kilometer. 
Die moet het water tegenhouden en de natuur her-
stellen. Steven: “Met de dijkwerken dragen we bij 
tot de realisatie van het Sigmaplan dat Vlaanderen 

beschermt tegen overstromingen van de Schelde, 
mét aandacht voor de natuur.”

Een speciale arm van de nieuwe dijk, ‘de kribbe’, 
geeft opnieuw ruimte aan fauna en flora. Michiel 
Duyvejonck, Werfleider voor Envisan, bevestigt: “De 
kribbe creëert een gecontroleerd overstromingsge-
bied waar vogels en andere dieren hun eigen biotoop 
kunnen bouwen. We werken de dijk bovendien af tot 
3,5 meter boven het zeeniveau, waardoor hij bij 
hoogtij niet zichtbaar is. Toch spoelt het getij de 
zanderige grond niet weg. Zo blijft het ecosysteem 
bewaard.”

Bevoorradingsvijver: 
In de buffervijver passen we 
dezelfde techniek toe: het 
vervuilde slib dekken we af 
met HDPE-folie, kleimatten 
en een laag vette grond. 
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NEGENDE UITDIEPING VAN DE ELBE
ZET DE HAVEN VAN HAMBURG 
WEER OP DE KAART

De haven van Hamburg zakte de afgelopen jaren langzaam maar zeker 
weg op de wereldranglijst voor containerhavens. Zo stond het begin 2020 
amper 19e en moest het andere Europese havens, zoals Port of Antwerp 
en Port of Rotterdam, ver voor zich dulden. De reden: een beperkte 
diepgang van 12,5 meter in de Elbe-rivier, die de haven met de Noordzee 
verbindt. Daardoor kunnen schepen met een capaciteit van 20.000 TEU of 
meer de haven van Hamburg moeilijk bereiken. Maar daar komt dankzij 
een groot investeringspakket en onder andere dankzij Jan De Nul’s 
bijdrage verandering in.

De afgelopen jaren varen alsmaar grotere schepen 
door onze zeeën en oceanen. Maar hoe groter het 
schip, hoe complexer het is om de haven van Hamburg 
te bereiken. Daardoor is het containervolume er 
gestagneerd, terwijl de concurrenten in Rotterdam en 

Antwerpen profiteerden van de beperking in Hamburg. 
De uitdieping van de Elbe – intussen de negende in de 
geschiedenis – moet die trend een halt toeroepen.

Dankzij de performante sleephopperzuiger Pedro Álvares 
Cabral kon de heterogene ondergrond in de haven van 
Hamburg toch hydraulisch gebaggerd worden. 
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NIEUWE AANPAK DOOR  
ECOLOGISCHE BEZORGDHEDEN

Op het einde van de rit zal de maximaal mogelijke 
diepgang voor schepen 13,5 meter bedragen, bij 
vloed zelfs 14,5 meter. Maar hoewel de ambitie 
simpel is, liep de weg ernaartoe langs vele obstakels. 
Zo duurde het beslissingsproces liefst 17 jaar, 
waarbij het vooral klachten regende uit ecologische 
hoek. De verhoging van de laatste eilanden in het 
Elbe-estuarium met gebaggerd zand in de jaren 90 
zorgde immers voor onomkeerbare veranderingen 
in het ecosysteem van die eilanden. Daarom koos de 
Duitse overheid er nu voor om de sedimenten te 
stockeren in grote onderwaterdepots, afgedekt met 
zanderig materiaal uit de rivierbedding. Op die manier 
ontstaan er, na 800 jaar inpolderen, eindelijk weer 
ondiepe waddengebieden in het Elbe-estuarium.

BAGGEREN TUSSEN OORLOGSMUNITIE  
EN BROEDENDE VOGELS

De jarenlange en minutieuze voorbereiding kon 
echter niet voorkomen dat de opstart moeizaam 
verliep. De twee grootste deelprojecten, waaronder 
dat van Jan De Nul, kenden vertraging. Op verschil-
lende plaatsen bevond er zich onder water veel meer 
antropogeen materiaal dan verwacht, waaronder 
mogelijk onontplofte oorlogsmunitie. Daardoor was 
mechanisch baggeren onmogelijk. Jan De Nul  
zette daarom zijn krachtige sleephopperzuiger  
Pedro Álvares Cabral in om grote delen hydraulisch 
te baggeren. 

Belangrijke zones in het noorden, ter hoogte van de 
haveningang, hadden echter zo’n harde ondergrond 
dat de cutterzuiger Fernão de Magalhães de onder-
grond eerst moest voorbehandelen voor de sleep-
hopperzuiger Pedro Álvares Cabral de sedimenten 
kon opzuigen. 

Extra moeilijkheid: bepaalde zones waren niet  
altijd toegankelijk door broedende wadvogels en 
kuitschietende visbestanden.

De Hamburgse droom:  
800 jaar in vogelvlucht
Al 8 eeuwen lang polderen de Hamburgers 
almaar meer gebied in om zich te beschermen 
tegen winterstormen en stormvloeden. In de 
19e eeuw kwam ook een eerste uitdieping van 
de Elbe op het programma te staan. Vandaag, 
200 jaar later, werd de Elbe voor de negende 
keer uitgediept. Is het project binnen budget 
en planning gebleven dankzij de doorzetting 
van Jan De Nul of door de eeuwenoude 
volharding van Hamburg? Wellicht door 
allebei.

Cutterzuiger Fernão de Magalhães stond 
in voor een voorbehandeling van de harde 
ondergrond in de noordelijke havenzones.
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Pedro Álvares Cabral pompt de baggersedimenten uit 
zijn beun over in het beun van de sleephopperzuiger 
Tristão da Cunha, die op zijn beurt de sedimenten in de 
onderwaterdepots stort.

BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

De rivier wordt niet alleen uitgediept, ook de vaargeul 
wordt verbreed tot 385 meter ter hoogte van de stad 
Wedel. Vroeger kon daar maar één schip tegelijk 
passeren, maar na de werken zullen twee schepen er 
elkaar kunnen kruisen. Alles samen vergroot de 

INNOVATIEVE  
HOPPER-IN-HOPPER-PERSTECHNIEK

Terwijl de Pedro Álvares Cabral de haventoegang uitdiepte, stond de kleinere hopper Tristão da Cunha in 
voor het volstorten  van de ondiepe onderwaterdepots in de stad Cuxhaven met het gebaggerde zand en klei. 
Hiervoor werd een innovatieve hopper-in-hopper-perstechniek toegepast, waarbij de Pedro Álvares Cabral 
de baggersedimenten overlaadde in de Tristão da Cunha.

jaarlijkse capaciteit van de Hamburgse haven zo met 
drie miljoen TEU. Of anders gezegd: Hamburg zet 
zich weer op de kaart van internationale havens voor 
containerschepen.
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KRACHTEN BUNDELEN VOOR PROPERE LUCHT

De vaargeulen in de kwetsbare watergebieden Dollard en in de monding 
van de Eems worden sinds eind 2020 onderhouden door een schip met 
een grote blauwe funnel. De opdrachtgever zocht in de eerste plaats een 
goedkope oplossing voor het onderhoud van de vaargeul naar de stad 
Emden, Duitsland. 

Jan De Nul kon de opdrachtgever overtuigen met zijn 
gloednieuwe sleephopperzuiger Tristão da Cunha: 
een van de eerste schepen wereldwijd met de nieuwe 
Bureau Veritas-certificering Ultra Low Emission 
Vessel (ULEv).  De Tristão da Cunha is dan ook het 
resultaat van een extreem doorgedreven ontwerp en 
de nodige engineering om het brandstofverbruik tot 
een absoluut minimum te reduceren. 

Niet alleen zijn schepen zoals de Tristão da Cunha 
uitgerust met de modernste scheepsmotoren die 
voldoen aan de strengste uitstootnormen, ze hebben 

ook geavanceerde dieselpartikelfilters en katalysa-
toren in hun blauwe funnel – of schoorsteen. Hierdoor 
halen ze tot 99% van alle roet en 90% stikstofoxide 
(NOx) uit de uitlaatgassen. 

Deze pareltjes van Jan De Nul herleiden met hun 
ultra lage uitstoot de milieu-impact tot een absoluut 
minimum. Bovendien is de stikstofreductie uniek in 
de scheepvaart en levert dat onrechtstreeks een 
belangrijke bijdrage aan duurzame landbouw en 
visserij rondom Eems en Dollard. Uniek, future-proof 
en zonder meerkost voor de klant. 

NIEUWE ULEv-CERTIFICERING

Bureau Veritas, wereldleider op het gebied van testing, inspectie 
en certificering, heeft een nieuwe certificering ontwikkeld voor de 
prestaties van Ultra-Low Emission vessels (ULEv’s). De nieuwste 
sleephopperzuigers van Jan De Nul, de Sanderus, Ortelius, Tristão 
da Cunha, Afonso de Albuquerque en Diogo Cão, zijn de eerste 
schepen die deze certificering toegekend hebben gekregen.
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FUTURE  -
PROOF

Jan De Nul zet koers naar 2050. Het duur-
zaamheidsprogramma Code Zero begeleidt 
ons als bedrijf, maar ook als individuele 
werknemer naar een duurzame wereld. Het 
zit in ons DNA en we dragen het met 
dezelfde bezieling uit naar onze partners, 
klanten en lokale gemeenschappen. De 
toekomst is van ons!
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MODULAIR ZIEKENHUIS 
MET BLIK OP DE TOEKOMST

2020 was een bewogen jaar voor de gezondheidszorg. Flexibiliteit en  
reorganisatie bleken cruciaal te zijn. Het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) 
had dit al jaren terug begrepen en realiseert daarom op een oppervlakte van 
maar liefst 22 voetbalvelden het ziekenhuis van de toekomst. De Tijdelijke 
Maatschap Jan De Nul en Franki Construct staat in voor de ruwbouw. Voor 
de volledige afwerking van het gebouw sluit Jansen zich aan bij het duo.

EEN GIGANTISCHE WERF IN TIJDEN  
VAN COVID-19

Jan De Nul bouwt in Charleroi niet één, maar wel 
vier gebouwen met een totale oppervlakte van 
154.000 m2 - simultaan. Ook wordt er een onder-
grondse parking van 45.000 m³, verspreid op drie 
niveaus, voorzien. Op piekdagen werken er wel 350 
mensen op de werf. Op 20 maart 2020 waren dat er 
opeens een heel pak minder.

Benoit: “Van de ene dag op de andere vielen de 
werken stil door COVID-19. Leveringen stonden on 
hold en het materiaal raakte uitgeput. Vier weken 
lang hebben we enkel wat grondwerken kunnen 
uitvoeren. Maar we hebben die tijd nuttig ingevuld 
door ons grondig voor te bereiden op een veilige 
heropstart. Met een klein team hebben we toen de 
gebouwen die er al stonden tijdelijk heringericht tot 
grotere eetzalen en kleedruimtes. We hebben ook 

BOUWEN MET LUCHTBLOKKEN

Benoit Decroty, Projectleider: “Ongeveer 10% van 
een ziekenhuis wordt jaarlijks aangepast aan de noden 
van dat moment. Daarom plaatsten we voor dit project 
zo weinig mogelijk muren binnenin de gebouwen. Zo 
kan elke ruimte op gelijk welke manier en op gelijk 
welk moment heringericht worden. Is er nood aan een 
nieuw operatiekwartier, dan kan dat. Maar evengoed 
kan het een nieuw onthaal worden.”

Eric Munyemana, Werkvoorbereider: “We werken 
daarvoor met zwevende vloerplaten: platen zonder 
zichtbare steunbalk. De balk zit namelijk verwerkt in 
de vloerplaat, maar dat kan enkel als de vloerplaat 
licht genoeg is. Door luchtblokken te verwerken in onze 
vloerplaten konden we ervoor zorgen dat het gewicht 
met meer dan 20% afnam. Een technisch hoogstandje.” 

Eric Munyemana en Benoit Decroty

extra sanitair voorzien. Zo konden we de persoonlijke 
ruimte per persoon uitbreiden van 2 m2 naar 10 m2 
en was er voldoende sociale afstand. Daarnaast 
namen we bijkomende hygiënische maatregelen, 
zoals pompjes met desinfecterende handgel en 
COVID-19-signalisatie op de werf.” 

Eric: “Ook tijdens de tweede golf, in januari, 
hebben we een paar weken niet kunnen werken. 
Maar er is geen ruimte voor vertraging, want midden 
2024 móet het ziekenhuis openen. De vergunning 
van de vijf andere ziekenhuizen loopt in dat jaar af. 
Zij zullen dan naar hier verhuizen. Dankzij onze 
goede planning en voorzorgen hebben we de ver-
tragingen zo goed mogelijk ingehaald. We hebben 
echt hard gewerkt!”
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VAN STEENKOOLMIJN TOT ZIEKENHUIS

Het plan van GHdC was om een modern ziekenhuis te bouwen, 
centraal gelegen en goed bereikbaar. De klant liet zijn oog vallen 
op een oude mijnsite aan twee belangrijke verkeersaders ten 
zuidwesten van Charleroi: het kruispunt van de R3 en de RN90. 

Benoit: “Een extra uitdaging voor ons want op de site waren 
er moerassen van schlamm, een zwarte modderige substantie 
die vrijkomt bij het wassen van steenkool. In die moerassen 
konden we niet werken met gewone heipalen. We moesten op 
zoek naar een oplossing.”

Eric: “Klopt! De oplossing vonden we intern, bij Soetaert. We 
kozen ervoor om met Kelly-boorpalen te werken. Zo konden we 
funderingen voorzien tot op een diepte van 40 m. In amper drie 
maanden vonden we de oplossing, overtuigden we de klant en 
hadden we ons helemaal gereorganiseerd naar de nieuwe 
bouwmethode.”

EEN DUURZAME WERF

In het kader van Code Zero zet Jan De Nul in op duurzame werven. 
In Charleroi staat een energie-efficiënte bouwkeet: ze verbruikt 
ongeveer 80% minder energie dan een doorsnee werfkantoor. 

Eric: “De daken, muren en vloeren kregen extra isolatie. De 
ramen hebben driedubbel glas en deurpompen houden de koude 
buiten en de warmte binnen. Zonnepanelen op het dak leveren 
de energie in de keet en warmtepompen staan in voor verwarming 
en koeling. In de kantoren hangen geen klassieke lampen, maar 
moderne en spaarzame ledverlichting.”

Benoit:  “Tijdens de bouw hebben we vanzelfsprekend ook 
verlichting nodig in de gebouwen. En ook daarvoor gebruiken we 
steevast en uitsluitend ledverlichting.” 

Op piekmomenten bedienden 13 bouwkranen de werken op de begane 
grond en waren er wel 350 mensen aan het werk.
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DE SCOPE IN CHARLEROI

Jan De Nul is samen met Franki Construct verantwoordelijk voor 
de ruwbouw van de vier nieuwe ziekenhuisgebouwen van het Grand 
Hôpital de Charleroi. Na de oplevering van de water- en winddichte 
ziekenhuisgebouwen, zal Jan De Nul samen met Franki en Janssen 
ook de volledige afwerking coördineren. De oplevering van de werken 
is voorzien in juni 2024.

“ Ongeveer 10% van een ziekenhuis wordt jaarlijks 
aangepast aan de noden van dat moment. Vandaar 
de keuze voor een modulaire aanpak.”
Benoit Decroty, Projectleider

Voor het Grand Hôpital de Charleroi werd ongeveer 100.000 m³ beton gestort en 
in totaal 2.800 palen geheid, waarvan 200 Kelly-palen tot 30 meter diep.
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5-IN-1:  
NIEUW FUSIEZIEKENHUIS ZORGT VOOR LICHT IN  
DONKERE TIJDEN 

De gezondheidszorg heeft een moeilijk jaar achter de rug. Maar in de 
Belgische stad Charleroi was er ook iets om naar uit te kijken. In opdracht van 
5 lokale ziekenhuizen bouwt Jan De Nul er aan het ziekenhuis van morgen. 
Modulair, flexibel en met de patiënt als centraal focuspunt. “COVID-19 toonde 
aan dat dit de juiste keuze is”, zegt David Van Drooghenbroeck, Directeur 
Institutionele Zaken bij Grand Hôpital de Charleroi (GHdC). “Een ziekenhuis 
moet zich razendsnel kunnen heruitvinden.”

David herinnert zich het prille begin goed: “In januari 2010 zijn we begonnen met een 
wit blad. Ons ziekenhuis was verlieslatend en de gezondheidszorg in Charleroi was 
versnipperd. We hadden echter een groots plan: een fusie van 5 ziekenhuizen. Alleen 
nog een bouwterrein vinden en alle stakeholders overtuigen.” In 2015 was de bouwver-
gunning een feit. 

VIJFSTERRENZIEKENHUIS

Dankzij de fusie wordt het nieuwe ziekenhuis een 
van de grootste van het land en een heel belangrijke 
regionale werkgever. Een ferme opsteker voor een 
centrumstad als Charleroi.

Bovendien staat de patiënt er centraal. David: “Om 
patiënten een garantie te bieden op kwalitatieve 
zorg, bouwen we 4 aparte gebouwen met elk hun 
functie. Afhankelijk van het type zorg moet je in een 
bepaald gebouw zijn. De lange verblijven worden 
bijvoorbeeld gescheiden van de kortverblijven en de 
consultaties van de hospitalisaties. Elk type zorg 
creëert immers andere noden en behoeften.” 

Passerelles zullen de gebouwen verbinden en 
robotten zullen medicatie en linnen rondbrengen. 
David: “Wat we niet hebben geautomatiseerd, is de 
catering. In totaal voorzien we 13 gespecialiseerde 
keukens. We hechten veel belang aan een kwalitatief 
menu. Want is het eten lekker en op maat, dan eet 
de patiënt beter en herstelt die sneller.” 

BLIND VERTROUWEN

Het brede publiek kent Jan De Nul vooral voor zijn 
maritieme activiteiten en grote schepen, maar het 
bedrijf is ooit gestart als civiele aannemer en heeft 
dus tonnen ervaring. David: “In 2018 hebben we de 
bouw toevertrouwd aan de Tijdelijke Maatschap 
Jan De Nul-Franki. Waarom? Jan De Nul is ook in 
onze sector een zeer grote referentie. Nooit heb ik 
getwijfeld aan hun expertise om dit immense bouw-
project te managen.” 

“Ik waardeer de bedrijfscultuur en de hands-on 
mentaliteit van Jan De Nul heel hard”, zegt David. 
“Stoten we op een probleem, dan heb ik het volste 
vertrouwen in hun experts. Ze handelen snel en 
pragmatisch, denken mee en streven naar een 
oplossing voor álle partijen.”

Het nieuwe ziekenhuis zal een oppervlakte van  
154.000 m² beslaan op een terrein van 17 hectare groot.
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Het Grand Hôpital de Charleroi in cijfers
• 1.000 – Totaal aantal bedden in het fusieziekenhuis 

• 500 miljoen euro – Totale investering

• 2024 – Voorziene einddatum van het project (juni)

WERF GEEFT EXTRA ENERGIE

De oude mijnsite waarop het Grand Hôpital de 
Charleroi wordt gebouwd, ligt aan 2 belangrijke ver-
keersaders. Een echte eyecatcher als je de stad 
vanuit het zuidoosten nadert. 

“Toen de tweede coronapiek onze zorgverleners tot 
het uiterste dreef, was de werf ons lichtpunt. 
Letterlijk, want in die donkere winterdagen zorgden 
de 13 kranen voor licht. De werf boekte zichtbaar 
vooruitgang. Hartverwarmend! Het gaf ons moed 
om door te gaan en het zorgde ook voor een positieve 
dynamiek in en rond Charleroi, een stad die zelf 
volop in ontwikkeling is. We zijn allemaal fier op 
‘onze’ werf”, glundert David.

“Bouwen aan het 
ziekenhuis van 
morgen, dat doen 
we samen met  
Jan De Nul  
vandaag al.”
David Van Drooghenbroeck,  
Directeur Institutionele Zaken GHdC
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SAMEN BOUWEN AAN EEN 
DUURZAME TOEKOMST

Zero Breaches, Zero Waste, Zero Accidents en Zero Emissions. Dat zijn de vier pijlers van Jan De Nul binnen 
het nieuwe bedrijfsprogramma Code Zero. Voor meer tekst en uitleg brachten we alle sterk houders van het 
programma rond de tafel. En hun visie klinkt eensluidend: we focussen niet zozeer op de afzonderlijke doelen, 
maar wel op de gezamenlijke weg ernaartoe. En die sluit perfect aan bij de Imagine-Think-Act-aanpak die 
intussen deel uitmaakt van het DNA van Jan De Nul.

Voor zeilfanaten is Code Zero een gekend 
begrip. Dit type zeil biedt immers de kans om 
meer wind op te vangen en zo sneller vooruit 
te gaan. Dat is ook de bedoeling van het  
gelijknamige duurzaamheidsprogramma van 
Jan De Nul: een sterke impuls om maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO) beter 
te verankeren in onze activiteiten.

SAMEN STERKER

Isabelle Herteleer, CSR Coordinator: “Code Zero is voor ons 
eerder een mijlpaal dan een startpunt. We zijn al sinds jaar en dag 
bezig met onder meer veiligheid en energiebeheer. Maar dit 
programma laat ons toe om voortaan alle krachten onder één vlag 
te bundelen. Daar knelde voorheen soms het schoentje: we werkten 
te veel naast elkaar, te versnipperd.”

Christophe Leroy, QHSSE Manager: “Inderdaad. Binnen Code 
Zero ligt de nadruk op samenwerking en transparantie. We willen 
met de vier speerpunten een toegankelijke, concrete boodschap 
brengen naar onze medewerkers én de buitenwereld. Iets wat 
mensen inspireert om mee op de kar te springen. Want één ding 
is duidelijk: Jan De Nul is slechts een deel van het verhaal. Om 
écht een verschil te maken, mikken we op ieders steun, van onze 
eigen medewerkers en klanten tot leveranciers en lokale 
gemeenschappen.”

Van links naar rechts:
Isabelle Herteleer, Michel Deruyck, Colette Cooreman-Algoed en Christophe Leroy
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GEEN REVOLUTIE, WEL EVOLUTIE

Michel Deruyck, Head of Energy Department: “De wereld zal 
er in 2050 volledig anders uitzien. Om de grootste uitdagingen effectief 
het hoofd te bieden, zoals de klimaatverandering, moeten we nu 
onze koers wijzigen. Dat besef leeft sterk bij Jan De Nul. Als globale 
organisatie dragen we een verantwoordelijkheid, los van overheids-
regels of druk van buitenaf. Met Code Zero willen we aantonen dat 
we maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen.”

Colette Cooreman-Algoed, ITA Project Manager: “Om onze 
MVO-strategie te doen slagen, is het belangrijk om van bij het 
begin alle medewerkers op dezelfde lijn te krijgen en een groot 
intern draagvlak te creëren. Hierbij willen we iedereen betrekken 

UIT DE STARTBLOKKEN

Michel: “De eerste initiatieven onder de paraplu van 
Code Zero zijn intussen opgestart. Zo baggeren we in 
de Belgische kustplaatsen Raversijde en Knokke met 
100% duurzame biobrandstof en onderschrijven we het 
Science-Based Targets-initiatief om te voldoen aan de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.”

Isabelle: “We zetten ook in op een duurzaam aan-
koopbeleid, circulaire oplossingen en op opleidingen 
in onze Code of Conduct. En dat is nog maar het begin: 
voor elk van de vier pijlers binnen Code Zero vertalen 
we onze ambities naar concrete acties die elkaar ver-
sterken en aanvullen.”

Colette: “Code Zero geeft onze MVO-strategie 
handen en voeten binnen onze activiteiten. Het doel: 
een beweging op gang brengen die al langer leeft, maar 
klaar is om een versnelling hoger te schakelen.”

om hun bijdrage te kunnen maximaliseren. Wij 
reiken hen met Code Zero concrete handvatten aan.”

Christophe: “Dat rijmt perfect met onze Imagine-
Think-Act-aanpak. Operationele controle is de 
sleutel tot succes. Collega’s die hun job goed 
invullen en zichzelf continu willen verbeteren, 
dragen automatisch bij tot onze MVO-ambities. Het 
behalen van de targets die naar de zero-doelstel-
lingen leiden, zijn dan de kers op de taart. Kortom: 
het gaat niet om een revolutie, maar wel om een 
evolutie.”

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
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ELEKTRISCHE EXPERTISE 
STERKT PARTNERROL IN 
ENERGIETRANSITIE

Van zeebodems nivelleren tot structuren verstevigen en windturbines 
installeren. Het offshore aanbod van Jan De Nul was al veelzijdig. Maar 
voortaan kan de groep een nieuwe troef op tafel leggen: uitgebreide 
elektrische expertise. Met het TPC-project in Taiwan bevestigt het 
Electrical Department Offshore dat Jan De Nul dé partner is voor 
grootschalige, geïntegreerde offshore wind- en kabelprojecten.

IN HET DIEPE WATER

Voor Jan De Nul is dit het eerste offshore windpro-
ject waarbij ook het elektrische traject tot de scope 
behoort. Zo moeten de funderingen de nodige 
laagspanningsvoorzieningen bevatten, waaronder 
navigatiehulpmiddelen, radars, camera’s en ver-
lichting. Bovendien moet het Electrical Department 
Offshore zorgen voor een vlekkeloze aansluiting van 
het 100 MW-windmolenpark op het lokale hoog-
spanningsnet van 161 KV. 

Voor het dichtbevolkte eiland Taiwan is offshore 
windenergie een logische keuze. Tal van projecten 
zitten in de pijplijn om de ambitieuze overheidsdoel-
stelling te halen: 5,5 GW tegen 2025.

Windmolenpark TPC 
Met zijn 21 turbines 

van 5,2 MW is dit 
windmolenpark een 

van de Taiwanese 
paradepaardjes.

De verantwoordelijkheid voor de aansluiting impli-
ceerde intensieve studies om te voldoen aan de spe-
cifieke netcode van de Taiwanese netbeheerder. En 
wat bleek? Het hoogspanningsstation van Changhua, 
dat het windmolenpark met het Taiwanese net 
verbindt, had een fikse upgrade nodig. Als klap op 
de vuurpijl ligt het station ook nog eens 13 kilometer 
landinwaarts, waardoor de windmolenparkverbin-
ding onder rivierbeddingen en langs tal van andere 
kabels en civiele obstakels loopt.
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LEIDRAAD VOOR ALLE OFFSHORE  
WINDPROJECTEN 

Zeventig medewerkers telt het interne studiebureau van 
Jan De Nul, van wie dertig ingenieurs. Ze voeren studies 
en stabiliteitsberekeningen uit voor alle takken binnen 
de groep. Voor projecten van vandaag en morgen.

Voor het TPC-windmolenpark in Taiwan stond de 
studiedienst in voor het volledige designmanage-
ment van de jacketfunderingen. Een ware uitdaging 
voor een project met zeer strakke deadlines en 
moeilijke randvoorwaarden. De regio is namelijk 
seismisch zeer actief, onderhevig aan zware stormen 
en heeft fundering-technisch een zeer slechte 
ondergrond.

Terwijl de studiedienst zich boog over het design, 
stond ze parallel in voor een uitgebreid grondon-
derzoek, de seismische studies en meteorologische 
analyses. Bovendien gebeurde alle officiële com-
municatie met de klant in het Chinees. Een unieke 
uitdaging en een mooie leerschool.

TANDEM JAN DE NUL EN HITACHI

Jan De Nul staat in voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, en de levering 
en installatie van de kabels op zee en op land. Jan De Nul mobiliseert het schip voor de installatie 
van de windturbines. Het ontwerp en de uitvoering van de volledige elektrische scope, inclusief 
netaansluiting, valt eveneens binnen de verantwoordelijkheid van Jan De Nul. Consortiumpartner 
Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, montage en installatie van de windturbines op zee 
en bijbehorende werken. Aansluitend op de oplevering is het consortium vijf jaar verantwoordelijk 
voor de werking en het onderhoud van het offshore windmolenpark.

NIEUW LASTENBOEK, EEN LEVEND DOCUMENT

Intern kennisdelen is cruciaal. Via de JDN Academy krijgen collega’s 
toegang tot een schat aan informatie: fout gelopen processen, maar 
ook succesverhalen. Een sterke basis om projecten tot een goed 
einde te brengen. 

Door de uitgebreide scope van dit windmolenpark nam de studie-
dienst het initiatief om samen met alle betrokken teams, de 
getrokken lessen van dit project te documenteren. Deze kennis 
hebben ze aangevuld met de ervaringen van andere windprojecten 
van Jan De Nul. Resultaat: een uitgebreide bibliotheek van ‘Lessons 
Learnt’ voor de volledige levenscyclus van een offshore windproject. 
Een soort lastenboek van onschatbare waarde voor de toekomst. 
Intussen staat de studiedienst garant voor een permanente aan-
vulling en bijsturing.

SYSTEMEN EFFICIËNT INTEGREREN

Om alles tot een goed einde te brengen, werd nieuw 
talent aangetrokken. Bij de toekenning van het project 
in 2018 bestond het Electrical Department Offshore 
nog uit twee personen. In 2020 waren dat er voor het 
Taiwan-project alleen al 10: van site-inspecteurs tot 
specialisten in hoogspanning en laagspanning, en 
zelfs experten in automatisering. Want de eindklant 
wilde ook een geavanceerd controlecentrum om het 
windmolenpark van op afstand te monitoren – in het 
Chinees! 

Het team ontwikkelde uiteindelijk een brede waaier 
aan oplossingen die ook van pas kunnen komen bij 

toekomstige projecten. Denk aan manieren om 
systemen efficiënter te integreren, designtemplates, 
elektrische modellen, veiligheidsprotocollen en tech-
nische innovaties. 

Jan De Nul is voortaan een volwaardige EPCI-
partner: voor windmolenparken waarbij Jan De Nul 
van a tot z de leiding krijgt, kan ook het elektrische 
pakket probleemloos afgevinkt worden.
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135 KILOMETER KABEL OM 
KRETA MET HET GRIEKSE  
VASTELAND TE VERBINDEN

Een directe energieverbinding met het Griekse vasteland zou de 
economische ontwikkeling van Kreta ten goede komen. Het 
eiland werkt immers nog altijd op dure, vervuilende en met olie 
gestookte eenheden. Maar niemand waagde zich aan de 
oversteek. Tot Jan De Nul Group er zijn schouders onder zette. 
Met het grootste kabellegschip ter wereld installeerde de firma 
maar liefst 135 kilometer kabel tot een diepte van 960 meter 
– een primeur! 

Een zeebodem bezaaid met scherpe rotsen en steile 
hellingen, een ongeziene spanning op de kabel en 
een beperkte ruimte om te werken. In uitdagende 
omstandigheden leverde Jan De Nul Group een 
huzarenstukje af. Met de Isaac Newton – het grootste 
kabellegschip ter wereld – overbrugde de firma  
135 kilometer.

De diepte van de installatie betekende meteen een 
record: nooit eerder legde Jan De Nul een kabel op 
960 meter diepte. Daardoor verhoogde evenwel de 
belasting op het schip. Om de spanning van 75 ton 
en het gewicht van de kabel op te vangen, paste het 
technische departement het achterdek aan. Een 
groot deel werd afgebroken en versterkt. Dat is niet 
alleen veiliger voor het schip, maar ook beter voor 
de behandeling van de kabel. 

Het kabelinstallatieschip Isaac Newton 
installeert de kabel op dieptes tot 960 
meter, langs vlijmscherpe rotsen.
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Tussen Kreta en het Griekse vasteland ligt een erg 
gevarieerde zeebodem die ervoor kan zorgen dat de 
kabel niet stabiel ligt, te kort plooit of vermoeid 
geraakt doorheen zijn levensduur. Jan De Nul en 
zijn klant, de Griekse kabelproducent Fulgor S.A., 
werkten nauw samen voor het ontwerp van 
meerdere soorten beschermingsmateriaal om de 
kabel te beschermen tegen deze gevaren.

In totaal bracht de bemanning maar liefst 46 con-
tainers beschermingsmateriaal aan. Dat vergde heel 
wat manueel werk. Het projectteam werkte enkele 
oplossingen uit om de belasting op de bemanning 
te beperken: het gewicht per stuk werd beperkt en 
hydraulische tafels zorgden ervoor dat de bemanning 
op heuphoogte kon werken.

GRENZEN VERLEGGEN

Niet alleen ligt deze kabel op ongeziene dieptes, hij 
is ook nog eens de langste onderzeese kabel ter 
wereld in zijn soort. Bovendien installeerde 
Jan De Nul een groot deel ervan in volle winter. Dat 
zorgde op sommige momenten voor zeer uitdagende 
omstandigheden, met stormen en golven tot wel 
zeven meter hoog.

Met dit project sluit Kreta zich eindelijk aan op het 
Griekse elektriciteitsnet. Maar ook voor Jan De Nul 
is het een belangrijke mijlpaal en grensverleggend. 
En toch is de maximale capaciteit nog niet bereikt. 
Het is dan ook de ambitie om de positie op de markt 
nog verder te versterken en te verkennen. De 
aankoop van het constructie- en kabellegschip 
Connector bevestigt die ambities.

Jan De Nul en kabelproducent Fulgor S.A. ontwikkelden samen 
beschermingsmateriaal om de kabel te beschermen tegen de gevarieerde zeebodem. 
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Jan De Nul Group [Sofidra sa] 
Luxemburg 
info@jandenulgroup.com 
www.jandenul.com

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
34-36, Parc d’Activités Capellen 
L-8308 Capellen I  Luxemburg
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We dragen ons steentje bij aan 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, CFO Jan De Nul Group 
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. Divisie +32 53 73 15 11 
T Intl. Divisie +32 53 73 17 11 
T Offsh. Divisie +32 53 73 12 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 
L-8308 Capellen I Luxemburg
T +352 39 89 11 
F +352 39 96 43 
info@dmmlux.com
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