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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.

 



PROJECTEN

47 
landen

waarin we
actief waren

in 2020

228 
projecten

in 2020

69 Civiele bouw

103 Offshore waterbouw en baggeren

45 Milieusanering

11 Projectontwikkeling

33  PROJECTEN IN AMERIKA 
Offshore waterbouw en baggeren



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
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MARITIEME  
DIENSTEN
De activiteiten van Jan De Nul Group maken zeevaart 
mogelijk. We houden rivieren en kanalen op diepte, 
breiden bestaande havens uit en bouwen nieuwe 
havens. Door kustlijnen te verdedigen en uit te 
breiden, beschermen we het leven op het land. We 
leveren de klant creatieve en innovatieve oplossingen 
op maat, waarbij we kunnen instaan voor zowel 
ontwerp, uitvoering als onderhoud.
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 maRITIEmE  dIENSTEN.

EUROPA

België: Onderhoudsbaggerwerken in de kustjachtha-
vens van Nieuwpoort 

België: Onderhoudsbaggerwerken in de maritieme 
toegangswegen op de Noordzee en in de 
Westerschelde, de Zeeschelde en in de 
zeehavens van Antwerpen, Zeebrugge en 
Oostende 

België: Uitvoeren van veegbaggerwerken, het ruimen 
van allerlei drijvend hout en voorwerpen, en het 
ruimen van olie op het wateroppervlak in de 
Zeeschelde

België: Onderhoudsbaggerwerken en afnemen van 
baggerspecie in Kanaal Gent-Terneuzen 

België: Ontwikkeling van een op ecosystemen 
gebaseerde bescherming tegen kusterosie 
onder de naam ‘Coastbusters 2.0’

België: Habitatrestauratie en aquacultuur in offshore 
windparken onder de naam ‘Project United 
- Belgian Pilot’

België: Strandsuppletie in Raversijde
Denemarken: Ontwerp en bouw van een kademuur, 

baggerwerken en opspuitingen in Munkebo 
Duitsland: Bouw van een onderwaterdijk in de 

monding van de Elbe
Duitsland: Onderhoud van de haven van Hamburg 

met transport naar de Noordzee
Duitsland: Onderhoudsbaggeren in de monding van 

de Eems
Duitsland: Onderhoudsbaggeren in Bremerhaven
Frankrijk: Ontwerp en bouw van de nieuwe haven in 

Calais
Ierland: Onderhoudsbaggeren in de haven van Cork
IJsland: Baggerwerken in Sundahöfn
Litouwen: Onderhoudsbaggeren in de haven van 

Klaipeda
Litouwen: Uitdieping van de haven van Klaipeda
Litouwen: Strandsuppletie in Palanga 
Nederland: Realisatie estuariene natuur 

Hedwige-Prosperpolder
Nederland: Ontwerp, engineering, bouw en 

onderhoud gedurende 5 jaar van de Prins 
Hendrik Zanddijk in Texel

Portugal: Uitdieping van de haven van Aveiro
Portugal: Onderhoudsbaggerwerken in de haven van 

Leixões
Spanje: Baggerwerken in de haven van Santander 
Spanje: Baggerwerken in Tarragona 
Verenigd Koninkrijk: Onderhoudsbaggeren in 

Harwich
Verenigd Koninkrijk: Onderhoudsbaggeren in 

Belfast

AFRIKA

Benin: Ontwerp en bouw van een onderwatergolfbre-
ker tegen kusterosie 

Ghana: Ontwerp en bouw van een kaaimuur, 
verlenging van een golfbreker en 
baggerwerken voor de uitbreiding van de haven 
van Takoradi 

Ivoorkust: Baggerwerken voor de bouw van een kade 
in de haven van Abidjan 

Marokko: Bouw van een nieuwe zeehaven in Nador 
Mauritanië: Verdiepingswerken in de haven van 

Nouadhibou 
Mozambique: Onderhoudsbaggeren in het toegangs-

kanaal van Maputo 
Mozambique: Baggerwerken in de haven van Palma 
Somaliland: Baggerwerken voor de bouw van een 

nieuwe terminal in Berbera

MIDDEN-OOSTEN

Verenigde Arabische Emiraten: Bagger- en 
infrastructuurwerken in de haven van Dibba 

AZIË

Bangladesh: Uitdiepen van het Rabnabad-
toegangskanaal naar Payra Port 

Hong Kong: Baggerwerken in het Lamma-kanaal 
Taiwan: Onderhoudsbaggeren in de haven van 

Mailiao 
Vietnam: Baggerwerken voor het Long Son 

Petrochemicals Complex

AMERIKA

Argentinië: Concessie voor het uitdiepen en het 
onderhoud van de rivieren Paraná en la Plata 

Argentinië: Uitdiepen van de haven van Quequén 
Argentinië: Onderhoudsbaggeren in Bahia Blanca 
Argentinië: Baggerwerken in toegangsgeul naar 

Barranqueras 
Argentinië: Baggerwerken in het toegangskanaal 

van de containerterminal van Buenos Aires  
Brazilië: Onderhoudsbaggeren in de Río Grande 
Brazilië: Strandsuppletie en landwinning als 

bescherming tegen kusterosie in Fortaleza 
Brazilië: Onderhoudsbaggeren in de haven van Açu 
Brazilië: Baggerwerken in Paranagua 
Brazilië: Assistentie bij de berging van Stellar 

Banner 
Ecuador: Baggerwerken en landwinning voor de 

haventerminal van Posorja 
Ecuador: Baggerwerken in Puerto Bolivar 
Ecuador: Uitdiepen en onderhoudsbaggeren in het 

toegangskanaal naar de haven van Guayaquil 
Jamaica: Onderhoudsbaggeren 
Mexico: Onderhoudsbaggeren in de haven van 

Topolobampo 
Mexico: Onderhoudsbaggeren in Tuxpan 

7



Mexico: Baggerwerken in Tampico 
Nicaragua: Baggerwerken in het toegangskanaal 

naar de haven van Corinto
Panama: Bagger- en opspuitingswerken voor de 

bouw van de Amador Cruise Terminal 
Panama: Onderhoudsbaggeren in Bahía Las Minas 
Peru: Onderhoudsbaggeren in de haven van Callao 
Uruguay-Argentinië: Onderhoudsbaggerwerken in 

de Rio Uruguay 
Uruguay: Opspuiten van een nieuwe terminal in 

Montevideo 

OCEANIË

Australië: Onderhoudsbaggeren voor het Pilbara 
Iron Project
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OFFSHORE 
DIENSTEN
Jan De Nul Group biedt specifieke diensten aan voor 
de offshore energiemarkt. Onze uitgebreide vloot 
van installatieschepen wordt ingezet voor diverse 
activiteiten. We installeren structuren op zee en 
beschermen ze tegen erosie. Maar we ontkoppelen 
en verwijderen ook die structuren als ze aan 
vervanging toe zijn. Door een integrale aanpak van 
ontwerp tot uitvoering voorzien we steeds een 
creatieve totaaloplossing, op maat van de klant.
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OFFSHORE dIENSTEN.

EUROPA

België: Ontwerpen, leveren, en installeren van 
funderingen; erosiebescherming; installatie 
van windturbines voor het offshore windmolen-
park Northwester 2

België: Rotsinstallatiewerken voor het project 
Belwind

Denemarken: Transport en installatie van 72 
windturbines voor het offshore windmolenpark 
Kriegers Flak

Duitsland: Rotsinstallatiewerken voor het project 
Albatros

Duitsland: Engineering voor offshore herstellin-
gen van HVAC- en HVDC-netkabels 

Duitsland: Installatie en mechanische afwerking 
van 32 windturbines voor het offshore windmo-
lenpark Trianel Windpark Borkum II

Frankrijk: Transport en installatie van 80 
windturbines voor het Saint-Nazaire offshore 
windmolenpark

Griekenland: Installatie van een 135 km lange 
onderzeese kabel tussen Kreta en het Griekse 
vasteland

Italië-Albanië: Bouw van een aanlanding in Italië en 
Albanië voor een onderzeese trans-Adriatische 
pijpleiding

Nederland: Rotsinstallatiewerken voor het project 
Dana Unity 

Nederland: Ontwerp, productie en installatie van 
2 exportkabels tussen het Hollandse Kust 
Noord offshore substation en de onshore 
netaansluiting

Nederland: Ontwerp, productie en installatie van 
2 exportkabels tussen het Hollandse Kust West 
alfa offshore substation en de onshore 
netaansluiting

Noorwegen-China: Umbilicaltransport van 
Noorwegen naar China 

Verenigd Koninkrijk: Engineering voor het 
herstellen of vervangen van onderzeese kabels 

Verenigd Koninkrijk: Rotsinstallatiewerken op 2 
crossings van een nieuwe gaspijplijn voor het 
IOG Blythe & Vulcan Satellite Hubs 
Development project

Verenigd Koninkrijk: Jackingtesten voor het 
Dogger Bank offshore windmolenpark 

Verenigd Koninkrijk: Transport en installatie van 
windturbines voor het Dogger Bank offshore 
windmolenpark

AFRIKA

Senegal-Mauritanië: Rotsinstallatiewerken voor de 
bouw van de Tortue LNG-hub

AZIË

Bangladesh: Geulbaggeren voor een pijpleiding
China: Installatie van filter- en pantserlaag rond 

stroomkabels tussen het vasteland en het 
eiland Hainan

Rusland: Rotsinstallatiewerken voor het Kirinskoye 
Extension Project

Taiwan: Verhuur Taiwan Storage Carousel

Taiwan: Ontwerpen, leveren en installeren van de 
funderingen, kabels, elektrische installaties, en 
21 windturbinegeneratoren, voor het Changhua 
offshore windmolenpark, inclusief 5 jaar 
opvolgen en onderhouden van het 
windmolenpark

Taiwan: Ontwerpen, leveren en installeren van 47 
funderingen, 4 exportkabels en 47 inter 
array-kabels voor het Formosa 2 Offshore 
Windmolenpark

MIDDEN-OOSTEN

Oman: Installatie van een elektriciteits- en water-
centrale in Duqm

Verenigde Arabische Emiraten: Geulbaggeren, 
installatie, opvullen en beschermingswerken 
van een pijpleiding in Fujairah

AMERIKA

Canada: Baggerwerken voor West White Rose project
El Salvador: Geulbaggeren voor Acajutla EDP LNG 

Import Terminal

Verenigde Staten: Transport en installatie van 2 
offshore windturbines voor het pilootproject 
Coastal Virginia offshore windmolenpark
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De civiele oplossingen van Jan De Nul Group dragen 
bij tot het verbeteren van de mobiliteit. We voeren 
alle types fundering uit. We leggen wegen aan en 
bouwen bruggen, tunnels en sluizen. We staan in 
voor de constructie van waterzuiveringsstations, 
rioleringen en ondergrondse trein- en metroverbin-
dingen. We gebruiken de meest moderne en 
ecologische technieken voor de gebouwen die we 
realiseren. Na oplevering kunnen we instaan voor 
het verdere onderhoud van het bouwwerk.

CIVIELE 
REALISATIES
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CIVIELE REaLISaTIES.

KANTOORGEBOUWEN

BELGIË

Aalst: Bouw van stationsparkeergarage en kantoor-
gebouw NMBS 

Aalst (Sterck Invest): Renovatie van een pand tot 
nieuwe toonzaal

Erembodegem: Bouw van kantoorgebouw SkylinE40 
met ondergrondse parking

Namen: Bouw van het administratief centrum voor 
de provincie Namen

Verviers: Bouw van de nieuwe 
SWDE-kantoorgebouwen

RESIDENTIËLE GEBOUWEN

BELGIË

Antwerpen: Bouw van een nieuw wooncomplex op 
de Tunneplaats

Antwerpen: Bouw van Nieuw Zuid Blok 22-25 voor 
Scheldehof

Deinze: Bouw van 68 appartementen, commerciële 
ruimte en ruime parkeerkelder ‘Leietop’

Erembodegem: Residentieel verblijf en administra-
tief gebouw ‘Ruyskensveld-Ter Muren’

Halle: Bouw van gesloten ruwbouw ‘Parkrand’ voor 
appartementen, kantoorruimte, assistentiewo-
ningen en een ondergrondse parking

Hamme: Bouw van assistentiewoningen en een 
kinderdagverblijf

Jambes: Bouw residentieel complex ‘Magondeaux’ 
met 93 flats

Kortrijk: Nieuwbouwappartementen ‘One Broel’ met 
ondergrondse parking voor Immogra 

Ledeberg: Bouw van 130 appartementen, 
commerciële ruimte, kantoorruimte en 
ondergrondse parking ‘Keizerpoort’

Merchtem: Herbestemming en verbouwing 
voormalige brouwerij ‘GinderAle’

Ninove: Bouw van ‘Residentie Axelle’ met apparte-
menten en winkelruimtes

Oostende: Bouw van 80 serviceappartementen 
‘Rialto’, 7 commerciële ruimtes, cafetaria en 
wellness voor Senior Homes

Oostende : Uitbreidingsnieuwbouw WZC A. Lacourt
Roeselaere: Bouw van 71 appartementen, een 

kantoorgebouw, publiek binnengebied en een 
ondergrondse parkeergarage op de 
Proximussite

Varsenare: Bouw van 92 assistentiewoningen
Willebroek: Nieuwbouwproject ‘Kanaelzicht’ voor 77 

appartementen, handelsruimtes en een 
ondergrondse parking

GEBOUWEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG 

BELGIË

Aalst: Gesloten ruwbouw en afwerking Blok S voor 
het ASZ-ziekenhuis

Aalst: Verbouwing spoedafdeling voor het 
ASZ-ziekenhuis

Charleroi: Gesloten ruwbouw en omgevingswerken 
voor het Grand Hôpital de Charleroi

Grâce-Hollogne: Vervangingsnieuwbouw voor het 
WZC La Boisellerie

Laken: Nieuwbouw van WZC Hippodrome met 150 
kamers en 79 assistentiewoningen

Waregem: Bouw van WZC Pur Sang met 93 assis-
tentiewoningen en ondergrondse parking

ONDERWIJSINSTELLINGEN

BELGIË

Anderlecht: Nieuwbouw van een school en herin-
richting van een voormalig kerkgebouw

Opwijk: Bouw van de basisschool De Boot

INFRASTRUCTUURWERKEN 

BELGIË

Ghlin: Bouw van nieuw afvalsorteercentrum voor 
Valodec

Luik: Hoogspanningstracé met conversiestations 
voor het Herstal Alegro project

SPOORINFRASTRUCTUURWERKEN 

BELGIË

Antwerpen: Realisatie van 6 trogdekken aan de 
bestaande spoorbruggen over het Albertkanaal

Brussel: Realisatie van de stations ‘Toots 
Thielemans’ en ‘Lemonnier’

Kuringen: Herbouw spoorwegbrug
Nieuwerkerken-Erondegem: Renovatie van 

spoorwegbruggen
Nijvel: Aanleg RER tussen Lillois-Sud en 

Nivelles-Nord
Oostkamp: Verplaatsen stationsgebouw voor 

uitbreiding bedding

WEGINFRASTRUCTUURWERKEN 

BELGIË

Aalst: Aanleg riolering, bouw van een tunnel en 
wegenwerken voor de Nieuwe Tragelweg
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Aalst: Omgevingswerken in industrieterrein 
Wijngaardveld

Aalter: Bouw van de nieuwe Woestijnebrug en 
kaaimuren

Antwerpen: Bouw van de nieuwe Boudewijnbrug
Antwerpen: Bouw van de afgezonken tunnel voor de 

Oosterweelverbinding
Brugge: Onderhoud van de verbinding N31 Brugge 

- N49 Westkapelle
Brussel: Renovatie en onderhoud van de Leopold 

II-tunnel
Brussel: Bouw van de Suzan Danielbrug over Kanaal 

Brussel-Charleroi
Couvin: Bouw van een tunnel onder spoorlijn voor 

omleidingsweg
Geel: Onderhoud van de Kempense 

Noord-Zuidverbinding
Gent: Bouw van ongelijkvloerse kruising voor fietsers 

en voetgangers
Haacht: Vernieuwing verkeersknooppunt aan de 

Kruineikebrug
Kortrijk: Bouw van een nieuwe fiets- en bustunnel
Knokke: Bouw van ondergrondse parking onder het 

Albertplein
Knokke-Heist: Herinrichting van het kruispunt N49
Machelen: Herinrichting van de Woluwelaan

LUXEMBURG

Irbich: Bouw van het nieuwe viaduct
Luxemburg: Verbreding en renovatie van de brug 

‘Pont Passerelle’

WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUURWERKEN 

BELGIË

Bree: Bouw van een nieuwe rioolwater- 
zuiveringsinstallatie (RWZI)

Vorst: Inkokering van een nieuwe hoofdcollector 
Geleitsbeek

WATERBOUW, SLUIZEN EN KAAIMUREN 

BELGIË

Aalst: Vernieuwing stuwsluiscomplex Dender
Antwerpen: Sanering, ontpoldering, dijkwerken en 

verbreding van Fort Filips in de haven van 
Antwerpen

Harelbeke: Ontwerp en uitvoering van nieuwe 
stuwsluis, kaaimuren, bruggen en 
baggerwerkzaamheden

Kerkhove: Vernieuwing en ontdubbeling van 
bestaande stuw op de Bovenschelde

Monsin: Bouw en renovatie van de stuwsluizen
Nieuwpoort: Bouw van een stormvloedkering

Oostende: Verbreding havengeul ter hoogte van de 
Halve Maandijk

Raversijde: Meetopstelling voor Climate Resilient 
Coast (CREST)

Temse: Bouw van een ringdijk rond toekomstig 
ontpolderingsgebied Groot Broek

Temse: Bouw van een ringdijk rond toekomstig 
ontpolderingsgebied Klein Broek

Wandre: Renovatie van de stuw bij Île Monsin
Zeebrugge: Renovatie van de eerste sluisdeur van de 

Pierre Vandammesluis

NEDERLAND

Nieuwegein: Onderhoud van de Beatrixsluis

FUNDERINGS- EN BESCHOEIINGSTECHNIEKEN 

BELGIË

Aalst (Sterck-Jan De Nul): Micropalen 
Ampsin (SM Duchêne-Franki): Damwand voor 

nieuwe sluis
Antwerpen (IBS): Boorpalen (GWS) en damwand 

voor project BASF
Antwerpen (De Kempenaar Jos Dejongh): 

Verankerde soilmixwand, valse putten en 
bemaling

Antwerpen (THV Jan De Nul-Envisan-DEC): 
CB-wand, prefab heipalen, verankerde 
damwand voor project Fort Filips

Antwerpen (MBG): Verankerde soilmixwand, 
grondwerk en bemaling voor project Initium

Antwerpen (Stadsbader): Damwand en HDI-palen 
op de Kaaiweg

Antwerpen (CIT Blaton): DSM-kolommen, CSM en 
secanspalen voor project OWLO

Antwerpen (Jan De Nul): Boorpalen voor de 
Boudewijnbrug

Berchem (Van Roey): Verankerde soilmixwand, 
grondwerk en bemaling voor project 
Zilverwartier

Braine-L’alleud (Inflexio): UCB Boorpalen (GWS) en 
secanspalenwand

Bredene (Aclagro): Groutpalen (HDI - singlemix), 
secanspalen, damwand, grindkernen, 
groutscherm HDI

Brugge (CIT Blaton): Verankerde diepwanden en 
micropalen voor project Interparking

Brussel (SM Toots): Diepwanden en damwand voor 
project Constitution

Brussel (TV CIVIL 2020): Secanspalenwanden, 
berlinerwanden voor project Leopold II-tunnel 

Brussel (CIT Blaton): Secanspalenwand voor project 
RAC4

Brussel (Jan De Nul): Boorpalen voor de Suzan 
Danielbrug 

Brussel-Antwerpen (THV Engie-VSE): Berlinerwand 
voor project E19
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CIVIELE REaLISaTIES.

Charleroi (THV JDN-Franki Construct): Verankerde 
secanspalenwand, vibrobetonpalen en Kelly-
boorpalen voor Grand Hôpital de Charleroi

Ciney (Duchêne): Berlinerwand
Deinze (Jan De Nul): Verankerde damwand voor 

project Leietop
Dendermonde (Colas): Soilmixwand en 

waterglasinjectie
Diepenbeek (Besix): Damwand en micropalen
Doornik (BAM Galère): Plaatsen van stalen 

buispalen voor project Traversée fases 2-4 
Doornik (BAM Galère): Boorpalen voor project 

Traversée fase 4
Erembodegem (Verhelst aannemingen): Grindpalen 

voor project Dekaply
Flawinne (BEMAT): Boorpalen (GWS) 
Gent (BBC): Kelly- en GVS-boorpalen voor project 

Winston-Churchillplein
Gent (Jan De Nul): Verankerde soilmixwand en 

berlinerwand, micropalen, grondwerk en 
bemaling voor project Keizerspoort 

Gent (Elecnor): Vibrobetonpalen voor Ghent 
Terminal Coal

Ghlin (BAM Galère): Damwand en schoring
Groot-Bijgaarden (Fabricom): Damwand voor 

project E40
Hasselt (Baldewijns): Combiwand voor een 

kaaimuur
Herk-De-Stad (Colas Belgium): Damwand
Hoegaarden (Willemen Infra): Sanering Sint-

Katarina-Houtem HDI
Hoeselt (BESIX Infra): Micropalen
Hofstade (Envisan): Verankerde soilmixwand voor de 

site Modernite
Hollogne-sur-Geer (Groupe Baguette): Damwand
Knokke (Jan De Nul): Verankerde soilmixwand voor 

het Albertplein
Knokke (Christiaens): Verankerde CB-wand, 

boorpalen (GVS), micropalen, grondwerk en 
bemaling voor project Duinenwater

Knokke-Heist (Votquenne foundations): Grindpalen 
voor project Delino

Knokke-Heist (Jan De Nul): Verankerde soilmixwand 
en boorpalen (GVS) voor project 
Natienlaan-Kalvekeetdijk

Kortrijk (Dumobil): Verankerde soilmixwand, 
funderingspalen, grondwerk en bemaling voor 
project Liebaertshof

Landegem-Aalter (Van Laere): Damwand voor 
spoorlijn L50a

Leuven (Besix): Berlinerwand met stempelkader 
voor fietsenstalling

Leuven (Smet F&C): Afboren van palen in de 
Scheepvaartstraat

Lichtaart (Colas): Verankerde soilmixwand en 
HDI-palen voor RWZI

Loncin (Hobeco): Verankerde soilmixwand voor 
project Business Parks

Luik (Immoquest): Secanspalen, ankers en 
micropalen voor project Asklepios

Machelen (Grammyco): Verankerde soilmixwand 
voor project Kerklaan (fase 2)

Maisières (BAM Galère): Damwand
Mechelen (Franki Construct): Damwand voor project 

Tangent
Melle (Hye): Soilmixmoten voor oeverstabilisatie
Melsbroek (C-Metal): Grondankers
Merchtem (Jan De Nul): Micropalen voor project 

Ginder-Ale 
Merksem (Stadsbader): Micropalen voor project 

Theunisbrug
Namur (Thomas&Piron): Verankerde secanspalen-

wand, micropalen en bemaling op de Site Des 
Casernes

Oostakker (HDI) (Aclagro): Groutwand
Oostende (D’Hoore Construct): Verankerde 

soilmixwand, palen (GWS en CFA), micropalen, 
grondwerk en bemaling

Overpelt (Colas Noord): Boorpalen voor Siemens 
windturbines

Retie (Colas Noord): Vibrobetonpalen voor 
windproject

Seraing (Denys): Secanspalenputten voor Sowaer
Sint-Niklaas (DCA): Damwand en schoring voor 

RWZI Sinaai
Sint-Truiden (VD Kreeke): CSM-wand met schoring, 

HDI
Vorst (Jan De Nul): HDI, soilmixwand voor project 

Geleitsbeek
Westkapelle (Stadsbader): Verankerde soilmixwand 

en grondverdringende schroefpalen
Wichelen (DCA): Verankerde soilmixwand en 

single-mix voor project Bruinbeek
Zeebrugge (Besix): Vibrobetonpalen en strengenan-

kers voor Kaai 1071
Zelzate (Viabuild!): Vibrobetonpalen en grindpalen

FRANKRIJK

Ennevelin (Mahieu construction métallique): 
Grindpalen 

NEDERLAND

Hilversum (Hoffmangroup): Soilmixwand
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MILIEUREALISATIES
Op oude verontreinigde sites, op actieve bouwwerven 
of in bestaande havengebieden wordt soms 
historische verontreiniging vastgesteld. Jan De Nul 
Group maakt komaf met zulke verontreiniging. We 
saneren ter plaatse of graven de verontreinigde 
grond af om in één van onze valorisatiecentra te 
reinigen. Steeds met het oog op hergebruik in 
alternatieve toepassingen. Zo werken we mee aan 
een circulaire wereld.
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mILIEuREaLISaTIES.

MILIEUBAGGEREN EN SEDIMENTBEHANDELING

BELGIË

Antwerpen: Beheer en uitbating van duurzame 
installatie (AMORAS) voor mechanische 
ontwatering, recyclage en bergen van 
sedimenten afkomstig van de Antwerpse haven

Gent-Terneuzen (AMT): Onderhoudsbaggerwerken 
in kanaal Gent-Terneuzen en verwerken van de 
sedimenten  

Gent (OVAM): Ruimingswerken en sediment-
behandeling met reactieve oevermatten in de 
waterloop De Lieve in kader van het Europees 
project Resanat

Luik – Albertkanaal (SPW): 
Onderhoudsbaggerwerken en verwerking van 
sedimenten in het eigen valorisatiecentrum in 
Lixhe

Vlaanderen (Farys): Raamovereenkomst voor 
verwerking van ruimingsspecie en gronden 

West-Wallonië (SPW): Onderhoudsbaggerwerken in 
verschillende waterlopen in het Waals Gewest

FRANKRIJK

Gambsheim (VNF): Onderhoudsbaggerwerken en 
sedimentverwerking aan de sluizen

GROND- EN BODEMSANERING

BELGIË

Aalst (OVAM): Sanering van een met asbest veront-
reinigde stortplaats (Modernite)

Antwerpen (Havenbedrijf Antwerpen): Sanering en 
isolatie van Fort Filips d.m.v. cement-bento-
nietwand en HDPE-folie; in-situ inkapseling 
van de waterbodem; uitgraving en behandeling 
van de kernzone; ontpoldering, dijkwerken en 
verbreding leidingenstrook in de haven van 
Antwerpen

Antwerpen (Vopak): Pompproef, pilootproef en zowel 
ontwerp als uitwerking van een beheersmaat-
regel voor een grondwaterpluim van 
gechloreerde solventen

Brussel (Haven van Brussel): Bodem- en grondwa-
tersanering van voormalige gasfabriek Carcoke 
Marly in kader van herontwikkeling

Chapois (BEP Environnement): Herprofilering en 
inkapseling van een oude stortplaats

Deerlijk (Fabrimode): Sanering van een met 
minerale olie verontreinigde site, veroorzaakt 
door een lek in een ondergrondse 
gasolieopslagtank

Dendermonde (Philips): Bodem- en grond-
watersanering van gechloreerde solventen via 
ontgraving en enhanced reductive 
dechlorination (ERD)

Drogenbos (Allnex): Ontgraven en off-site reiniging 
van met monochloorbenzeen en BTEX veront-
reinigde gronden en installatie van een 
grondwaterextractiesysteem

Gent (Katoennatie (Sabeen)/DFDS Logistics): 
Bodemsaneringswerken door ontgraving en 
heraanvulling; behandeling van de 
verontreinigde gronden in Envisan’s 
valorisatiecentrum in Gent 

Gent (Tondelier Development): Sanering van het 
terrein van een voormalige gasfabriek in kader 
van herontwikkeling

Gent (ABC): Grondwatersanering via drijflaagverwij-
dering, grondwateronttrekking en -zuivering

Gent (Lum&Co): Sanering van het terrein van een 
voormalige teerfabriek in kader van 
herontwikkeling

Gijzegem (Vlabotex): Bodem- en grond-
watersanering van VOCI-verontreiniging via 
ontgraving, bodemluchtextractie en 
biostimulatie

Hamont-Achel (Punch Metals): Sanering van bodem 
en grondwater verontreinigd met VOCl en BTEX 
via bodemluchtextractieen beheersing van de 
grondwaterpluim

Herk-De-Stad (OVAM): Bodem- en grondwatersane-
ring door middel van ontgraving, verwerking 
van verontreinigde gronden, installatie van 
injectienetwerk en injectie van koolstofbronnen 
in functie van gestimuleerde anaerobe 
dehalogenatie

Kortrijk (Barco): Bodem- en grondwatersanering 
voor brownfield door middel van beheersmaat-
regel, ontgraving, pump & treat en enhanced 
reductive dechlorination (ERD)

Luik (Spaque): Sanering en herontwikkeling van een 
mijnterril

Schoonaarde (Allnex): Sanering van een bodem- en 
grondwaterverontreiniging bestaande uit 
DNAPL (zaklaag), naftaleen, BTEX en teerpro-
ducten door middel van pure 
productonttrekking

Vilvoorde (Abies One): Bodemsanering van de 
voormalige Renault-site door ontgraving en 
on-site biologische reiniging

Vlaanderen (OVAM): Raamcontract voor verwerking 
van gronden in Envisan’s varlorisatiecentra

Zelzate (CR2): Sanering van een voormalige 
fosforzuur- en cokesfabriek in Gent, Evergem 
en Zelzate; herontwikkeling als 
bedrijventerrein

Zwijndrecht (3M): Sanering van met PFOS verontrei-
nigde bodem en grondwater. Onderhoud en 
optimalisatie van een pump & treat installatie
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AFVAL EN VALORISATIE

BELGIË

Antwerpen (Indaver): Inrichting deponie DPA3V 
bestaande uit 3 cellen: grondwerk, dijken, folie 
en drainagepakket bestaande uit matten, zand 
en drainageleidingen

Antwerpen (THV SeReAnt): Foliewerken zandwin-
ningsput AMORAS

Antwerpen (Plastic Challenge – R&D project): 
Ontwerp, bouw en inzetten van de  
Nul-O-Plastic in de Haven van Antwerpen om 
de historische verontreiniging door miljoenen 
plastic pellets in het natuurgebied Galgeschoor 
op te ruimen

Evergem/Zelzate (Terranova): Sanering van de 
voormalige gipsstortplaats; exploitatie van een 
energiepark, verdichting, afdek en herinrichting 
als natuurgebied op een voormalig baggerstort

Moen (Imog): Capping van een nieuw gedeelte van 
de stortplaats

GROND- EN SEDIMENTVERWERKINGSCENTRA

BELGIË

Gent: Exploitatie van een valorisatiecentrum voor 
verontreinigde gronden en sedimenten

Lixhe: Bouw en exploitatie van een valorisatiecen-
trum voor verontreinigde sedimenten

Luik: Exploitatie van een valorisatiecentrum voor 
verontreinigde gronden en sedimenten

Mons: Exploitatie van een valorisatiecentrum voor 
verontreinigde gronden 

Moen: Exploitatie van het valorisatiecentrum voor 
verontreinigde sedimenten

FRANKRIJK

Toulon: Exploitatie van een valorisatiecentrum voor 
verontreinigde gronden en sedimenten
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PROJECTONTWIKKELING
Jan De Nul Group legt zich toe op het saneren, 
herbestemmen en duurzaam ontwikkelen van ver-
ontreinigde industriële sites en on(der)benutte 
ruimte. We hanteren daarvoor de formule ‘Ontzorgen, 
Ontgrendelen, Ontwikkelen’. We voorzien het 
volledige ontwikkelingstraject en creëren ruimte 
voor nieuwe bestemmingen, in nauwe samenwerking 
met eindgebruikers, investeerders, overheden en 
partners.
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PROJECTONTwIkkELINg.

BELGIË

Aalst (Kaai District): Stadsvernieuwingsproject van 
de stationsomgeving naar een gemengde 
multifunctionele bestemming

Diegem (De Lediaan ): herontwikkeling van de oude 
zandwinningsgroeven Desmedt naar een 
residentieel project

Gent (Regionaal bedrijvenpark Gent Noord): 
herontwikkeling van voormalige teerfabriek 
Lummmerzheim & Co naar Regionaal 
bedrijvenpark Gent Noord

Haren (Castrol): Herontwikkeling van voormalige 
site Eternit fabriek naar KMO-units op maat

Knokke (Albertplein): Ontwerp en heraanleg van het 
Albertplein –place m’as-tu vu – met een 
state-of-the art horecapaviljoen en de 
realisatie van twee ondergrondse parkinglagen

Luik (Rives Ardentes): Stadsvernieuwingsproject 
gelegen aan de samenvloeiing van de Maas en 
het Albertkanaal. Herontwikkeling van een 
stadsdeel van 25 hectare waar in 1939 de 
wereldtentoonstelling plaats vond naar een 
nieuwe ecobuurt.

Machelen (Sanimet): Herontwikkeling van 
voormalige Sanimet-site in een zone voor 
stedelijke ontwikkeling

Mechelen (MALT): Herontwikkeling van voormalige 
industriële site voor rubberproductie en 
metaalbewerking Inofer naar een gemengde 
bestemming

Rijmenam (Dijledonk): Herontwikkeling van 
voormalige site meubelfabrikant Meurop naar 
gemengde bestemming

Vilvoorde (Autokeuring): herontwikkeling van 
voormalige autokeuring site AIVB naar ‘build to 
suit’ bedrijfsmatig vastgoed

Wilrijk (Achter de Bist): Herontwikkeling van 
voormalige Gedimat-site, een centrum- 
gelegen binnengebied voor bouwmaterialen, 
naar residentieel project voor appartementen 
en grondgebonden woningen.
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