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JAN DE NUL IS EEN BRUISEND, MODERN BEDRIJF DAT  
COMPLEXE UITDAGINGEN VAN VANDAAG OP DUURZAME WIJZE AANGAAT. 

Onze getalenteerde mensen ontwikkelen maatschappelijk verantwoorde 
oplossingen die bijdragen aan de wereldwijde energietransitie en die de 

toekomst van de volgende generatie veiligstellen voor de uitdagingen 
waarmee de wereld geconfronteerd wordt.

Onze expertise ligt in vijf hoofdactiviteiten: offshore energie, maritieme 
diensten, civiele bouw, milieuprojecten en projectontwikkeling. We maken 
de productie en export van offshore energie mogelijk en werken mee aan 

de elektrificatie en interconnectiviteit van de samenleving. We houden 
waterwegen op diepte en beschermen kusten tegen de gevolgen van 

klimaatverandering. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We 
realiseren complexe infrastructuurwerken en plaatsen elk type gebouw. We 
pakken vervuiling aan, in welke vorm dan ook. Van ontwerp en engineering 

tot uitvoering en onderhoud ontzorgen we onze klanten met 
totaaloplossingen die één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.



 CIVIELE REALISATIES 

 METROSTATION  

 TOOTS THIELEMANS 

 BELGIË 

 MILIEUREALISATIES 

 HEDWIGE-PROSPERPOLDER  

 BELGIË - NEDERLAND 



 1. VOORWOORD 6 

 2.  ALGEMENE INTRO  8 

 3.  2021 WAS... 10 

  CREATIEF  12 

  VERANTWOORDELIJK 24 

  AMBITIEUS 36 

 4.  CONTACT 46 

INHOUD

 MARITIEME DIENSTEN 

 SALVADOR EN ARATU 

 BRAZILIË 



IR. JAN PIETER DE NUL EN DIRK DE NUL 
 
KUNST VERBINDT MENSEN

We kregen de liefde voor kunst met de paplepel 
binnen. Vooral via onze grootmoeder, maar ook voor 
onze vader was kunst zijn grote passie naast het 
bedrijf. Geregeld nam hij ons mee naar een galerie 
of een atelier. En dan werd er al iets gekocht. Altijd 
met het hart, niet als belegging. Intussen hebben 
we een mooie verzameling opgebouwd. De rode 
draad daarin is het graag zien. 

Onze familiecollectie overspant een lange geschie-
denis en toont een artistieke veelzijdigheid. Die veel-
zijdigheid zien we ook terug in ons bedrijf. We zijn 
actief in de offshore energiesector en de maritieme 

DE KUNST 
VAN HET 
ONDERNEMEN

Al zes generaties lang geeft de familie De Nul de liefde voor ondernemen door. Het resultaat: 
daadkrachtige investeringen in een bedrijf dat resoluut kiest voor groei. En daarvoor laat de familie 
zich inspireren door een andere grote passie: kunst. In het Aalsterse kantoor prijken niet alleen 
schaalmodellen van de imposante vloot, de muren tonen ook een rijkdom aan kunstwerken. En net 
zoals het ondernemersbloed, vindt ook de liefde voor kunst z’n weg naar de volgende generaties.

diensten, maar ook in de civiele en milieusector en 
zelfs als projectontwikkelaar. Net zoals kunstenaars 
schakelen we voortdurend tussen wat mogelijk is 
en wat we willen bereiken. Daarin proberen we 
telkens onze grenzen te verleggen. 

Kunst laat je verder kijken dan je ziet. Het biedt een 
onverwachte blik op de dingen en laat je met andere 
mensen verbinden. Dat maakt het extra interessant 
om kunst ook in een bedrijfsomgeving te tonen. 
Kunst aan de muur vormt een aanknopingspunt, zet 
aan tot een gesprek of een discussie. En dat is een 
enorme meerwaarde. 
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PIETER JAN DE NUL

RAKET NAAR DE MAAN 
HERGÉ (1953)

JULIE DE NUL 

HET IS DE TAAL DIE SPREEKT. IK HEB NIETS TE ZEGGEN  
FRED EERDEKENS (2012)

Van kindsbeen af ben ik een grote fan van Kuifje en 
al z’n avonturen. Ik herinner me zelfs nog goed dat 
mijn grootmoeder op de zolder enkele authentieke 
albums bewaarde. Kuifje en zijn geestelijke vader 
Hergé hebben me nooit meer losgelaten. 

Kuifje is zoveel meer dan gewoon een stripverhaal. 
Het is een kunstwerk van een genie dat in alles 
streefde naar perfectie. Zo wou Hergé een raket 
tekenen die als het ware echt naar de maan zou 
kunnen vliegen. Hij ging spreken met verschillende 
experts, om alle details zo correct mogelijk weer te 
geven. Die drive voelde ik als kind ook al bij mijn 
vader. Iets wat hij als bedrijfsleider doorgaf aan de 
rest van Jan De Nul. Ons materieel, onze projecten, 
onze innovaties: in alles willen we de perfectie 
benaderen. Een nieuwe cutterzuiger zoals de Willem 
van Rubroeck is niet zomaar een schip voor ons. 
Het moet de bestaande technologie overstijgen om 
projecten nog beter te kunnen uitvoeren. En met 
Voltaire en Les Alizés leggen we de lat meteen hoog 
voor de hele sector.

Net zoals Kuifje, zoeken wij ook steeds nieuwe hori-
zonten op. We zijn van alle markten thuis en willen 
telkens meer van de wereld ontdekken. De ontdek-
kingsreizigers van de 21ste eeuw.

Op het eerste gezicht zie je een warrig geheel aan 
ijzerdraadjes, maar wanneer je verder kijkt, zie je 
wat erachter schuilt. Een intrigerend spel tussen 
licht en schaduw projecteert de woorden die achter 
het kunstwerk zitten.

“Het is de taal die spreekt. Ik heb niets te zeggen.” 
Die woorden vertalen voor mij perfect de cultuur 
binnen Jan De Nul. Ons bedrijf is een thuis voor een 
diverse waaier aan activiteiten, nationaliteiten en 
persoonlijkheden. Elke schakel binnen het grotere 
geheel heeft z’n eigen taal en z’n eigen manier van 
communiceren.

Toch spreekt soms de stilte nog het meest voor 
zichzelf. Gewoon even naar mekaar kijken, een half 
woord zeggen en weten dat de rest je begrijpt. Die 
magie zie ik dagelijks bij zoveel collega’s: ze zitten 
meteen op dezelfde golflengte en vullen mekaar 
aan. En dat is ook de ondernemersgeest binnen 
onze familie. We zijn geen grote babbelaars, maar 
we delen dezelfde visie en voelen mekaar goed aan. 
In sommige bedrijven wordt over bepaalde beslis-
singen urenlang gesproken, geschreven of 
vergaderd. Bij Jan De Nul wegen we kritisch onze 
beslissingen af en proberen we samen tot iets beters 
te komen. Samen zijn we altijd sterker!
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WERELD IN 
VERANDERING

De coronapandemie heeft heel wat in 
beweging gebracht en door de verande-
ringen hebben we een versnelling hoger 
moeten schakelen. We hebben ons allen 
zeer flexibel moeten opstellen om het 
hoofd te bieden aan het virus dat ons 
leven 2 jaar lang heeft gedicteerd.

Die flexibiliteit heeft er ook voor gezorgd 
dat de klimaatverandering en energie-
transitie bovenaan de agenda zijn 
gekomen en alles in een stroomversnel-
ling komt.

Ook onze sector surft mee op deze golf 
naar een meer duurzame samenleving 
en zet zich daarom meer dan ooit in om 
de beste maatschappelijk verantwoorde  
oplossingen te zoeken en aan te bieden. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
alle werknemers in optimale omstan-
digheden en met veel ambitie kunnen 
werken met materieel dat voortdurend 
wordt uitgelijnd op de noden van een 
zeer dynamische markt.

“ Meer dan ooit zetten we ons in 
om de beste maatschappelijk 
verantwoorde oplossingen te 
zoeken en aan te bieden.”
Raad van Bestuur Jan De Nul Group

Die markt wordt gedicteerd door de 
groeiende wereldbevolking die voor 
het grootste deel in de kustzones leeft. 
De (liefst groene) energiedorst stijgt, 
net als de behoefte aan meer en 
betere mariene en binnenlandse 
infrastructuur.

Onze bagger- en offshore divisies 
werken mee aan het verminderen van 
de impact van de klimaatveranderingen 
door zowel de oorzaken als de gevolgen 
ervan aan te pakken. De versnelling in 
de energietransitie zorgt voor een 
versnelde verlaging van de CO2-uitstoot 
en daardoor een minder snelle stijging 
van de gemiddelde temperatuur. 
Windmolenparken, interconnectoren, 
waterstofprojecten die door Jan De Nul 
worden uitgevoerd passen binnen dit 
kader. Kustprotectie en strandopspui-
tingen pakken dan weer de gevolgen 
aan. We zijn ook betrokken in diverse 
projecten waar bestaande en verouderde 
haveninfrastructuur opgewaardeerd 

37  PROJECTEN IN AMERIKA 
Offshore waterbouw en baggeren

wordt naar de noden van vandaag en 
morgen.

Onze civiele- en milieuafdelingen zoeken 
mee naar duurzame alternatieven bij 
publieke en private klanten en saneren 
terreinen waar historische vervuiling 
voorkomt.
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6.644
collega’s
in 2021

52 
landen

waarin we
actief waren

in 2021

223 
projecten

in 2021

57 Civiele bouw

109 Offshore waterbouw en baggeren

44 Milieusanering

13 Projectontwikkeling

99
nationaliteiten

157 PROJECTEN IN EUROPA
43 Offshore waterbouw en baggeren
57 Civiele bouw
44 Milieusanering
13 Projectontwikkeling

2 PROJECTEN IN OCEANIË 
Offshore waterbouw en baggeren

19 PROJECTEN IN AZIË 
Offshore waterbouw en baggeren

8 PROJECTEN IN AFRIKA 
Offshore waterbouw en baggeren

9WereLD in veranDerinG.
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2021 WAS…
CREATIEF p. 12

De wereld verandert razendsnel. Wat gisteren vernieuwend was, lijkt vandaag al voorbijgestreefd. 
Maar hoe houd je je materieel vernieuwend en je oplossingen vernuftig? Met een open blik en een 
creatieve bril zie je meer mogelijkheden. En dat levert straffe resultaten op. Een nieuwe generatie 
schepen, innovatieve technologie of complexe uitdagingen? Onze oplossingen helpen onze klanten 
om mee te bouwen aan de wereld van morgen. 

AMBITIEUS p. 36
Wie de toekomst mee wil uittekenen, moet grootse doelen stellen. Waar liggen onze ambities? Het 
leven van mensen verbeteren door maatschappelijke problemen aan te pakken. Mobiliteit, 
alternatieve brandstoffen of een kantoor in de geest van het nieuwe werken. Bij Jan De Nul geloven 
we in de toekomst. En daarvoor gaan we ver, heel ver. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor 
onszelf.

VERANTWOORDELIJK p. 24
Vandaag wordt onze maatschappij geconfronteerd met enkele grote uitdagingen. Klimaatverandering 
laat zich op steeds meer fronten voelen en de wereldwijde elektrificatie vraagt een ongezien netwerk 
van kabels. Jan De Nul neemt zijn verantwoordelijkheid om een bepalende rol te spelen in deze 
vraagstukken. We wenden onze kennis, expertise en materieel aan om samen met onze klanten deze 
problemen aan te pakken. 
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CR
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TI
EF

Veel wat gisteren onmogelijk 
leek, is vandaag realiteit. 
Overal ter wereld effenen 
grensverleggende projecten het 
pad voor de volgende generatie. 
Het geheime ingrediënt om al 
die huzarenstukjes tot een goed 
einde te brengen? Innovatief 
materieel, dat duurzame 
oplossingen voorziet voor de 
meest complexe uitdagingen. 
En die het liefst zelfs nog 
overstijgt.

Het offshore jack-up installatieschip 
Voltaire in volle aanbouw.

2021 JaarversLaG.12



EEN 
NIEUWE 
GENERATIE  
SCHEPEN
Het ene schip is bijna even hoog als de Eiffeltoren en heeft een dek zo 
groot als een voetbalveld. Het andere kan in één keer 27 Boeings 747 
hijsen. Onze nieuwste generatie schepen Voltaire en Les Alizés spreken 
tot de verbeelding. Achter die innovatieve schepen schuilt een sterk team, 
van designers en scheepsbouwkundig ingenieurs tot commerciële 
experts. Maar hoe bouw je zulke vooruitstrevende schepen? We vroegen 
het aan Jan Van de Velde, Hoofd Nieuwbouw schepen bij Jan De Nul.

Wat betekenen Voltaire en Les Alizés 
voor de toekomst van de offshore  
windsector?

Jan: “De offshore windindustrie is in Europa al een 
aantal jaren snel aan het evolueren. Door een enorme 
schaalvergroting zijn de huidige installatieschepen niet 
meer in staat om de nieuwste componenten te 
installeren. Als eerste aannemer ter wereld bestelde 
Jan De Nul daarom een nieuwe generatie van deze 
schepen: het jack-up installatieschip Voltaire en het 
drijvend installatieschip Les Alizés. Een berekend 
risico, zowel technisch als commercieel, dat we goed 
hebben ingeschat. Met de investeringen in Voltaire en 
Les Alizés tonen we aan onze klanten dat we het 
menen. We zijn niet tijdelijk actief in de offshore 
windsector, we investeren in de toekomst!”

Dat vergt dan toch nauw overleg met de 
sector?

Jan: “Zeker. We leggen geregeld ons oor te 
luisteren bij verschillende stakeholders in de 
offshore windsector. Zij bepalen in grote mate welke 
ontwikkelingen de komende jaren zullen plaats-
vinden. Omgekeerd is het voor hen ook belangrijk 
om te weten dat onze schepen hun projecten kunnen 
realiseren. Daarom heeft de Voltaire nu al enkele 

“Met deze schepen 
tonen we aan onze 
klanten dat we 
investeren in de 
toekomst.” 
Jan Van de Velde,  
Hoofd Nieuwbouw schepen 

CreatieF. 13



grote contracten beet, zoals Dogger Bank in de  
UK, het grootste windmolenpark ter wereld. Ook 
voor ons drijvend installatieschip Les Alizés zijn de 
eerste opdrachten al binnengekomen: het zal 
meewerken aan de windparken Borkum Riffgrund 3 
en Godewind 3.”

Overstijgt Jan De Nul hier zijn eigen 
innovatieve grenzen? 

Jan: “We hebben veel ervaring met baggersche-
pen, maar een jack-up installatieschip hadden we 
nog nooit zelf gebouwd. En wat voor één dan nog: 
de Voltaire heeft een kraancapaciteit van meer dan 
3.000 ton, het jack-up systeem kan maar liefst 
16.000 ton uit het water hijsen. Het was vooral een 
uitdaging om die poten te integreren in het schip, 
en daarbij rekening te houden met alle operationele 
aspecten. Gelukkig hebben we veel geleerd uit de 
twee jack-ups waarmee we al werkten. Les Alizés 
heeft een kraancapaciteit van meer dan 5.000 ton. 
Dit schip werkt voortdurend in een dynamische 
omgeving en kan drijvend werk verrichten. In die 

omstandigheden zo’n grote last hijsen, is ongezien 
in de wereld.”

Hoe duurzaam zijn deze  
installatieschepen?

Jan: “Beide schepen zijn ontworpen om een 
minimale impact op het milieu uit te oefenen. Een  
uitlaatgasbehandelingssysteem verlaagt drastisch 
onze uitstoot. Momenteel overschrijden zulke 
Ultra-Low Emission vessels ruimschoots de regel-
geving op zee. Meer zelfs: we komen tegemoet aan 
de regelgeving voor binnenwateren. Onze ambitie is 
om te evolueren naar normen die in stadskernen van 
toepassing zijn. We zijn klaar voor de steeds strengere 
duurzaamheidseisen.”

Hoe lang werken jullie aan zo’n schip? 

Jan: “De eerste tekeningen van de Voltaire 
dateren al van 2017. Daarna volgde een interne wis-
selwerking die makkelijk een jaar in beslag nam. In 
nauwe samenwerking met onze commerciële 
mensen hebben we nauwkeurig onderzocht wat wij 

Het offshore jack-up installatieschip Voltaire heeft een kraancapaciteit van meer 
dan 3.000 ton. Het jack-up systeem kan 16.000 ton uit het water hijsen.

14 2021 JaarversLaG.



als technische dienst kunnen en wat de sector nodig 
heeft. De verdere uitwerking vertrouwden we toe 
aan een kleiner team dat barstte van kennis en 
ervaring. Met een hecht team hebben ze ervoor 
gezorgd dat niets aan onze aandacht kon 
ontsnappen.”

Met welke technische keuzes werden 
jullie tijdens de bouw van de schepen  
geconfronteerd?

Jan: “Bij een jack-up installatieschip zoals 
Voltaire hangt alles heel nauw samen: de sterkte 
van de kraan, het gewicht van het schip, de sterkte 
van de poten. Het was onze taak om de ideale balans 
te vinden waarbij we uit al die factoren het maximale 
halen. Een aantal keuzes word bepaald door het 
beste wat op dat moment op de markt is, zoals het 
jacking systeem. Daar zit bijvoorbeeld een plaat in 
van een bepaalde dikte. We hebben gekozen voor 
de sterkste en beste kwaliteit die wereldwijd 
beschikbaar was. De belangrijkste keuzes hadden 
te maken met de schaalvergroting: de grootte van 
de kraan, de dekgrootte, de operationele diepte en 

de werkbaarheid. Dat vertaalt zich in zeer strenge 
ontwerpeisen voor het schip om niet alleen op 
papier, maar ook in de praktijk alle beloftes waar te 
maken.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging 
bij de bouw van deze twee schepen?

Jan: “De grootste uitdaging op menselijk en 
technisch vlak was zonder twijfel de pandemie. Het 
team dat aan deze schepen werkt, heeft ze nog nooit 
in werkelijkheid gezien. Dat is zeer uitzonderlijk. 
Normaal zouden we elke maand naar de scheeps-
werf in China gaan, samen met interne en externe 
experten. Gelukkig hebben we eigen mensen ter 
plaatse, die daar telkens enkele maanden blijven. 
Ook de komende maanden zal dat nog de grootste 
uitdaging blijven.”

Het drijvend offshore installatieschip Les Alizés werkt voortdurend in een dynamische omgeving en kan 
drijvend werk verrichten. In die omstandigheden een last van meer dan 5.000 ton hijsen, is ongezien.

CreatieF. 15



INNOVATIEVE  
TRENCHERS 
OP MAAT VAN  
ELK PROJECT

De trenchers van Jan De Nul bieden klanten de beste oplossing voor 
hun kabelprojecten. Deze binnenshuis ontworpen machines kunnen op 
maat van projecten aangepast worden. Ook in 2021 speelden onze 
Sunfish en Moonfish een essentiële rol in de uitvoering van onze 
projecten. En ze kregen er een broertje bij: de Swordfish.

SWORDFISH – KABELS BEGRAVEN IN UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN

Deze machine kan kabels ingraven tot 3,5 meter diep in uitdagende bodemom-
standigheden. De Swordfish kan zowel in harde klei werken als in zachtere grond-
condities. De machine is zo gebouwd dat de kabel amper gemanipuleerd wordt 
en onmiddellijk op de juiste diepte kan worden ingegraven. In 2023 zal de Swordfish 
meewerken aan de installatie van de Greenlink Interconnector: een kabel van 
160 km tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

SUNFISH – KABELS BEGRAVEN IN GEBIEDEN MET GETIJDEN

In het Nederlandse offshore windpark Luchterduinen moest een deel van een 
bestaande exportkabel herbegraven worden. Beheerder Eneco vroeg aan 
Jan De Nul om het nearshore gedeelte van de kabel te herbegraven tot een diepte 
van minimaal 2,5 meter onder de zeebodem. Jan De Nul werkte een oplossing 
op maat uit met de kabelgraafmachine voor intergetijdengebieden Sunfish. 
Specifiek voor dit project pasten we de machine aan om de kabel tot  
1 kilometer voor de kust en tot op een waterdiepte van 8,5 meter te 
herbegraven. 

MOONFISH – KABELS BEGRAVEN NABIJ DE KUST

In Nederland bouwt TenneT twee grote offshore windmolenparken: Hollandse 
Kust (noord) en (west Alpha). Goed voor een vermogen van 1.400 MW en energie 
voor 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Jan De Nul staat in voor het ontwerp, 
de levering, de installatie, de bescherming en het testen van de 210 km  
onderzeese stroomkabels. Ons kabellegschip Isaac Newton zal de kabels op de 
zeebodem leggen. Maar hoe graaf je de kabels in nabij de kust? Onze eigen 
verticale injector op rupsbanden Moonfish is op maat ontworpen om de kabels 
tot 8 meter onder de zeebodem te installeren.

2021 JaarversLaG.16



SWORDFISH

• 2x300 kW hydraulische motoren 
en 2x300 kW elektrische hogedruk 
jetpompen

• Pompvermogen van 1.120 kW
• Snijdende spuitkoppen vooraan en 

extra terugspoelzwaarden achteraan

SUNFISH

• Maximale waterdiepte: 9,5 m
• Totaal pompvermogen van 390 kW

MOONFISH

• Maximale trenchdiepte: 8,5 m
• Jetting vermogen van 1.800 kW
• Gemiddelde gronddruk van 36,7 kPa

CreatieF. 17



EEN VAN DE STERKSTE  
CUTTERZUIGERS OP DE MARKT

Tot voor kort konden de meeste cutterzuigers niet werken in uitdagende weersom-
standigheden. Ze moeten hun positie te allen tijde behouden en zijn dus in grote mate 
afhankelijk van het weer. Onze nieuwe cutterzuiger Willem van Rubroeck kan werken 
op hogere golven en in hardere ondergrond. Waar andere schepen terugdeinzen, 
verlegt dit schip de grenzen van de baggerindustrie. De eerste opdracht in Mauritanië 
was meteen een groot succes.

18 2021 JaarversLaG.



BAGGEREN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Willem van Rubroeck is meteen de grootste én de 
krachtigste cutter in de vloot van Jan De Nul. Het 
schip kan baggeren in zeer harde rotsachtige onder-
grond en houdt ook stand in moeilijkere weersom-
standigheden. Dat vraagt enkele technische 
hoogstandjes.

• Lengte: 151,3 m
• Cuttervermogen: 8.500 kW
• Cutterbereik: 45 m
• Totaal geïnstalleerd vermogen: 41.346 kW  
• Schokdempers beschermen de spuds tegen 

overbelasting wanneer de kracht te groot zou worden.
• De ophanging van de cutterladder rust op een 

luchtkussen, dat de trillingen absorbeert.  
Dit vermindert de kans op schade aan het schip en 
garandeert meer comfort aan boord.

MET GLANS GESLAAGD IN MAURITANIË

In Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië, wou 
ontwikkelaar ARISE Mauritania de grootste haven-
terminal van het land bouwen. Daarvoor moest het 
toegangskanaal, het havenbassin en een nieuwe 
aanmeerplaats uitgediept worden. Geen enkel schip 
slaagde erin om te baggeren in de harde onder-
grond. Hét moment om de kracht van ons gloed-
nieuw schip te testen.

Met succes: Willem van Rubroeck sneed eerst de 
harde ondergrond, waarna de sleephopperzuiger 
James Cook het gesneden materiaal opbaggerde. 
In totaal verwijderden de twee schepen maar liefst 
3 miljoen m² harde ondergrond. En dat met een 
grote deining in open zee, een harde zeebodem en 
in de buurt van bestaande haveninfrastructuur in 
ondiep water. De start van een veelbelovende 
carrière!

EEN STERK TEAM

Achter elk schip staat een sterk team, met de crew 
in de frontlinie. Voor de start van een project voeren 
onze ingenieurs milieustudies uit, terwijl onze 
geologen de bodem onderzoeken. Op basis van 
gedetailleerde weersvoorspellingen en een inschat-
ting van de golven gaat het project uiteindelijk van 
start. Tijdens de uitvoering meet een boei in het 
water de hoogte van de golven. Met die meetresul-
taten kunnen we de projectplanning nóg beter 
afstemmen.

19CreatieF.



De sluiting van de Renaultfabriek in 1997 was een sociaal en economisch drama voor de lokale 
gemeenschap. Decennialang bleef het 60 hectare grote terrein in Vilvoorde er troosteloos en onbenut bij 
liggen. Vandaag pakt Jan De Nul de vervuiling van het industriële verleden aan in opdracht van een 
projectontwikkelaar. Een complex project, waarvoor onze milieudivisie Envisan een duurzame oplossing 
uitwerkte. Hoe? Door creatief te zijn met land, water en lucht. Met een hoogtechnologische on-site 
behandeling en het hergebruik van verontreinigde sites geven we een circulair antwoord op de toenemende 
landschaarste. En dat met een minimale ecologische voetafdruk. Tegelijk schrijven we mee aan een nieuwe 
bladzijde voor de lokale gemeenschap, met ruimte voor wonen, werken, recreatie en natuur.

CREATIEF MET LAND:  
ON-SITE SANERING EN DUURZAAM  
HERGEBRUIK VAN ONDERBENUT TERREIN

De voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde staat 
vandaag gekend als de CAT-site. Op het terrein zijn 
twee grote vervuilde zones vastgesteld: één gelinkt 
aan een historisch huishoudelijk afvalstort en één 
van onbekende oorsprong met hoge concentraties 
aan benzeen. Tot op een diepte van vier meter 
ontgraven we 90.000 m³ verontreinigde grond, die 
we zoveel mogelijk naast de uitgraafzone stockeren, 
analyseren én ter plaatse saneren. Daarmee sparen 
we zo’n 5.400 vrachtwagentransporten uit, minima-
liseren we onze impact op de mobiliteit en vermin-
deren we onze CO2-uitstoot met 1.195 ton.

MILIEUOPLOSSINGEN MET EEN  
MINIMALE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

De verontreinigde grond saneren we ter plaatse met 
de biologische techniek van biopiles, waarbij 
micro-organismen de verontreiniging afbreken tot 
minder schadelijke vormen. De afgezogen lucht uit 
de biopiles wordt opgevangen en gezuiverd via een 
filter, gecombineerd met een katalytische naver-
brander. De warmte die daarbij vrijkomt, recupere-
ren we om de temperatuur in de biopiles te 
verhogen. Een oplossing die uitgaat van een 
maximale circulariteit.

Op de CAT-site in Vilvoorde werken we met biopiles,  
waardoor we zo’n 5.400 vrachtwagentransporten uitsparen.
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CREATIEF MET LUCHT:  
PROPERE LUCHT EN EEN STERKE CO2-REDUCTIE

De saneringsactiviteiten van Jan De Nul maken 
verontreinigde grond weer leefbaar. Daarbij zijn niet 
alleen land en water essentieel, maar ook lucht.  
Dat doen we door onze emissies zo goed mogelijk 
te beheersen en te monitoren. Onze biologische 
saneringen ter plaatse zorgen voor een drastische 
vermindering van onze CO2-uitstoot. Op de CAT-site 
besparen we nog eens 13 ton CO2 extra, door 100% 
groene energie van lokale oorsprong te gebruiken. 
We kiezen ook bewust voor een elektrisch 
vernevelingstoestel in plaats van een op diesel. 

Met on-site saneringen komt Jan De Nul tegemoet 
aan hoogtechnologische vragen van klanten voor 
complexe projecten. Door in één beweging ook onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen, kunnen we de 
verwachtingen van onze klanten zelfs overstijgen. 
Deze succesvolle aanpak wil onze milieudivisie 
Envisan zowel nationaal als internationaal nog 
verder uitbouwen. In Wallonië hebben we intussen 
onze eerste mobiele fysicochemische wasinstallatie 
in gebruik genomen. Een snelle oplossing voor de 
sanering van zwaar verontreinigde sites, zoals met 
PFOS-verontreinigde gronden. Een veelbelovende 
evolutie voor de toekomst.

CREATIEF MET WATER:  
4 CIRCULAIRE OPLOSSINGEN  
VOOR WATERGEBRUIK

Water is een natuurlijke rijkdom die Jan De Nul wil 
veiligstellen voor de toekomstige generaties. Bij de 
uitvoering van milieuprojecten vermijden we het 
gebruik van leidingwater door circulaire alternatie-
ven te voorzien. Dat vergt vaak een unieke aanpak, 
op maat van elk project.        

• Op de CAT-site in Vilvoorde zetten we een tijdelijke 
mobiele waterzuiveringsinstallatie in om 
verontreinigd bemalingswater te zuiveren. 

• Op de met asbest vervuilde Modernite-site in 
Hofstade voorkomen automatisch gestuurde  
vernevelingssystemen de verspreiding van  
asbestvezels op en naast het terrein. De 
vernevelingssystemen worden gevoed met water 
uit (de rivier) de Dender.

• Bij de grondwatersanering van de site VOPAK  
(op- en overslag van chemische en  
petro chemische producten in de Antwerpse 
haven) hergebruiken we het gereinigde 
proceswater om de lucht te wassen die 
verontreinigd is met vluchtige organische stoffen.

• In Gijzegem nabij Aalst saneren we voor een  
textielfabriek grondwater dat verontreinigd is met 
gechloreerde oplosmiddelen. Het gezuiverde 
afvalwater wordt door de klant hergebruikt als 
proceswater in zijn productie-unit. Op de Modernite-site in Hofstade gebruiken we 

een vernevelingssysteem om de verspreiding van 
asbest te vermijden.

In Aalst 
hergebruikt 
onze klant 
gezuiverd 
afvalwater als 
proceswater. 
Een circulaire 
oplossing.
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EEN RECYCLAGECENTRUM  
OP MAAT VAN EEN SORTEERMACHINE

Beter sorteren is een voorwaarde om efficiënter te recycleren. Om nog meer plastic afval te 
kunnen verwerken, wou de publiek-private samenwerking Val’Up in Bergen een gloednieuw 
sorteercentrum bouwen. Eentje die 5.000 zakken plastic afval per uur verwerkt en  
14 verschillende soorten plastic kan sorteren. In de vorm van een Design and Build-project 
werkte de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul-Vauché een totaalpakket uit: van het ontwerp en de 
realisatie van een innovatieve sorteerinstallatie tot het volledige centrum errond.

20 OPTISCHE TECHNIEKEN  
EN EEN VEILIGE AANPAK

Sinds kort zijn de sorteernormen in België veranderd, 
waardoor er voortaan meer materiaal bij het plastic 
afval mag gegooid worden. Om aan de nieuwe normen 
te voldoen, voerden sorteercentra aanpassingen of 
zelfs verbouwingen door. Val’Up ging nog verder: het 
bouwde meteen een gloednieuwe hypermoderne 
installatie vol technische snufjes. “20 optische tech-
nieken kunnen 14 soorten plastic afval herkennen en 
sorteren”, legt Nathalie Halbot, directeur van Val’Up 
uit. “Als daar binnenkort nog andere soorten plastic 
afval zouden bijkomen, dan kunnen we die optische 
techniek gewoon toevoegen. We wilden écht een 
flexibele installatie.”

In de meeste centra vervoeren bulldozers het afval 
uit grote verzamelbassins naar de transportband. 
Val’Up vermijdt die bulldozers liever. “Wij verkiezen 
om te werken met elektrische kranen op rails boven 
enorme opslagkuilen, aangeleverd door de techni-
sche dienst van Jan De Nul”, vertelt Nathalie. “Dat 
is een pak veiliger, efficiënter en er vliegt minder 
afval in het rond.” 

BOUWEN ROND EEN MACHINE

Jan De Nul bouwde nooit eerder een recyclagecen-
trum. “We moesten met ingenieuze ideeën en inven-
tieve oplossingen op de proppen komen”, vertelt 

Onze technische dienst leverde elektrische kranen 
aan die het afval sorteren.
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OVER AFVALBERGEN EN PLASTICSOEP 

Terwijl je dit artikel las, gingen er over de hele wereld maar liefst 1 miljoen plastic flesjes over de 
toonbank. Van 1950 tot 2017 is er naar schatting 9,2 miljard ton plastic geproduceerd. Daarvan is 
iets meer dan een kwart nog in gebruik en is slechts 600 miljoen ton gerecycleerd.  Meer dan de 
helft van al het plastic dat tot nu toe geproduceerd is, is gestort op een vuilnisbelt of gewoonweg in 
het milieu. Jaarlijks stroomt 5 tot 13 miljoen ton plastic de grote oceanen in. De oplossing? Minder 
plastic gebruiken, maar ook recycleren.

Projectleider Luc Deroche. “In een jaar hebben we een 
volledig nieuw sorteercentrum opgetrokken, daarvoor 
waren er soms tot wel 200 mensen tegelijk aan de slag 
op de werf.”

Hét centrale uitgangspunt voor dit project was de sor-
teerinstallatie. Daarvoor stemden we alle bouwplannen 
minutieus af op die van de machinebouwer. “Samen 
met onze partners kwamen we geregeld samen om 
ons ontwerp naast het model van de machine te 
leggen”, legt Luc uit. “Elke aanpassing aan de sorteer-
machine had een impact op onze plannen. Wij trokken 
immers eerst het volledige gebouw op, waarna onze 
partner de sorteermachine monteerde. We moesten 
het sprinklersysteem en alle verlichting dus vooraf 
installeren. Een stevige uitdaging.”

VIER LOODSEN

Naast de loods voor het sorteerproces, bouwden we 
nog drie andere loodsen: een voor de stockage en 
twee voor de verwerking van het afval. Daar wordt 
het afval in balen geperst om dan doorgevoerd te 
worden naar een recyclagebedrijf. “Door dit inno-
vatieve sorteercentrum kunnen we nog meer plastic 
verpakkingen sorteren en recycleren dan vroeger”, 
vertelt Nathalie. “En het afval blijft in België. 
Daarmee beperken we onze impact op het milieu, 
besparen we meer grondstoffen en dragen we met 
68 nieuwe jobs bij aan de lokale economie.”

Val’Up kan 5.000 blauwe zakken per 
uur sorteren. Dat komt overeen met 
50.000 ton plastic afval per jaar.

“Alle bouwplannen hebben we minutieus  
afgestemd op die van de machinebouwer.” 
Luc Deroche, Projectleider

CreatieF. 23



VE
RA

NT
W

OO
RD

EL
IJ

K We zitten middenin een 
elektriciteitsrevolutie: de 
wereldwijde vraag neemt toe en 
het aanbod moet volgen. Tegelijk 
kampen we met een grootschalige 
klimaatrevolutie: tegen 2100 
verwachten we een stijging van het 
zeeniveau met 1,5 meter. 
Jan De Nul helpt door energie 
beschikbaar te maken en 
kwetsbaar land zowel te 
beschermen als te herstellen. 

Kabellegschip Isaac Newton aan het werk voor 
Prinses Amalia Wind Park in Nederland.
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DE WERELD STAAT ONDER STROOM,  
EN WIJ LEGGEN DE KABELS
Een fiets, een wagen, verwarming of zelfs de werking van een gascentrale. We trekken steeds meer de 
elektrische kaart, waardoor de vraag wereldwijd toeneemt. Kern- en gascentrales krijgen ondersteuning van 
zonnepanelen op land en windturbines in zee. Het resultaat: ons elektriciteitsaanbod is enorm versnipperd. 
Hoe krijgen we al die energie tot bij zoveel mogelijk gebruikers? Met een enorm netwerk aan exportkabels. 
Jan De Nul helpt landen en bedrijven om te voorzien in hun elektriciteitsbehoeften. Zowel in Europa en Azië 
als in het Midden-Oosten.

INTERCONNECTIVITEIT

Het doel is duidelijk: elektriciteit op grotere schaal 
beschikbaar maken. Daarvoor is interconnectiviteit 
nodig. Met kabels kunnen we offshore structuren, 
eventueel van verschillende landen, met elkaar of 
met het elektriciteitsnet verbinden. Maar ook om 
pieken en dalen in elektriciteitsproductie op te 
vangen biedt een groot kabelnetwerk oplossingen. 
Bij overproductie kan elektriciteit afgevoerd worden 
naar andere gebieden waar op dat moment een 
grotere vraag is. Die elektriciteit loopt via kabels op 
land, en steeds vaker door zee. Complexe projecten 
waarin de kabelleggers van Jan De Nul hun expertise 
kunnen tonen.

GROOT, GROTER, GROOTST

De grootschalige elektrificatie van de 
wereld gaat samen met een boost in 
hernieuwbare energie. Steeds meer 
kolencentrales sluiten en er wordt fors 
geïnvesteerd in windmolenparken op 
zee. Deze productie van groene energie 
zal de komende jaren nog meer aan 
belang winnen. 

Om tegemoet te komen aan de grote 
vraag naar elektriciteit neemt niet alleen 
het aantal offshore windmolenparken 
toe, ook de afmetingen van funderingen 
en turbines gaan razendsnel in stijgende 
lijn. In een tijdspanne van vijf jaar 
verdubbelden de fysieke afmetingen en 
vervijfvoudigde de productiecapaciteit. 
Een evolutie die Jan De Nul in 2019 al 
correct inschatte, door de twee 
reusachtige offshore installatieschepen 
Voltaire en Les Alizés te bestellen. Deze 
schepen zijn klaar om de offshore 
windmolenparken van de toekomst te 
plaatsen.

Windturbines op zee 
(Nobelwind – 2016)
Lengte van de blades: 54,7 m
Rotor diameter: 112 m
Hoogte van de hub: 79 m
Vermogen: 3,3 MW

Windturbines op zee 
(Doggerbank – 2023)
Lengte van de blades: 107 m
Rotor diameter: 220 m
Hoogte van de hub: 140 m
Vermogen: 13-14 MW

Grootste turbines 
aangekondigd op de markt
Lengte van de blades: 118 m
Rotor diameter: 242 m
Hoogte van de hub: 150 m
Vermogen: 16 MW 

25verantWoorDeLiJk.



GELEIDER

ISOLATIE

WATER-BLOKKERENDE LAAG

PE-BUITENMANTEL

GLASVEZELKABEL

GELEIDERSCHERM ISOLATIESCHERM

LOODMANTEL

OPVULLING

WAPENINGSBED

BINDTAPE

BUITENSTE BEKLEDING

METALEN WAPENING

PARTNER IN ELEKTRIFICATIE

Vandaag wordt elektriciteit geprodu-
ceerd op verschillende plaatsen. Dat 
vraagt een ingrijpende versterking en 
aanpassing van bestaande elektrici-
teitsnetten. En om de elektriciteit van 
offshore windmolenparken aan land 
te krijgen, moeten de kabelnetwerken 
een perfecte aansluiting kunnen 
vinden met de nationale netwerken. 
Die werken immers met eigen 
gridcodes en specificaties. Via een 
geavanceerd netwerk van kabels 
kunnen we voor de juiste connectie 
zorgen.

Europese bedrijven zoals Jan De Nul 
voorzien activiteiten die de beschik-
baarheid van elektriciteit vergroten. 

Baggerwerken, rotsinstallaties, kabel-
werken of de constructie van offshore 
windmolenparken. Over de hele wereld 
bouwen we mee aan de wereld van 
morgen. En daar willen we ook onze 
medewerkers op voorbereiden. Elke 
windturbine wordt via het transition 
piece (TP) – een deel van de fundering 
– verbonden met het kabelnetwerk. 
Om zulke complexe kabelinstallaties 
veilig en efficiënt uit te voeren, 
voorzien we voor onze medewerkers 
vijfdaagse trainingssessies met een 
TP-simulator. Hiermee willen we onze 
expertise in het ontwerpen van funde-
ringen en installeren van kabels nog 
verder uitbouwen.

HOE ZIET ZO’N  
EXPORTKABEL ER UIT?

Met onze TP-simulator 
bouwen onze 
medewerkers hun 
expertise nog verder 
uit.
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EUROPA: EEN PRODUCTIECAPACITEIT  
VAN 430 GW TEGEN 2050

Europa is pionier in de bouw van windmolenparken 
en heeft momenteel een productiecapaciteit van 28 
GW. In 2050 wordt een vertienvoudiging tot 430 GW 
verwacht. Een enorme inspanning waar Jan De Nul 
graag aan meewerkt. Zo bouwen we mee aan 
windmolenparken voor de Europese koplopers: in 
het Verenigd Koninkrijk gaan we aan de slag voor 
Dogger Bank en in Duitsland staan Borkum Riffgrund 
3 en Godewind 3 op onze planning. En we helpen ook 
Denemarken en Frankrijk om hun ambities in 
offshore windenergie waar te maken.

In 1991 schreven de Denen geschiedenis met de bouw 
van ’s werelds eerste offshore windmolenpark 
Vindeby. Tegen 2030 willen ze het nationale aandeel 
aan offshore windenergie verhogen tot 72%. In 2021 
zette het land een grote sprong voorwaarts met de 
oplevering van z’n grootste offshore windmolenpark 
Kriegers Flak. Het windmolenpark verhoogt de 
Deense windenergieproductie met 16% en brengt het 
aandeel in de elektriciteitsvoorziening op 46,8%. Een 
mijlpaal in de Deense energietransitie.

Jan De Nul installeerde met het jack-up 
installatieschip Vole au vent 72 windturbines die  
met een totale productiecapaciteit van 604 MW 
jaarlijks zo’n 600.000 gezinnen zullen voorzien van 
elektriciteit. Kriegers Flak is bovendien het eerste 
hybride offshore windproject ter wereld. Het levert 
niet alleen energie aan Denemarken, maar het is ook 
geconnecteerd met Duitsland. 

Ook Frankrijk rekent op offshore windenergie om zijn 
aanbod hernieuwbare energie te verhogen. In Saint-
Nazaire bouwt het zijn eerste commerciële 
windmolenpark op zee. Ook hier wendt Jan De Nul 
zijn expertise aan. Op 12 km voor de kust, in het 
noordelijke deel van de Golf van Biskaje, installeren 
we 80 windturbines. Met een totale capaciteit van  
480 MW zal dit windmolenpark voorzien in de 
elektriciteitsbehoefte van 20% van het departement 
Loire-Atlantique.

Ons jack-up installatieschip Vole au vent installeerde 72 windmolens  
voor het offshore windpark Kriegers Flak in Denemarken.
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AZIË: 20% MEER OFFSHORE  
WINDENERGIE IN TAIWAN

Ook Azië vindt de weg naar offshore 
windenergie. Hun transitie gaat razend-
snel, met een geschatte capaciteit van 
442 GW in 2050. Naar verwachting zal 
Azië Europa snel voorbijsteken als 
koploper in de offshore windsector. 
Grootmachten China, Japan en Zuid-
Korea zijn de drijvende krachten achter 
de transitie. Toch speelt ook Taiwan een 
prominente rol. Het stelt daarbij ambi-
tieuze doelen: tegen 2025 een stijging 
van de capaciteit offshore windenergie 
met 20% tot 5,7 GW, gevolgd door een 
extra 15 GW in het daaropvolgende 
decennium. Daarom bouwt Taiwan ver-
schillende offshore windmolenparken 
met Jan De Nul als partner. 

In 2021 voltooiden we de installatie van 
21 windturbines voor Taiwan Power 
Company Offshore Wind Farm, voor de 
kust van Fangyuan Township. Naast de 
installatie van de kabels op zee voerden 
we ook onshore kabelinstallatiewerken 
uit voor de aansluiting van het 
bestaande onshore substation met de 

kabelinterface dichtbij de kust. Tot 2026 
blijven we, samen met consortiumpart-
ner Hitachi, verantwoordelijk voor de 
exploitatie en het onderhoud van het 
windmolenpark. 

Zo’n honderd kilometer verder, voor de 
kust van Miaoli County, installeerde ons 
kabellegschip Willem de Vlamingh de 
4 exportkabels voor het windmolenpark 
Formosa 2. Naast de kabelwerken zijn 
we ook verantwoordelijk voor het 
design, de productie en de installatie 
van de funderingen. Na oplevering zal 
Formosa 2 een van Taiwans grootste 
offshore windmolenparken zijn, met  
47 turbines van elk 8 MW, die 380.000 
families kunnen voorzien van groene 
energie.
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MIDDEN-OOSTEN:  
EEN KABELNETWERK VAN 1.000 KM

Het Midden-Oosten staat wereldwijd bekend om z’n 
olie- en gasbedrijven. Maar ook die sector zet meer 
in op elektrificatie, met als doel een duurzamere 
productie. Zo wil Abu Dhabi’s National Oil Company 
de koolstofvoetafdruk van z’n offshore activiteiten 
met meer dan 30% verminderen. De offshore pro-
ductiefaciliteiten op de eilanden Al Ghallan en Das 
zullen door onderzeese kabelnetwerken verbonden 
worden met duurzamere onshore energiebronnen, 
zoals zonnepanelen en lokale kernenergie. In dit 
Lightning Project zal Jan De Nul instaan voor het 
ontwerp, de installatie, het ingraven en de bescher-
ming van twee kabelclusters van in totaal bijna 1.000 
km. Een primeur voor het Midden-Oosten én het 
grootste kabelinstallatieproject in de geschiedenis 
van Jan De Nul.

Voor Taiwan Power Company Offshore Wind Farm voerden we 
ook onshore kabelinstallatiewerken uit.
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425 WINDTURBINES, GOED VOOR 2.120 MW

SINDS 2012  
INSTALLEERDE  
JAN DE NUL
...

469 WINDMOLENFUNDERINGEN

1.462 KM KABELS
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... EN  
DE TELLER  

BLIJFT LOPEN
2018 - 2025 / Taiwan
Offshore windmolenpark Taiwan Power Company Fase 1                    

2019 - 2021 / Denemarken
Installatie van turbines voor offshore windmolenpark  
Kriegers Flak

2019 - 2022 / Taiwan
Funderingen en kabelinstallaties voor offshore windmolenpark 
Formosa 2

2019 - 2022 / Duitsland
Service level overeenkomst voor offshore kabelreparaties

2020 - 2021 / Griekenland
Kabelinstallatieproject tussen Kreta en het Griekse vasteland 

2020 - 2021 / Noorwegen-China              
Transport van 7 umbilicals voor het Lingshui offshore 
energieproject

2020 - 2023 / Nederland      
Kabelinstallatieproject voor het offshore windmolenpark 
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) 

2021 / Nederland 
Kabelinstallatieproject voor offshore windmolenpark  
Prinses Amalia

2021 / Nederland
Kabelinstallatieproject voor offshore windmolenpark 
Luchterduinen 

2021 / Taiwan    
Transport van 6 kabels voor de offshore windmolenparken 
Greater Changhua 1 en 2 

2021 / Duitsland
Kabelreparatie tussen Trianel Borkum en DolWin alpha 
offshore stations 

2021 / Taiwan
Kabelinstallatieproject voor offshore windmolenpark Yunlin 

2021 - 2022 / Denemarken-België-Nederland
Service level overeenkomst voor onderhoud Vestas 
windturbines

2021 - 2022 / Frankrijk
Installatie van turbines voor offshore windmolenpark 
Saint-Nazaire

2021 - 2022 / Korea-Bahrein
Transport van kabels voor het Havar Eiland energieproject

2021-2023 / Duitsland
Installatie van funderingen en offshore substation voor 
offshore windmolenparken Gode Wind 3 en  
Borkum Riffgrund 3 

2022 - 2025 / Abu Dhabi
Kabelinstallatieproject voor ADNOC’s Lightning project

2023 / Verenigde Staten van Amerika
Kabelinstallatieproject voor het offshore windmolenpark 
Vineyard Wind 1 

2023 - 2026 / Verenigd Koninkrijk
Installatie van turbines voor offshore windmolenparken  
Dogger Bank A, B en C
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KWETSBAAR  
LAND  
HERSTELLEN  
IN BRAZILIË
Kustgebieden in Latijns-Amerika 
worden steeds vaker opgeschrikt 
door brutaal natuurgeweld en 
zware tropische stormen. Het 
gevolg? Kusterosie die de 
stranden aantast, net als de 
nabijgelegen wegen. Om deze 
onmisbare verbindingswegen voor 
de gemeenschap en de economie 
te herstellen, werkte Brazilië 
samen met Jan De Nul een 
maritieme oplossing uit. Een 
succesformule die snel navolging 
kende.

45 METER STRAND ERBIJ IN 9 WEKEN

Een strandsuppletie in Fortaleza gaf in 2019 het 
startschot voor een hele reeks van zulke werken in 
Brazilië. Toen spoten we circa 1,4 miljoen m³ zand 
op over een kustlengte van 2 km. In 2021 maakten 
we daar in de gemeente Camboriú 2,2 miljoen m³ 
van. We verbreedden het strand van 25 m naar  
70 m over een lengte van 5,5 km. En dat allemaal 
in amper 9 weken. Een huzarenstukje, waar de 
lokale gemeenschap al lang op wachtte: door de 
sterke getijden was het strand dringend aan  
herstelling toe.

De strandopspuiting in Camboriú was meteen het 
eerste project van onze nieuwe sleephopperzuiger 
Galileo Galilei. Op 15 km van de kust baggerde dit 
schip zand, bracht het daarna naar de baai en 
pompte het via een zinkerleiding aan land. Dit schip 
met een beuninhoud van 18.000 m³ heeft twee 
gescheiden hoppers aan boord. Een unieke troef: 
door het baggermateriaal gelijkmatig over beide 
hoppers te verdelen, kunnen we de belading en 
diepgang optimaal beheersen. 

In Camboriú verbreedden we 
het strand van 25 m naar 70 m 
over een lengte van 5,5 km.
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EEN ECONOMISCHE BOOST

Bredere en sterkere stranden bieden niet enkel 
bescherming tegen het getij en extreme natuurfeno-
menen. Ze vormen ook een aantrekkingspool voor 
het groeiende toerisme. Binnen de lokale gemeen-
schap neemt de werkgelegenheid toe, en toeristen 
vinden steeds vlotter hun weg naar deze hippe kust-
steden. “Dat geeft veel voldoening aan het werk dat 
we hier verrichten”, vertelt Steven De Baets, Project 
Manager. “De hele gemeenschap volgde onze werk-
zaamheden op de voet. In Camboriú zonden twee 
youtubers de vooruitgang op onze werf zelfs dag en 
nacht uit, met duizenden geïnteresseerde reacties. 
Na afloop zag ik op Google Earth hoeveel verschil we 
letterlijk gemaakt hebben voor deze gemeente.   Dan 
ben ik erg fier op wat we gerealiseerd hebben.” 

Jan De Nul is voor Brazilië een betrouwbare partner 
in hun toekomstgerichte aanpak tegen kusterosie. 
Met een reeks strandsuppleties in uitvoering, in  
portefeuille en in aanbestedingsfase maken we een 
substantieel verschil voor de lokale gemeenschap.

Ook de verbindingswegen in Brazilië 
lijden onder erosie.

AANDACHT VOOR MOBILITEIT

Door een maritieme aanpak van kusterosie vermijdt 
Jan De Nul het vervoer van zwaar transport op 
cruciale verbindingswegen. Die lijden vaak ook 
onder erosie en liggen er slecht bij. In Meaipe 
spuiten we daarom niet alleen zand op, we herstel-
len én beschermen er ook de belangrijkste kustweg. 
Een nieuw aangelegde rotsberm en de verbreding 
van het strand beschermen deze verkeersader tegen 
hevige stormen en getijden. Meer naar het zuiden, 
in Mathinos, zijn we intussen ook gestart met 
strandsuppleties.

Vroegere kustlijn

“Brazilië beschermt de 
kustlijn steeds vaker 
met strandsuppleties en 
verwacht transparantie 
over de milieu-impact 
ervan.”
Koen Robijns, Area Manager Americas 

Vroegere 
kustlijn

Deze simulatie van de vroegere kustlijn geeft het 
grote verschil aan.
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KWETSBAAR LAND BESCHERMEN 
IN VLAANDEREN

Niet alleen de zee kan een bedreiging vormen voor het land. Onder invloed van 
extreme weersomstandigheden kunnen ook rivieren overstromen en ernstige schade 
veroorzaken. Daarom startte de Vlaamse overheid in 1977 met het Sigmaplan: een 
grootschalige versterking van dijken om het hinterland te beschermen tegen 
overstromingen van de Schelderivier. Tegen 2030 zal maar liefst 260 km rivierland 
genieten van deze bescherming.

EEN WAARDEVOL ECOSYSTEEM 

“De Schelde is een getijdenrivier, waardoor ze 
gevoelig is voor overstromingen”, legt Hans 
Quaeyhaeghens uit. Als projectingenieur bij de 
Vlaamse Waterweg leidt hij de uitvoering van ver-
schillende dijkwerken in goede banen. “De jaren-
lange inpoldering van het gebied langs deze rivier 
heeft het risico op overstromingen nog doen 
toenemen. Wij geven dat land nu terug aan de 
rivier, waardoor het opnieuw kan overstromen op 
het ritme van het getij.” 

Die aanpak houdt het water tegen en stimuleert 
tegelijk het ontstaan van een waardevol ecosysteem, 
met verschillende soorten planten en organismen. 
“Natuurlijke overstromingsgebieden met slikken en 
schorren zijn de organen van de rivier”, vertelt Hans. 
“Ze filteren stikstof en fosfor uit het water en 
voorzien silicium en zuurstof.”

Voor de Hedwige-Prosperpolder ontsluiten we 
een gebied van 465 hectare.
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HEDWIGE-PROSPERPOLDER: EEN VRUCHTBARE 
BIOTOOP VAN 465 HECTARE

Op de grens tussen België en Nederland werkt 
Jan De Nul aan een cruciale schakel in de realisatie 
van het Sigmaplan. In de Hedwige-Prosperpolder 
ontsluiten we een gebied van 465 hectare. Daarvoor 
bouwden we een ringdijk van 4,8 kilometer lang en 
9 meter hoog. “Voor de constructie van die dijk 
gebruikten we grond die we eerder uitgroeven om 
de natuurlijke ontwikkeling van overstromings-
gebieden mogelijk te maken”, vertelt Projectleider 
Geert Vanwesenbeeck. “Binnenkort zullen we de 

“Vanuit heel 
Europa komen 
wetenschappers 
naar hier om de 
sterkte van onze 
dijken te testen.”
Geert Vanwesenbeeck, Projectleider

5 MIJLPALEN IN HET SIGMAPLAN

De Hedwige-Prosperpolder is niet de enige plek waar Jan De Nul de ambities van het Sigmaplan waarmaakt. Als 
geëngageerde partner, realiseerden we verschillende mijlpalen in dit grootschalige beschermingsplan. Telkens met 
hetzelfde doel: de relatie tussen mens en natuur herstellen.

bestaande dijk openbreken, zodat het water de 
polder kan binnenstromen.”

Tegen 2024 zal de Hedwige-Prosperpolder klaar zijn 
om mens en natuur nog beter te beschermen. Voor 
het zover is, voeren we samen met enkele Europese 
partners testen uit om de sterkte van de dijk op de 
proef te stellen. “Door een breuk in de dijk te 
simuleren, komen we te weten wat onze dijken 
aankunnen tijdens stormen”, legt Geert uit.
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AMBITIEUS
Klanten willen slechts één ding: de beste 
oplossing. Vandaag speelt duurzaamheid 
daarin steeds meer een beslissende rol. 
Jan De Nul steekt z’n ambities niet onder 
stoelen of banken: onze oplossingen 
moeten zowel mens als natuur 
vooruithelpen. Of het nu op zee, op de weg 
of op kantoor is. In een duurzame wereld 
telt alles mee.

Bij strandsuppletiewerken aan de Belgische kust 
voer onze sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral 
op 100% duurzame biobrandstof.
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ONZE ZOEKTOCHT NAAR  
ALTERNATIEVE ENERGIE

Het klimaatakkoord van Parijs stelt de wereld voor een duidelijk doel: de 
klimaatopwarming beperken tot minder dan 2° Celsius en het liefst tot 1,5° Celsius. 
Om dat te bereiken, nemen private bedrijven zelf het voortouw met onderzoek naar 
duurzame energiebronnen. Ook Jan De Nul, dat veel mogelijkheden ziet in het 
gebruik van biobrandstoffen, groene methanol en waterstof. In combinatie met 
elektrificatie en extreem lage-emissieschepen biedt deze technologie interessante 
mogelijkheden voor de toekomst.

ULTRA LAGE-EMISSIESCHEPEN

Al enkele jaren rust Jan De Nul zijn nieuwe schepen 
standaard uit met het ULEv-uitlaatgasbehandelings-
systeem, waarmee we voldoen aan de EU-regelgeving 
STAGE V. Een katalysator maakt stikstofoxiden 
onschadelijk, terwijl een roetfilter de fijnste deeltjes 
tegenhoudt. Op die manier halen we tot 99% van het 
aantal stofdeeltjes uit het roet en de uitlaatgassen. 
Een duurzaam verhaal waarvan onze klanten zich 
steeds meer bewust worden. Onlangs nog gunde de 
Vlaamse overheid ons het contract ‘Duurzame onder-
houdsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen 
naar Antwerpen’. Met onze extreem lage emissie-
schepen zullen we daarbij slechts een minimum aan 
stikstof uitstoten.

BIOBRANDSTOF EN METHANOL

Vandaag gaan we nog een stap verder: door het 
gebruik van methanol willen we met onze schepen 
voldoen aan Euronorm 6 voor vrachtvervoer. Dat is 
opmerkelijk beter dan de bestaande regelgeving. In 
combinatie met een nabehandeling door ons ULEv-
filtersysteem, zouden onze schepen hun broeikas-
gasemissies verminderen met 90% én een extreem 
lage uitstoot van NOx en fijnstof genereren. Onze 
nieuwe scheepsontwerpen zijn alvast uitgewerkt om 
zowel biodiesel als alternatieve brandstoffen zoals 
methanol te gebruiken. Dat vergt natuurlijk enkele 
aandachtspunten, zoals een grotere tankcapaciteit, 
gasdetectiesystemen en explosieveilige elektrische 
apparatuur.

ELEKTRIFICATIE

Er schuilen ook interessante mogelijkheden in een 
verdere elektrificatie. Volgens onze berekeningen 
zou een ‘hybride’ sleephopperzuiger in kwetsbare 
natuur- of bevolkingsgebieden enkele uren op 

batterijen kunnen varen, en dus geen uitstoot 
genereren. En ook aan boord zelf kunnen batterijen 
vrijgekomen energie hergebruiken om efficiënter 
en zuiniger te werken. Een techniek die we alvast 
toegepast hebben bij de bouw van ons drijvend 
installatieschip Les Alizés.

WATERSTOF

In Terranova, een van de grootste zonneparken van 
de Benelux, werkt Jan De Nul aan een pilootproject 
om groene waterstof te produceren. Door de grote 
omvang van de tanks, kunnen we deze energiebron 
nog niet gebruiken op onze schepen. Maar we 
kunnen er wel een deel van ons machinepark mee 
aandrijven. 

En we gaan zelfs nog verder. Op dit moment onder-
zoeken we al of onze schepen klimaatpositief 
kunnen worden. Daarmee zouden we CO2 uit de 
energieketen kunnen verwijderen en opslaan, 
voordat het broeikaseffect van CO2-emissies in de 
lucht kan optreden.

Op onze werf in Coo ging de eerste elektrische 
bulldozer van België aan de slag.
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WERELDPRIMEUR  
AAN DE BELGISCHE KUST

Duurzame brandstoffen maken het mogelijk om extreem duurzame werven te 
creëren. Zo zorgde Jan De Nul voor een wereldprimeur: als eerste baggeraar voerden 
we opspuitwerken uit in de Belgische kustgemeentes Knokke en Raversijde op 
volledig duurzame biobrandstof. Een totaal van 1.400.000 kubieke meter zand 
beschermt de gemeentes tegen overstromingen. Tijdens de werken gebruikte de 
sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral 100% duurzame biobrandstof, wat de uitstoot 
van CO2 in de levenscyclus van biobrandstof met 90% vermindert.

100%
Hernieuwbare 
biobrandstof 

80%
Minder 

energieverbruik 
in onze energie-

efficiënte 
werfkantoren

In Raversijde en Knokke spoten we in totaal 
1.400.000 m³ zand op.

100% 
 

hernieuwbare 
biobrandstof 

 

90% 
 

minder  
CO2-uitstoot  

in de levenscyclus  
van biobrandstof

80% 
 

minder 
energieverbruik  

in ons werfkantoor 
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GEAVANCEERD ZWAAR MATERIEEL EN  
ECOLOGISCHE WERFKANTOREN

Niet alleen op zee, maar ook aan land slaagden 
we erin onze uitstoot zo laag mogelijk te houden. 
We rustten onze bulldozers en graafkranen uit 
met een geavanceerd uitlaatgasfilteringssysteem. 
Daarmee ging de uitstoot van NOx en fijnstof met 
meer dan 80% naar beneden. En daar stopt het 
niet: goed isolerende materialen, led-verlichting 
en een warmtepomp besparen in onze werf-
kantoren 80% energie.

BIJDRAGEN TOT VLAAMSE DOELSTELLINGEN 

Milieucriteria spelen een steeds grotere rol in de  
toekenning van opdrachten. Ook in Vlaanderen, dat 
tegen 2050 de broeikasgasemissies met 85% wil  
verminderen ten opzichte van 2005. De maritieme 
sector neemt daarin zijn verantwoordelijkheid, met 
Jan De Nul als voortrekker. In 2019 stelden we al voor 
om een verplichte CO2-reductie van minimaal 15% te 
laten opnemen in alle Vlaamse onderhoudsbagger-
contracten. Intussen nemen de Vlaamse Overheid en 
het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 
ook de CO2-prestatieladder op als een van de  
gunningscriteria. Dat programma stimuleert en helpt 
bedrijven om hun CO2-uitstoot te reduceren. De  
baggeractiviteiten, de civiele en milieuwerken van 
Jan De Nul behalen op deze ladder niveau 5, het 
hoogste niveau.
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EEN ANTWOORD  
VOOR ELK MOBILITEITSVRAAGSTUK
Het is geen geheim: Koning Auto 
regeert nog van Sydney tot Chicago. 
Zowat elke (wereld)stad kampt 
daarom met dezelfde problemen. 
Denk aan luchtvervuiling, files, 
geluidsoverlast, verkeersongevallen 
en slechte toegankelijkheid.  
Belgische steden zijn geen 
uitzondering. Maar het kan ook 
anders. Meer zelfs, het moét anders, 
want onze steden blijven uitbreiden.  
En dat is een uitdaging waarin we 
graag het voortouw nemen.

AANBOD VERHOGEN VS. VRAAG AANPAKKEN

De hoofdredenen voor ons mobiliteitsprobleem hoeven we niet 
ver te zoeken. Het begint bij onszelf. Zo zijn we simpelweg met 
veel meer, de bevolking blijft zowat overal sterk toenemen. 
Daarnaast zien we de auto als een laagdrempelige mobiliteits-
keuze. Veel mensen kunnen er zich een (of twee) veroorloven en 
het is nu eenmaal wat we gewend zijn. Naar het werk, op bezoek 
bij familie of een avondje cinema? Dat doen we met de wagen. 

Het gevolg: de wegen zitten vol. De capaciteit van onze ruimtelijke 
ordening verhogen is geen goed idee, want die wordt meteen 
opgevuld met extra verkeer. Wat werkt wél? De alternatieven 
aantrekkelijker maken, en dus de vraag naar auto-infrastructuur 
aanpakken. Voor ietwat langere verplaatsingen kom je dan al snel 
uit bij het openbaar vervoer.

“We organiseerden onze 
werkzaamheden zodat het gewone 
leven ongehinderd kon doorgaan.”
Peter Smet, Projectingenieur

68% 
van de  

wereldbevolking  
zal tegen 2050  

in steden wonen 
volgens de VN.  

Vandaag is dat al  
55%.

Voor het nieuwe metrostation Toots Thielemans voerden we 
complexe werken uit onder bestaande gebouwen.
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HOE WE STEDEN – GROOT ÉN KLEIN – ONDERSTEUNEN  
IN HUN AMBITIES

Welke plannen voor duurzame mobiliteit steden ook hebben, de 
kans is groot dat we een waardevolle partner kunnen zijn. Het 
klopt, dat is makkelijk gezegd. Daarom plaatsen we enkele 
projecten uit 2021 in de kijker:

Betere verbindingen

In Brussel moet een nieuwe metrolijn de drukste verkeersaders 
zuurstof geven. De noord-zuid-lijn zal reizigers in 20 minuten van 
de ene kant van de stad naar de andere brengen. De ontbrekende 
schakel was een 800 meter lange tunnel en het nieuwe metro-
station Toots Thielemans. Daarvoor moesten we extreem complexe 
werken uitvoeren onder bestaande gebouwen. Ter illustratie, op 
bepaalde locaties zullen we het grondwater bevriezen om te 
kunnen doorwerken. Maar zoals wel vaker, maakten we het  
onmogelijke mogelijk.

Betere integratie met andere vervoersmiddelen

Met de trein reizen is een goede start, maar je moet 
er ook nog makkelijk (weg)raken. De optie die 
Kortrijk hiervoor koos, was een bus- en fietstunnel 
van ruim 1.500 ton in de stationsbuurt. Lijnbussen 
en fietsers kunnen zo ongehinderd doorsteken van 
de zuidzijde naar het centrum van het station. De 
volledige tunnel (35 meter) schoven we tijdens een 
operatie van zo’n 8 uur op zijn plaats, waardoor het 
treinverkeer slechts korte tijd stillag. De tunnel 
sloten we daarna aan op een nieuwe ondergrondse 
parking. Kortrijk onderstreept met dit project zijn 
duurzame ambities.

In 8 uur schoven we in Kortrijk een bus- en fietstunnel van 1.500 
ton en 35 meter lang op zijn plaats.
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Betere parkingmogelijkheden

Aan het station van Aalst kunnen fietsers en auto-
bestuurders sinds 2021 hun voertuig kwijt in het 
nieuwe parkeergebouw. Er is plaats voor 700 fietsen 
en 900 wagens – een zegen voor de wekelijks meer 
dan 35.000 treinreizigers. Belangrijk: deze vernieu-
wing maakt deel uit van het ruimere strategische 
project ‘De Kaaien’. De plannen voor een verdere 
opwaardering van de vrijgekomen terreinen van de 
oude pendelparking zijn in voorbereiding. Het doel: 
een jarenlange onderbenutte plek opnieuw actief 
deel laten uitmaken van het stadsweefsel. 

Ook onze medewerkers kiezen voor 
alternatieve mobiliteit!

Jan De Nul helpt niet alleen om 
duurzame mobiliteit mogelijk te 
maken. Het is ook de ambitie om onze 
eigen verplaatsingen zo duurzaam 
mogelijk aan te pakken. In het kantoor 
in Aalst leasen 215 werknemers een 
fiets. En sinds september 2021 bieden 
we volledig elektrische bedrijfswagens 

“Op één jaar tijd 
bestelden we 
105 volledig 
elektrische 
voertuigen, goed 
voor ongeveer 
10% van onze 
vloot.”
Christof De Waele, fleet manager

Betere locaties voor werkplekken

In Mechelen bouwt PSR de oude Inofer-site, gelegen 
aan het station en het Kanaal Leuven-Dijle, om naar 
een gebied met 4.000 m² woonruimte en 19.000 m² 
aan nieuwe en gerenoveerde kantoren. De industriële 
look van de site blijft behouden, terwijl wij er onder 
meer voor zorgen dat de nieuwe wijk een aan-
eenschakeling krijgt van wandel- en fietspaden, 
verticale en horizontale groenzones, groendaken en 
tal van gezellige pleintjes. De Mechelse stationsbuurt 
zal door dit project vlakbij nieuwe werkplekken liggen, 
wat opties opent voor duurzame mobiliteit.

aan. Ook voor werfvoertuigen kijken we 
naar duurzame opties, zoals hybride 
wagens. Intussen voorzien we op onze 
terreinen voldoende laadpunten om 
efficiënt woon-werkverkeer mogelijk 
te maken. Binnenkort starten we ook 
op onze werven met elektrische laad-
containers met zonnepanelen. 
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HOE WE DE PUBLIEKE RUIMTE  
MEE VORMGEVEN

GEVANGENIS VAN ANTWERPEN

De huidige gevangenis van Antwerpen is hopeloos 
verouderd. Tegen 2025 wil de Vlaamse overheid een 
nieuwe en moderne gevangenis openen. Een site van 
40.000 m² met plaats voor 440 gedetineerden. Het 
centrale thema in het ontwerp, de bouw en het gebruik 
van de gevangenis? Een menselijke en kwalitatieve 
leefomgeving, gericht op herintegratie.

Samen met onze partners werkten we een ontwerp 
uit dat volledig past in de grotere vernieuwingsplannen 
voor deze stadsomgeving. En daarbij ligt de lat hoog: 
we mikken op het label ‘Excellent’ in het BREEAM-
duurzaamheidsmodel dat 9 categorieën objectief 
beoordeelt. 

Zo creëert een maximaal landschappelijke invulling 
een groene en leefbare omgeving met tuinen, een bos 
en vijvers die de waterhuishouding regelen. Duurzame 
energievoorzieningen minimaliseren de CO2-
voetafdruk, door onder andere gebruik te maken van 
fotovoltaïsche panelen op het dak en een groen 
warmtenet. Een gevangenis die met een groen 
landschap ook een ecologische en visuele meerwaarde 
biedt.

.

MEDIAHUIS OPENBARE OMROEP

Het medialandschap evolueert razendsnel, en de  
infrastructuur groeit mee. Daarom wil de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep (VRT) in de zomer van 2026 
zijn intrek nemen in een modern en duurzaam gebouw. 
Jan De Nul zal meebouwen aan deze mediatempel 
van 65.000 m², waar flexibiliteit en samenwerking 
centraal staan. Elke verdieping zal bestaan uit een 
ruime werkvloer waar VRT-medewerkers creatieve 
radio en televisie kunnen maken. Een aangename, 
inspirerende en groene werkomgeving.

Het nieuwe VRT-huis wordt een compact gebouw op 
de huidige Reyerssite, geïntegreerd in een natuurlijke 
omgeving en met een beperkte ecologische voetafdruk. 
Vijf groene binnentuinen zijn ingebed in de kern van 
het gebouw, waarbij zoveel mogelijk bestaande bomen 
worden behouden. De energievoorziening is volledig 
vrij van fossiele brandstoffen, het gebouw wordt 
verwarmd door gerecupereerde warmte en warmte-
pompen. 2.300 m² zonnepanelen op het dak genereren 
duurzame energie. Een groen en creatief huis, op maat 
van de nieuwste ontwikkelingen in medialand.

Aandacht voor mens, natuur én efficiëntie. Bij publieke of private projecten worden 
klanten vaak geconfronteerd met complexe uitdagingen.  
Jan De Nul zoekt van bij het projectdesign mee naar oplossingen met een positieve 
impact op zowel de gebruiker als de omgeving’
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EEN PLEK WAAR 
UITDAGENDE 
PROJECTEN 
STARTEN
Hoewel telewerk nooit meer weg te denken zal zijn, mogen we gelukkig 
weer veel collega’s verwelkomen op kantoor. En dat heeft zeker zijn 
voordelen. Het laat mensen toe hun dag beter in te delen, samen te 
werken, te weten wat er leeft en zowel de motivatie als de productiviteit 
hoog te houden. Daarom investeren we met veel ambitie in de werkplek 
van morgen, die creativiteit, sociaal contact, beweging en flexibiliteit 
bevordert. De ideale ruimte om ’s werelds meest uitdagende projecten vol 
goesting aan te vatten.

Een gezonde werkplek is meer dan alleen de ther-
mostaat op de juiste temperatuur instellen. Het is 
een samenspel van een gezonde geest in een gezond 
lichaam, in een gezond gebouw. Dat klinkt niet 
alleen goed,  we vertalen deze filosofie ook steevast 
naar onze eigenlijke werkplekken. Een sprekend 
voorbeeld is het nieuwe kantoorgebouw voor de 
collega’s in Aalst. Groener, gezonder en flexibel zijn 
de kernwoorden van het hele bouwproces. 

ACTIVITY-BASED WERKEN

Op elke verdieping houden we rekening met de afde-
lingen die er hun intrek nemen. Wat doen ze? Wat 
hebben ze nodig om goed te functioneren? En hoe 
brengen we ze optimaal samen met andere teams 

voor intern overleg? We maken keuzes om een zo 
flexibel mogelijke werkplek in te richten, rekening 
houdend met veranderende projectteams. De basis 
is voor iedereen identiek, maar met ruimte voor een 
eigen identiteit.

LIEF EN LEED DEEL JE AAN DE KOFFIEMACHINE

Elke afdeling krijgt haar eigen ontmoetingsplek. Een 
gezellige zithoek, enkele statafels, de nodige elek-
trische voorzieningen en goeie koffie nodigen uit voor 
een goed gesprek, een teamoverleg of zelfs een kleine 
presentatie. Stille werkplekken en belcellen zullen 
uitwijkmogelijkheden bieden voor wie nood heeft aan 
focuswerk en afzondering.

“We voegen 
bestaande en 
nieuwe gebouwen 
samen tot 
één geheel in 
dezelfde visie en 
architectuur.”
Liesbeth Schollaert, architecte

2021 JaarversLaG.44



We bouwen een kantoor dat helemaal is gericht op 
wat mensen willen: een stimulerende ontmoetings-
plek, een flexibele werkomgeving om zichzelf verder 
te ontwikkelen en vooral een plek waar we ons goed 
voelen – mentaal en lichamelijk.

EEN COMPACTE EN OPEN BASIS

Op de eerste en tweede verdieping brengen we mensen 
samen in de fitnessruimtes, het bedrijfsrestaurant, 
het auditorium en het opleidingscentrum. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam: daar gaan 
we al langer voor. Zo verenigen we al jaren onze 
collega’s met sportieve, creatieve en gezonde 

initiatieven via ons interne FIT-programma. Met 
groepslessen of personal coaching krijgen collega’s 
de tijd en ruimte om stoom af te blazen en het hoofd 
leeg te maken voor, tijdens en na een drukke werkdag. 

De tweede verdieping wordt het opleidingscentrum. 
Kleine en grote lokalen brengen starters en ervaren 
collega’s samen om kennis te delen en zichzelf verder 
te ontplooien. 

In het bedrijfsrestaurant komt een gevarieerd en 
gezond aanbod van koude en warme gerechten. Het 
grote terras op het zuidwesten biedt ruimte voor lunch 
en vergaderingen in de openlucht.

“We voegen bestaande 
en nieuwe gebouwen 
samen tot één geheel 
in dezelfde visie en 
architectuur.”
Liesbeth Schollaert, Architecte

“Bij het ontwerp van ons 
nieuwe kantoorgebouw 
zijn we uitgegaan van 
duurzame technologieën 
als sleutel voor een 
groener gebouw.”
Annelies Verwaeren, Projectleider
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