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PERSBERICHT
DEME en zijn joint-venturepartners halen een groot bagger- en
kustbeschermingscontract binnen in de Italiaanse haven van Livorno
Een substantieel (1) contract voor bagger- en kustbeschermingswerken in de haven van Livorno werd
toegekend aan een joint venture met SIDRA, de Italiaanse vennootschap van DEME Group. Dit
contract betreft het grootste baggerproject van het land en heeft betrekking op de eerste fase van het
project Piattaforma Europa (Platform Europa) met de bouw van Darsena Europa (Europa Dok), een
groot havenuitbreidingsproject beschouwd als de nieuwe Toscaanse gateway.
Het project zal dokken met een lengte van 3 km omvatten, twee grote terminals en 2 miljoen m² nieuw
havengebied. Voor DEME vertegenwoordigen de werken een baggervolume van ongeveer 16 miljoen
m³. Daarnaast is de joint venture verantwoordelijk voor de bouw van twee nieuwe golfbrekers (Diga
Nord en Diga Sud) en het verplaatsen van de golfbreker Meloria (in totaal 6 km aan golfbrekers).
De baggerwerken, die van start gaan in 2023, moeten de basis leggen voor de nieuwe golfbrekers,
alsook voor de verdieping van het toegangskanaal tot -17 m en de havenbekkens en -dokken tot -16 m.
Een groot deel van het gebaggerde materiaal zal gebruikt worden voor strandsuppletiewerken langs de
kust van Pisa, wat de focus van DEME op de circulaire economie benadrukt. Het overige materiaal zal
worden gebruikt in het nieuwe havenbekken, waardoor de basis wordt gelegd voor het toekomstige
platform.
DEME zal tijdens het project verschillende snijkopzuigers en een sleephopperzuiger inzetten.
Expertise combineren om slimme oplossingen aan te bieden
“We zijn blij dat we dit bijzondere project als één team hebben binnengehaald. Dit is het resultaat van
een geweldige teaminspanning. De expertise van DEME op het vlak van waterbouwkunde wordt
gecombineerd met de gespecialiseerde kennis van de sterke Italiaanse partners Sales, Fincantiere Opere
Marittime en Fincosit. We zetten elk ons eigen specifiek materieel in en bieden slimme oplossingen om
deze werken uit te voeren. We kijken er erg naar uit om aan de werken voor het ‘Piattaforma Europa’ te
beginnen en bij te dragen aan dit enorme project, dat zo belangrijk is voor de economische ontwikkeling
van de haven van Livorno en zelfs voor de hele regio”, aldus Jan Vandenbroeck, General Manager van
SIDRA.
DEME heeft al uitgebreide expertise opgebouwd in de haven dankzij verschillende projecten die het in
het verleden heeft uitgevoerd, waaronder het baggeren van de noordelijke kant van het gebied Molo
Italia, de zuidelijke ingang van de haven en de onderhouds- en baggerwerken voor het Toscana-dok en draaibekken.
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(1) Een ‘substantieel’ contract betreft een contract met een waarde van 150--300 miljoen euro.
Over DEME
DEME is wereldleider in de gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore
energie-industrie en inframariene en milieuwerken. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis
en ervaring en is koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken
aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende
zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en
de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en
een moderne vloot van ruim 100 schepen. https://www.deme-group.com
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