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Contract voor Ravenna Port Hub toegekend aan consortium met DEME 
 
 
Een belangrijk contract voor de bouw van de Ravenna Port Hub in Italië werd toegewezen aan een 
consortium waar Dredging International - een dochteronderneming van DEME - en het Italiaanse 
bouwbedrijf Consorzio Stabile Grandi Lavori deel van uitmaken. 
 
De eerste fase van het project omvat het uitgraven van 5 miljoen m3 sediment in de buiten- en 
binnenkanalen, het uitdiepen van de haven tot -12,5 m, de heraanleg van de bestaande dokken over een 
lengte van 6,5 km om ze aan te passen aan de nieuwe dieptes en de bouw van een 1.000 m lange kade voor 
het Trattaroli-schiereiland, waar een nieuw havengebied zal komen.  
 
Het project, goed voor een totale waarde van 197,8 miljoen euro, wordt gefinancierd door CIPE (het 
Italiaanse Interministerieel Comité voor Economische Planning), de Europese Investeringsbank, de Europese 
Unie en de Italiaanse havenautoriteiten. Voor DEME vertegenwoordigt het aandeel in het project een 
omvangrijk contract (1). 
 
Dit ambitieuze project is bedoeld om de nodige haveninfrastructuur te ontwikkelen voor grotere schepen 
met een draagvermogen van 75.000 ton en containerschepen tot 8.000 TEU, naast grotere verkeersvolumes. 
Dit zal op zijn beurt een belangrijke sociaaleconomische impact hebben op de regio. De baggerwerken 
zouden in het eerste kwartaal van 2021 starten.  
 
DEME is al jarenlang actief in Italië en heeft een solide staat van dienst in heel de Middellandse Zee. DEME 
heeft momenteel verscheidene mariene projecten lopen in Italië, o.a. in de haven van Salerno en de haven 
van Augusta (Sicilië).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Voor DEME betekent een “omvangrijk” contract een contract met een waarde van 50-150 miljoen euro. 
• Een “contract” betreft een contract met een waarde van minder dan < 50 miljoen euro. 

datum 25 november 2020 
pagina's 2 



 

 

• Een “omvangrijk” contract betreft een contract met een waarde van 50-150 miljoen euro. 
• Een “substantieel” contract betreft een contract met een waarde van 150-300 miljoen euro. 
• Een “groot” contract betreft een contract met een waarde van meer dan 300 miljoen euro. 

 
 
 
Over DEME 
DEME is wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie-
industrie, infra- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is een koploper in 
innovatie.  
 
DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor 
wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende wereldbevolking, vermindering van CO2-
emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen.  
 
DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een moderne vloot van meer dan 100 schepen. 
In 2019 realiseerde het bedrijf een omzet van 2,62 miljard euro. 
www.deme-group.com 
  
Contact: 
Vicky Cosemans, Head of Communications 
cosemans.vicky@deme-group.com 
T: +32 3 250 59 22 
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