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Driejarig onderhoudscontract voor Van Oord in India
Rotterdam, 5 juli 2017 – Van Oord heeft een onderhoudscontract gegund
gekregen om in Kandla, India, drie jaar lang het toegangskanaal van de
haven op diepte te houden. Het toegangskanaal is van groot belang voor de
haven van Kandla, een van de grootste havens in West-India. Opdrachtgever
van dit contract is de Kandla Port Trust (KPT). De baggerwerkzaamheden
beginnen in juli 2017.
Over de hele wereld blijven landen hun havens uitbreiden en is onderhoud van
waterwegen nodig. Dit komt omdat het handelsverkeer over zee nog steeds groeit en
schepen steeds groter worden. De haven van Kandla is strategisch gelegen in het
noordwesten van India en heeft goede verbindingen met het achterland. Verbetering
van de toegankelijkheid van de haven betekent niet alleen een stimulans voor de
internationale en lokale handel, maar ook voor de economische groei in de regio.
Van Oord heeft een lange staat van dienst in India. Ton van der Burg, Area Manager
South West Asia: 'We zijn heel blij dat we dit project hebben binnengehaald. We
hebben al eerder diverse projecten in Kandla en omgeving met succes uitgevoerd.
We kijken ernaar uit om weer voor deze opdrachtgever aan de slag te gaan.'
Voor de onderhoudswerkzaamheden aan het toegangskanaal en de haven worden
de sleephopperzuigers Volvox Delta en Volvox Asia ingezet. De drukke vaartroute
zal nauwelijks hinder ondervinden van de baggerwerkzaamheden van Van Oord. Het
gebaggerde materiaal wordt gelost in een speciaal daarvoor bestemd gebied op zee.

Over Van Oord
Van Oord is een toonaangevende, wereldwijd actieve aannemer van bagger-, waterbouw en
offshoreprojecten (olie, gas en wind). Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Met zijn
expertise, die varieert van ontwerp tot uitvoering, heeft het bedrijf prestigieuze projecten
kunnen realiseren, zoals Maasvlakte 2 - de uitbreiding van de haven van Rotterdam, de bouw
van het Tweede Suezkanaal in Egypte, het baggeren en beschermen van pijpleidingen in alle
delen van de wereld en het ontwerpen en bouwen van diverse windmolenparken in de
Noordzee. Van Oord is een zelfstandig familiebedrijf waar wereldwijd ongeveer 4.800
professionals werken. De moderne vloot bestaat uit meer dan honderd schepen en ander
gespecialiseerd materieel.
Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Head Corporate Communication & Markets, T
088 8268234, M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en rechtenvrije foto(s) zijn beschikbaar op
www.vanoord.com.
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