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Rotterdam, 3 juni 2019 - Gisteren heeft de Mexicaanse president Andrès
Manuel Lopèz Obrador het startschot gegeven voor de aanwinning van land in
het kader van de nieuwe PEMEX (Petróleos Mexicanos)-raffinaderij in Dos
Bocas, Tabasco. Binnen 10 maanden zal Van Oord 12 miljoen kubieke meter
zand winnen om 600 hectare nieuw land mee aan te leggen.
‘PEMEX kende het project, met een contractwaarde van circa EUR 235 miljoen, toe
aan een consortium van Van Oord en Grupo Huerta Madre S.A.P.I. de C.V.’, vertelt
Mark Roelofs, één van Van Oord’s Dredging Directors. ‘Voor de landaanwinning
zullen we een van onze grootste cutterzuigers, type Athena, en een middelgrote
sleephopperzuiger inzetten.’ Het project omvat tevens de dynamische verdichting
van 400 hectare land en 6 miljoen kubieke meter droog grondverzet.
Eenmaal in gebruik zal de Dos Bocas-raffinaderij zo'n 340.000 vaten ruwe olie per
dag verwerken. Dat maakt Mexico zelfvoorzienend op het gebied van geraffineerde
aardolieproducten en komt de onafhankelijkheid van het land ten goede.

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale
waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Het
hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt bijna 5.000 medewerkers die in 2018
wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd
schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme,
duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.
In 2018 vierde de onderneming zijn 150 jarig bestaan en werd het predicaat Koninklijk
toegekend.
Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Director Markets & Communication, T 088
8268234, M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en rechtenvrije foto’s zijn beschikbaar via www.vanoord.com.
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