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Rotterdam, 8 februari 2017 - Van Oord heeft een opdracht gegund gekregen

I

door het Braziliaanse Ministerie van Transport, Havens en Burgerluchtvaart
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voor het baggeren van de haven van Santos en de bijbehorende
onderhoudswerkzaamheden. Dit project in de grootste haven van Zuid-Amerika
wordt uitgevoerd in een joint venture met Boskalis. De waarde van het contract
voor de joint venture bedraagt EUR 110 miljoen.

In de komende maanden worden studies uitgevoerd en wordt het ontwerp van de
vaargeulen en de ligplaatsen van de haven tegen het licht gehouden. De
baggerwerken starten naar verwachting later dit jaar met de inzet van diverse
sleephopperzuigers en een backhoe. De activiteiten worden naar verwachting in
2018 afgerond.

Van Oord is al decennia actief in Brazilië en heeft sindsdien meer dan 40 bagger- en
waterbouwkundige projecten langs de Braziliaanse kust volbracht. Sinds 2013 zijn
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de haven van Santos en op dit moment
voeren wij baggerwerkzaamheden uit in het Piaçaguera-gebied. Daarbij wordt de
Piaçaguera-rivier, die net achter de havenstad Santos ligt, verdiept om toegang te
creëren voor grotere schepen om zo de export van Brazilië te stimuleren.

In Brazilië zorgen de havens voor 90% van de totale export. Elk jaar wordt ongeveer
een miljard ton goederen vervoerd. De export is een belangrijke aanjager voor de
toekomstige groei in Brazilië. De haven van Santos is verantwoordelijk voor bijna
30% van de buitenlandse handel van Brazilië en is onmisbaar voor het exporteren
van Braziliaanse goederen als granen, fruit, ijzererts, olie en kunstmest.

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
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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 5.000 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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