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B e d r i j f s p r o f i e l



leAdiNG THe GroWTH...

Mensen en schepen. Dit is de kracht achter Jan De Nul  

Group. Dankzij de bedreven werknemers en de 

 hypermoderne vloot waarop zij aan de slag zijn, 

staat de groep vandaag aan de top van de internati-

onale baggerindustrie. Daar staat Jan De Nul Group 

bekend voor. Maar ook qua civiele bouwkunde be-

hoort de groep tot de grootste aannemersbedrijven 

van België. Daarnaast heeft Jan De Nul Group een 

aparte milieudivisie, Envisan, gespecialiseerd in bo-

dem- en grondwatersanering. 

Dankzij die drie pijlers en de waaier aan ondersteu-

nende diensten, kan Jan De Nul Group de meest 

grootschalige projecten tot in de puntjes verzor-

gen. Of het nu gaat om een Palm Island in Dubai, 

een afvalverwerkingsinstallatie in Roemenië of om 

de bouw van het nieuwe sluizencomplex voor het 

 Panamakanaal.

WAAr jAN de Nul Group 
vANdAAN komT...

De firma staat vandaag in de eerste plaats waar ze 

staat door visie en durf. Durf van de oprichter, Jan 

De Nul, die van een kleine aannemer uitgroeide tot 

een heus baggerbedrijf. Maar ook durf van de vol-

gende generatie, die de groep vandaag over de vijf 

continenten een onberispelijke reputatie bezorgt. 

Jan De Nul startte als aannemer van civiele werken. 

Inspelend op de marktopportuniteiten die zich aan-

boden, pakte de familie De Nul in 1951 de eerste 

baggeropdracht aan. Al snel werd het eerste inter-

nationale baggerproject binnengehaald. De rest is 

geschiedenis: in de loop van de jaren groeide Jan 

De Nul Group uit tot een wereldleider in de bagger.

De groep zou nooit die positie innemen als het niet 

ook de durf en visie gehad zou hebben om blijvend 

te investeren in nieuw materieel, in een nieuwe bag-

gervloot, in nieuwe medewerkers, maar ook in nieu-

we activiteiten. In 1996 komt Envisan als dochterbe-

drijf de groep vervoegen. Dit bedrijf, opgericht in 

1992, is gespecialiseerd in bodem- en grondwater-

sanering. Samen met de bagger- en bouwactivitei-

ten maakt het Jan De Nul Group tot een historisch 

veelzijdig bedrijf. Kortom, één dat klaar is voor de 

toekomst.



iNvesTereN iN  
eeN HYpermoderNe vlooT

De baggervloot van Jan De Nul Group is de meest 

moderne en meest diverse ter wereld. Dat is het 

resultaat van een resolute investeringspolitiek in ei-

gen materieel. De nieuwe schepen en de geavan-

ceerde technologie die ze mee aan boord nemen, 

zijn door het interne departement design en engi-

neering ontworpen. Bovendien levert Jan De Nul 

Group de baggeruitrusting zelf aan de scheepswerf, 

een unicum in de baggerwereld.

De vloot van Jan De Nul Group telt een aantal 

van de krachtigste zelfvarende cutterzuigers en de 

grootste sleephopperzuigers ter wereld. Jan De Nul 

Group is ondermeer de trotse eigenaar van enkele 

superlatieven: de ‘J.F.J. De Nul’, ’s werelds krachtig-

ste cutterzuiger, de zusterschepen ‘Cristóbal Colón’ 

en ‘Leiv Eiriksson’, ’s werelds grootste sleephopper-

zuigers met een beuninhoud van 46.000 m³ en een 

bereik tot 155 m diep, en de ‘Simon Stevin’, ’s we-

relds grootste steenstortschip.

kWAliTeiT, GezoNdHeid, veiliGHeid 
eN milieu Als prioriTeiT

Als ambitieuze onderneming van wereldformaat 

 beseft Jan De Nul Group dat het zijn positie als 

marktleider in de eerste plaats te danken heeft 

aan de kwaliteit van zijn service, de inspanningen 

 geleverd om de veiligheid tijdens de werken te ver-

hogen, het respect voor het milieu en de motivatie 

van zijn medewerkers. Om het personeel blijvend 

te motiveren en het welzijn van de werknemers te 

verzekeren, krijgen gezondheid en veiligheid een 

absolute prioriteit binnen de groep. 

Jan De Nul Group streeft ernaar de impact van de 

werken op het milieu te minimaliseren door continu 

te investeren in en te zoeken naar nieuwe technie-

ken, nieuwe werkmethodes en nieuwe producten. 

Deze inspanningen worden ondersteund door 

 gecertificeerde zorgsystemen conform ISO 9001, 

ISO 14001 en OHSAS 18001.

Het hoeft dus geen betoog dat Jan De Nul Group 

via deze kwaliteits-, veiligheids- en milieudoelstel-

lingen de klanten tracht tevreden te stellen bij de 

realisatie van hun projecten.

“Jan De Nul Group 
streeft bij elk project 
naar de volledige 
tevredenheid van 
de klanten”



b a g g e r w E R k E N

Nieuwe haven en droogdokkencomplex - Duqm (Oman)

rapid growth Project 5&6 - Port Hedland (Australië)

Palm Jebel ali Island - Dubai (UAE)

Uitbreiding van de kaaimuur en de  
containerterminal - Montevideo (Uruguay) 

Verbreding en verdieping van de atlantische 
toegang van het Panamakanaal - Panama 

Suppletiewerken - Zoutelande 
(Nederland)

WAT jAN de Nul Group doeT...

Baggeren rond de wereld

Al meer dan 60 jaar verzorgt Jan De Nul Group verschillende internatio-

nale bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: aanleg en onderhoud 

van havens (ontwerpfase inbegrepen), verdiepen van kanalen, strand-

opspuiting en beschermen van stranden, baggeren van rots of zandban-

ken in volle zee. Ter ondersteuning van de landwinningsactiviteiten voert 

de firma eveneens het ontwerp en de aanleg van rotsbescherming uit. 

De firma werkte al talrijke prestigieuze projecten van wereldformaat af 

en ook nu weer staan er projecten van dergelijke omvang op stapel. Jan 

De Nul Group heeft zijn positie als wereldleider voornamelijk te danken 

aan zijn technische knowhow en uitgebreide vloot. Door te investeren in 

eigen installaties, machines en schepen, beschikt de groep vandaag over 

de modernste baggervloot ter wereld. En zijn ingenieurs blijven zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden…



b a g g e r w E R k E N o f f S h o r e A C T I v I T E I T E N

rapid growth Project 5&6 - Port Hedland (Australië)

Sakhalin - RuslandLangeled - Engeland

Valpijpschip ‘Simon Stevin’ aan het werk op het Skarv project - Noorwegen

Norfra pijpleiding - Frankrijk

Manifa - Saudi-Arabië

© Helgelands Blad

Offshore activiteiten voor de markt van olie, gas en hernieuwbare energie

Gespecialiseerde diensten voor de offshore olie- en gasindustrie maken 

een belangrijk deel uit van de activiteiten van Jan De Nul Group. Deze 

activiteiten omvatten onder andere het baggeren van aanlandingen voor 

offshore pijpleidingen, in combinatie met onshore civiele werken zoals 

de installatie van kofferdammen, de bouw van tunnels en het inzetten van 

‘pipe pulling’ materieel. Naast de gespecialiseerde baggeractiviteiten in 

ondiepe wateren worden de megahoppers ook ingezet voor pre-tren-

ching en nivellering van de zeebodem voor de installatie van pijpleidin-

gen en voor uitgraving van ‘Glory Holes’ in harde kleigrond op dieptes 

groter dan 120 m.

Jan De Nul Group is in staat om met één lading 31.500 ton rots over 

pijpleidingen, kabels en als bescherming rond offshore infrastructuren ac-

curaat te storten.

Met zijn baggerschepen en steenstortschepen, in combinatie met de 

bergingsschepen in gedeelde eigendom, biedt Jan De Nul Group ook 

gespecialiseerde offshore diensten aan op de hernieuwbare energie-

markt, zoals het ontwerp en de installatie van funderingen voor windtur-

bines, het ballasten van de funderingen, en het aanbrengen van rots ter 

bescherming van kabels en offshore structuren. 



c I V I e L e w E R k E N

ontwerp en bouw van het derde sluizencomplex  
van het Panamakanaal - Panama

Nieuwe spoorverbinding Schuman-
Josaphat - Brussel (België) 

bouw van waterzuiveringsinstallatie - Brussel (België) aanleg van verkeersknooppunt - Lummen (België)

Bouwen aan de wereld van morgen

Civiele werken, hiermee begon het allemaal voor het aannemingsbedrijf 

van Jan De Nul. Ook nu nog is dit een belangrijk onderdeel van de ac-

tiviteiten, waarbij het bedrijf mikt op complexe projecten. Jan De Nul 

Group zet daarvoor een structuur op die klanten een totaalpakket op 

maat aanbiedt. van ontwerp tot uitvoering worden alle sleutelactiviteiten 

door  ingenieurs en materieel van de groep uitgevoerd, of het nu gaat om 

 gebouwen, waterzuiveringsinstallaties, rioleringen en leidingen, kaaimu-

ren, tunnels, bruggen, wegen of sluizen. Deze aanpak,  gecombineerd met 

de technische expertise en jarenlange ervaring, maken dat Jan De Nul 

Group voor civiele werken tot de absolute top in België  behoort.  verder 

is de firma een belangrijke speler op de markt van grote PPS-projecten. 

Het resultaat? De bouw van o.a. het waterzuiveringsstation  Brussel-Noord 

(het grootste van Europa), de luchthaventerminal in  Zaventem en de 

 sluizen in het Panamakanaal.



c I V I e L e w E R k E N M I L I e U w E R k E N

© Happy Day - J.L. Burnod

ontwerp en bouw van het derde sluizencomplex  
van het Panamakanaal - Panama

rehabilitatie en inrichting van 
nieuwe stortplaats  - Zagreb (kroatië)

Mobiele ontwaterings- en sediment-
behandelingsinstallatie - België

grondreinigingscentrum 
 envisan NV - Hulsdonk (België)

Sedimentbehandelingsinstallatie 
amoras - Antwerpen (België)

aanleg van verkeersknooppunt - Lummen (België)

Sedimentbehandeling - Duinkerke (Frankrijk)

arpechim afvalverwerkingsinstallatie - Pitesti (Roemenië)

Werken aan een schonere wereld 

Sanering van bodem en grondwater, sedimentbehandeling en milieu-

baggeren, en verwerking van afvalstoffen en secundaire grondstoffen: 

Envisan heeft ervaring op alle milieutechnologische vlakken. Het multi-

disciplinaire team heeft daarvoor een waaier aan saneringsmethoden ter 

beschikking. Ook hier staat Jan De Nul Group voor een geïntegreerde 

aanpak, van ontwerp tot uitvoering, waarbij de groep terugvalt op eigen 

materieel en eigen verwerkingscentrum. Innovatie, onderzoek en ontwik-

keling zijn cruciaal voor Envisan om de klanten de meest creatieve en 

competitieve oplossingen te kunnen aanbieden. Envisan groeide uit tot 

de ideale partner voor complexe saneringsprojecten en de rehabilitatie 

van brownfields, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.



beLgIË

Ondernemingen Jan De Nul Nv

Tragel 60

9308 Hofstade-Aalst - België

T Nat. Divisie: +32 53 73 15 11

 Int. Divisie: +32 53 73 17 11

f +32 53 78 17 60 

 +32 53 77 28 55

info@jandenul.com

LUXeMbUrg

Dredging and Maritime Management SA

34-36, Parc d’Activités Capellen 

8308 Capellen - Luxemburg

T +352 39 89 11

f +352 39 96 43

info@dmmlux.com

MaUrITIUS 

Jan De Nul Pacific Ltd.

Suite 220, 2nd Floor

St. James Court, St. Denis Street 

Port Louis - Mauritius

T +230 210 69 97

f +230 210 66 61

mauritius.office@jandenul.com

Jan De Nul Group (SofiDra Sa)
Luxemburg
info@jandenulgroup.com
www.jandenul.com

dUITSLaNd
Jan De Nul Nassbaggerei und wasserbau GmbH
Goebelstr. 61-63
28865 Lilienthal - Duitsland 
T +49 4298 9370 175 
germany.office@jandenul.com

fraNKrIJK
Sodraco International SAS
32, place de la Gare
59000 Lille - Frankrijk
info@sodraco.com

grooT-brITTaNNIË
Jan De Nul (Uk) Ltd.
Richmond House, High Street
Ascot Berks SL5 7HG - Groot-Brittannië
T +44 1344 627 010
f +44 1344 627 139
uk.office@jandenul.com 

ITaLIË
Jan De Nul (Italia) S.p.A.
via Matteucci 38/F
56124 Pisa - Italië
T +39 050 54 24 35
f +39 050 97 39 03
italy.office@jandenul.com

NederLaNd
Dredging and Contracting Rotterdam Bv
P.O. Box 18024 - 4601 ZA Bergen op Zoom
Zuid-Oostsingel 24 D - 4611 BB Bergen op Zoom 
Nederland
T +31 164 26 61 44
f +31 164 26 04 54
info@dcrnl.com 

rUSLaNd 
Jan De Nul Nv Russian Branch
Office A-415, Business Center Senator
v.I., 18th Line, 31
199178 Saint-Petersburg - Rusland
T +7 812 332 50 64
f +7 812 332 50 63
russia.office@jandenul.com 

argeNTINIË
Hidrovia SA
Corrientes 316, Piso 2
(C1043AAQ) Buenos Aires - Argentinië
T +54 11 43 20 69 00
f +54 11 43 20 69 11 
argentina.office@jandenul.com
dragado@hidrovia-sa.com.ar 

braZILIË
Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.
Av. Das Americas 700, Bloco 1, sala 201
22640-100 Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, RJ - Brazilië
T +55 21 2132 18 50
f +55 21 2132 73 75
brasil.office@jandenul.com

MeXIco
Mexicana de Dragados SA de Cv
Paseo de las Palmas No. 405 – Desp. 1104
Lomas de Chapultepec - 11000 México, D.F. - Mexico
T +52 55 53 95 59 60
f +52 55 53 95 58 75
info@mexicanadedragados.com

SaUdI-arabIË
Jan De Nul Saudi Arabia Co. Ltd. 
P.O. Box 76616, Al-khobar-31952 - Saudi-Arabië
T +966 3 887 72 35
f +966 3 887 72 53

VereNIgde arabISche eMIraTeN
Jan De Nul Dredging Ltd.
Office 116, Sultan Business Center 
P.O.Box 28805, Bur Dubai, Dubai - v.A.E.
T +971 4 335 55 47
f +971 4 335 53 56
middle.east.office@jandenul.com 
jandenul@emirates.net.ae

NIgerIa
Dredging and Reclamation Jan De Nul Ltd.
164B Ikeja way, Dolphin Estate
Ikoyi, Lagos - Nigeria
T +234 1 269 67 66
f +234 1 269 67 68
nigeria.office@jandenul.com 

INdIa
Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd.
No. 2 (1st Floor), 25th East Street
kamaraj Nagar, Thiruvanmiyur
Chennai 600041 - India
T +91 44 2445 63 23
 +91 44 2445 63 24
f +91 44 2445 63 25
info@jdnindia.com 

fILIPPIJNeN
Jan De Nul Nv Philippine Branch
The Excelsior Building, Room 303
161 Roxas Boulevard, Baclaran
Paranaque City 1700, Manila - Filippijnen
T +63 2 879 80 42
f +63 2 879 82 39
philippines.office@jandenul.com 

SINgaPore
Jan De Nul (Singapore) Pte. Ltd.
400, Orchard Road, # 18-06 Orchard Towers
238875 Singapore
T +65 6 235 27 90
f +65 6 235 27 91
singapore.office@jandenul.com 

aUSTraLIË
Jan De Nul Australia Pty. Ltd.
Level 3, 9 Colin Street
west Perth, wA 6005 - Australië
T +61 8 9226 1882
f +61 8 9481 5922
australia.office@jandenul.com

eNVISaN NV
Tragel 60
9308 Hofstade-Aalst - België 
T +32 53 73 16 52
f +32 53 77 28 55
info@envisan.com  
www.envisan.com
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