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Nu het einde van het nieuwbouwprogramma in zicht 
is, beschikt Jan de Nul Group over de modernste en 
meest technologisch geavanceerde baggervloot. 

Ondanks de expansie behield de Jan de Nul Group 
zijn uitgesproken familiale karakter. Het bedrijf is voor 
100% in familiehanden, en wordt daardoor zeer dyna-
misch bestuurd. de familie de Nul herinvesteert de 
winst in nieuwe schepen en de daarmee gepaard 
gaande innovatie.

Het onderzoek naar nieuwe technologie en  perma nente 
innovatie gebeurt onder het motto ‘wat we zelf doen, 
doen we beter’. Het overgrote deel van de ontwerpen 
van baggerschepen en bijhorende installaties wordt 
intern ontwikkeld én uitgevoerd. 

door een intensieve samenwerking tussen het inge-
nieurs team op de nieuwbouwafdelingen, mensen in de 
tekenkamer en in het atelier worden nieuwe schepen 
in de schoot van het kantoor ‘geboren’. 

Op deze manier is Jan de Nul Group in staat om zeer 
kort op de bal te spelen en continu te vernieuwen.

In dit boekje maak je kennis met onze verschillende 
activiteiten en krijg je telkens informele achter grond-
informatie in verband met functies die bij een bepaalde 
activiteit horen. Op die manier krijg je een mooi over-
zicht van de verschillende jobmogelijkheden die aan-
slui ten bij je opleiding.

In 1938 begon Jan Frans Jozef de Nul, zoon van een 
Aalsterse schrijnwerker, aan wat zijn levenswerk moest 
en zou worden: hij werd aannemer in de burgerlijke 
bouw kunde. 

In 1951 werd deze activiteit uitgebreid en werd het 
eerste grote baggerproject aangevat, met name het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Sindsdien is Jan de Nul Group 
uitgegroeid tot een wereldleider in de baggerwereld.

de activiteiten van Jan de Nul Group berusten van-
daag op drie pijlers: baggerwerken (78% van de totale 
omzet in 2010), civiele bouw (18% van de totale omzet 
in 2010) en milieuactiviteiten (4% van de totale omzet 
in 2010). Wereldwijd worden bijna 6.000 werk nemers 
tewerkgesteld, en de vloot is in volle uitbreiding.

Wie zijn we en waar staan we voor?



‘Charles Darwin en Niña’ baggeren de toegangs-
haven en het havenbassin in Itajaí (Brazilië)
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Enkele lopende projecten

Brazilië, de andere grote ijzerertsproducent, heeft 
ook veel nood aan uitbreiding van zijn havens. Sinds 
2008 is Jan de Nul ononderbroken bezig met een hele 
reeks havenwerken langs de 8.500 km lange kust. de 
vooruitzichten voor dit BRIC-land zijn positief en 
beloven nog vele jaren werk. Ook de geplande 
wereldbeker voetbal en de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro zullen de vraag naar nieuwe en grotere 
infrastructuur nog doen toenemen. dankzij de 
technische capaciteiten van Jan de Nul hebben we in 
een paar jaar tijd een dominante positie verworven op 
de Braziliaanse markt.

de havens van Barra do Riacho, Salvador, Rio Grande 
en Itajaí werden uitgebreid en verdiept om de steeds 
grotere schepen te kunnen afhandelen. Jan de Nul is 
ook betrokken bij de bouw van een reeks nieuwe 
terminals in Santos, Itaguai en Barra do Açu. In Santos 
betreft het een nieuwe containerterminal met een 
jaarlijkse capaciteit van 2 miljoen TEU. In Itaguaí bij 
Rio de Janeiro werken we simultaan aan 3 projecten: 
een nieuwe ijzerertshaven met een jaarlijkse capaciteit 
van 100 miljoen ton, een complex voor de Braziliaanse 
marine met een scheepswerf en marinebasis voor 
onderzeeërs, en als laatste de verdieping van een 
bestaande container- en ertsterminal.

Eind 2011 werd Jan de Nul de verdieping en het 
onderhoud van de 2 belangrijkste havens van de 
mijngigant Vale gegund: Tubarão en São Luis. Beide 
terminals zullen gedurende 4 jaar moeten worden 
klaargemaakt om de grootste schepen ter wereld te 
kunnen ontvangen. deze schepen worden speciaal 
door en voor Vale gebouwd om aan de groeiende 
wereldvraag aan ertsen te kunnen voldoen. de 
vrachtcapaciteit van deze nieuwe schepen bedraagt 

Samen met Brazilië is Australië de grootste ijzererts-
producent ter wereld. In de haven van Port Hedland 
heeft Jan de Nul ondertussen al 3 projecten uitgevoerd 
in opdracht van mijngiganten. IJzererts wordt er via kilo-
meterslange spoorlijnen aangevoerd vanuit de mijnen 
in het binnenland, waarna het via de haven wordt 
geëxporteerd. dit vereist de nodige uitbrei din gen van 
de bestaande exportcapaciteit.

Met deze drie projecten werd Port Hedland de grootste 
ijzerertshaven ter wereld. de grootste uit daging van 
deze projecten was het respecteren van de zeer strenge 
milieuvereisten en de ongelooflijke  slij tage waaraan 
de baggerinstallatie onderhevig was. deze projecten 
waren dermate succesvol dat Jan de Nul er eind 2010 
in geslaagd is om nog twee grote klussen in de zelfde 
haven binnen te halen; goed voor nog eens anderhalf 
jaar werk. Er zullen nog 3 extra afmeerposities worden 
uitgegraven in een nieuw insteekdok. de wer ken zullen 
midden 2012 opgeleverd worden. Na deze in totaal 
6  jaar onafgebroken activiteit zal Jan de Nul’s ‘voet-
afdruk’ in deze haven op zo’n 16.000 km van het kleine 
België nergens ter wereld groter zijn. 



7

400.000 ton. Beide terminals zijn, met een jaarlijkse 
capaciteit van meer dan 100 miljoen ton, werkelijk 
gigantisch. Ter vergelijking: Zeebrugge verzet met al 
zijn terminals 50 miljoen ton per jaar.

Ook in de rest van Zuid-Amerika is Jan de Nul 
prominent aanwezig, zowel met baggerprojecten als 
met civiele werken. Getuige daarvan is ondermeer de 
constructie van twee nieuwe sluizencomplexen in 
Panama, toegekend midden 2009 aan een consortium 
met Jan de Nul. daarnaast zullen bestaande kanalen 
worden verbreed en verlengd. Ook het contract voor 
de uitbreiding aan de Atlantische zijde werd 
toegewezen aan Jan de Nul. dit project voorziet het 
baggeren van 17 miljoen m³ materiaal en het droog 
uitgraven van 800.000 m³. de werken zijn van start 
gegaan eind 2009 en zullen 2,5 jaar in beslag nemen. 
Jan de Nul is eveneens actief in een drilling & blasting 
project voor de verdieping van de noordelijke toegang 
naar het sluiscomplex aan de Pacific zijde. dit project 
bestaat uit een combinatie van droge en natte 
uitgraving van 4.000.000 m³ te springen rots. In 
Colombia is Jan de Nul sinds september 2011 actief in 
het maken van een toegangskanaal en draaicirkel van 
een nieuwe kolenterminal in Cienega, Santa Marta. dit 
project bestaat uit het baggeren van meer dan 
27.000.000 m³ materiaal met hopperschepen en een 
cutter.

Ook de offshore dienst van Jan de Nul heeft heel wat 
bijzondere projecten in uitvoering.
Zo heeft het grootste valpijpschip, ‘Simon Stevin’, in 
de Noordzee het ene werk na het andere opgeleverd. 
Voor de kust van Noorwegen is er met succes een 8 m 
hoge steenslagfundering geïnstalleerd die dienst zal 
doen als basis voor de plaatsing van een jack-up 
boorplatform. door de zeer zachte ondergrond was 

het aanleggen van deze basis nodig om de grote 
lasten van de spuds te kunnen verspreiden om zo 
afglijding of kanteling van het platform te voorkomen. 
de grootste uitdaging bestond erin om de berm met 
hoge precisie zo vlak mogelijk af te werken met een 
maximale hoogtevariatie van 20 cm bij een waterdiepte 
van maar liefst 80 m en golven tot meer dan 4 m 
hoogte!
In Papoea-Nieuw-Guinea heeft Jan de Nul midden in 
de jungle op Omati rivier een trench gebaggerd voor 
de installatie van een pijpleiding. Omdat de rivier 
soms maar 1 m waterdiepte had maar toch heel sterke 
stroming en een getijdenverschil van meer dan 4 m, 
was het een echte uitdaging om de baggerschepen 
met 3 m diepgang toch draaiende te houden, op een 
van de meest afgelegen plekken ter wereld.

Ook heel erg afgelegen is het eiland Sakhalin in Oost-
Siberië. Na het uitvoeren van de olie- en gasprojecten 
Sakhalin I & II, slaagde Jan de Nul er ook dit jaar in 
Gazprom’s contract voor Sakhalin III binnen te halen. 
Voor dit project wordt een 28,5 km lange trench van 
het offshore Kirinskoye veld tot aan de cofferdam op 
het strand gebaggerd. Er wordt op 90 m diepte 
gebaggerd om de onstabiele ondergrond te vervangen 
zodat bij een aardbeving de onderzeese installaties 
stabiel blijven. Ook de pijpleidingen worden afgedekt 
om ze veilig te stellen tegen stormen en grote 
ijsschotsen die over de zeebodem kunnen schuren.

In de Bahama’s werd het upgraden van een olieterminal 
voor Statoil voltooid en in Algerije werden 
steenbestortingen gedaan om een caisson kaaimuur 
te beschermen tegen uitschuring. deze caissons 
werden gevuld met gebaggerd zand.
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de baggerprojecten in België omvatten de onderhouds- 
en verdiepingsbaggerwerken voor de kusthavens en 
op de Schelde. Alle baggerprojecten zijn uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse overheid. Permanent zijn 
op de Schelde twee sleephopperzuigers (‘Manzanillo’, 
4.000 m³, en ‘Alexander von Humboldt’, 9.000 m³) actief.

In het buitenland zijn de belangrijkste werken een aan-
leg steiger in Sierra Leone en de bouw van nieuwe 
sluizen op het Panamakanaal. 

doorheen de jaren heeft Jan de Nul Group een indruk-
wekkende referentielijst opgebouwd op het vlak van 
civiele werken in België en het buitenland. In 2011 
werden in België in de diverse segmenten van de 
burgerlijke bouwkunde volgende belangrijke projecten 
gerealiseerd:

 Waterzuiveringsstations 
(o.a. Basse-Wavre, Hollain en Mornimont);

 Collectorwerken (o.a Bertem, Tienen, 
Virton, Thuin en Soignies);

 Bruggen (in Aalst, Kortrijk en Lummen);
 Kaaimuren (in Verrebroek en Kortrijk);
 Grondwerken (o.a. Gaurain en Lummen);
 Wegeniswerken (o.a. het verkeersknooppunt 

in Lummen) ;
 Gebouwen (o.a. in Visé, Aalst, Zele, Langemark, 

Tielt, Libramont, Sint-Pieters-Leeuw, 
Erembodegem en Brussel);

 Sluizen (in Kruibeke en Ivoz-Ramet);
 Tunnels (in Brussel en Evere).

Via haar milieutechnologiedochters Envisan NV en 
Envisan International SA is Jan de Nul Group ook 
aanwezig op de markt van de sanering van grondwater, 
de reiniging van vervuilde gronden, de bouw en sane-
ring van stortplaatsen alsook de behandeling van sedi-
menten, bagger- en ruimingsspecie. Met het Amoras-
project in de Antwerpse haven staat Envisan dan ook 
mee aan de top van de nieuwste ontwikkelingen in 
sedimentbehandeling.



BAGGERdIVISIE
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de kantoren in Aalst bieden onderdak aan een aantal 
ondersteunende diensten, zoals de informatica-afde-
ling, de financiële dienst, de personeelsdienst …

We zoomen even in op het financiële luik:
de omzet van Jan de Nul Group groeide de laatste 
10  jaar aan een recordtempo en bedraagt sinds 2007 
tussen de EUR 1,8 miljard en EUR 2,1 miljard. Jan de Nul 
Group is dan ook wereldwijd actief.
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 18 % Civiel 

 4 % Milieu

 78 % Baggerwerken

  1 % Stenenwerken

  8 % Offshore

  14 % Landwinning 

  45 % Verdiepingsbaggeren 

  10 % Onderhoudsbaggeren

in miljoen euro 2006 2007 2008 2009 2010

Omzet 1.191 1.830 1.883 2.103 1.801

Brutoresultaat  298 456 389 493 374

Brutoresultaat na afschrijvingen 191 331 234 319 117

Nettoresultaat 182 338 79 253 113

Operationele Cashflow 328 439 315 440 360

in % van omzet 2006 2007 2008 2009 2010

Brutoresultaat 25 25 21 23 21

Brutoresultaat na afschrijvingen 16 18 12 15 7

Nettoresultaat 15 18 4 12 6

Operationele Cashflow 28 24 17 21 20

 in miljoen euro 2006 2007 2008 2009 2010

 Vast actief 745 1.129 1.446 1.774 2.157 

 Vlottend actief 1.032 1.278 1.489 1.583 1.306

 TOTAAL ACTIEF 1.777 2.407 2.935 3.357 3.463

 Kortetermijnschuld 398 744 845 918 935

 NETTO ACTIEF 1.379 1.663 2.090 2.439 2.528

 Kapitaal en reserves
 (incl. minderheidsbelangen) 983 1.286 1.377 1.611 1.749

 Voorzieningen voor risico’s en kosten 94 76 160 163 151

 Vreemde middelen op lange termijn 235 251 468 503 388

 Over te dragen opbrengsten 67 50 85 162 240

  2006 2007 2008 2009 2010

 Solvabiliteitsratio 0,55 0,53 0,47 0,48 0,50

 Acid Ratio 2,49 1,63 1,52 1,24 1,05

 Current Ratio 2,22 1,61 1,60 1,47 1,11

 Nettoschuld / Brutobedrijfsresultaat
 voor afschrijving -0,64 -0,27 0,23 0,55 0,92

Ondersteunende diensten

Op onze grote buitenlandse projecten wordt de boek-
houding lokaal opgevolgd, dit gebeurt door de werf-
boek houder. 

Zowel qua omzet als qua rendabiliteit scoort de groep 
heel goed. Beiden worden gedreven door de voor uit-
strevende investeringpolitiek die kenmerkend is voor 
de groep. Momenteel loopt een investering programma 
voor meer dan EUR 2 miljard. 
Het investeringsprogramma wordt voor een aanzienlijk 
deel gefinancierd uit de interne cashflow. de cashflow 
wordt elk jaar opnieuw geïnvesteerd in nieuwe schepen 
en materieel. door deze politiek (er wordt geen divi-
dend uitgekeerd) wordt de externe schuld tot een 
minimum beperkt. Zowel de solvabiliteit als de liquidi-
teit blijft dan ook op een hoog peil. 

resultatenrekening

Balans

Financiële ratio’s

Regionale verdeling van de omzet



Sociaal // flexibel
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Kevin Moens 16 04’81 Werfboekhouder
Werkdag
Ik sta in voor de lokale boekhouding en administratie op 
de buitenlandse werf.

HR gerelateerde zaken komen ook bij 
mij terecht. Ik rapporteer rechtstreeks 
aan het hoofdkantoor inzake werf-
resultaten en lokale fiscaliteit.
Ik sta in voor wekelijkse en maandelijkse 
rapporteringen, maar in principe zien 
2 werkdagen er nooit hetzelfde uit.
Bovendien kom ik ter plaatse vaak 
onverwachte problemen tegen die 
eventueel in samenspraak met de 
project manager opgelost moeten 
worden.

Vrije dag
de toerist uithangen en de lokale 
bezienswaardigheden bezoeken, BBQ 
met de collega’s, aan het strand liggen 
(afhankelijk van de bestemming uite-
raard), cocktails drinken op een terras 
en genieten van het mooie weer of 
gewoon een dag lekker niksen.
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds maart 2006

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Mauritius, Mesaieed (Qatar), duqm (Oman), Limassol 

(Cyprus), Oran (Algerije), Buenos Aires (Argentinië), Arica, 

Antofagasta, Valparaiso (Chili), Manifa (Saudi-Arabië)

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
de variëteit van het takenpakket, de grote 

verantwoordelijkheid, de 

zelfstandigheid, de afwisseling 

van verschillende projecten die je 

bovendien de kans geeft om op 

plaatsen te komen waar je anders 

nooit zou komen.

Woonplaats
Aalst

Relatie 
Ja

Favoriet restaurant 
Nanatsu in Puerto Madero (Buenos Aires)

Favoriete drankje 
Mojito

Beste muziekartiest
Michael Jackson // Prince

Beste boek
Het Parfum vond ik niet slecht

Beste film
Seven // Heat

Favoriete laatavondplek
Terrasje onder een palmboom op het 

strand in Mauritius bij zonsondergang.

Favoriete plek in de wereld
The Great Wall in China

Wie inspireert je?
Niemand

Wat en waar heb je gestudeerd?
Accountancy-Fiscaliteit, Kaho Sint-Lieven, Aalst
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  opvra gen en het onderhandelen van offertes bij leve-
ran ciers en onderaannemers. Succesvol zijn in aan be-
steden is echter niet enkel een kwestie van lage prijzen 
en kortingen, maar ook van creativiteit: klanten kunnen 
evengoed overtuigd worden door alternatieve en ver-
ras sende voorstellen.

de tekenaars en ingenieurs van de studiedienst 
 bestu deren de voorgestelde oplossingen. de civiele 
werken zijn zeer verschillend, en dus zijn de studies dat 
ook: berekenen van funderingen, stabiliteit van nieuw 
aan te leggen eilanden en oeververdedigingen, bere-
ke nen van bruggen, kaaimuren, gebouwen, enz. Op de 
teken afdeling van de studiedienst worden de  bere kende 
oplossingen op plan gezet en/of driedimensionaal uit-
ge werkt.

de uitvoeringsdienst zet de voorbereiding om in  con-
crete realisaties: de bouw van een concerthal, zieken-
huis, sluis, kaaimuur, tunnel of brug. Arbeiders, werf-
leiders en projectleiders werken samen met één doel 
voor ogen: zorgen voor een kostenefficiënte, kwaliteits-

Jan de Nul voert civiele werken uit in nagenoeg 
alle disciplines van de burgerlijke bouwkunde: 

 Funderingswerken; 
 Waterbouwkundige werken, zoals sluizen, 

stuwen, dokken en kaaimuren;
 Infrastructuurwerken, zoals tunnels, bruggen en 

waterzuiveringstations; 
 Gebouwen;
 Rioleringswerken; 
 Wegen en spoorwegen.

Ook de aard van de civiele opdracht varieert: in een 
aantal gevallen verzorgt Jan de Nul naast de bouw ook 
het ontwerp, de financiering en het onderhoud. de 
civiele werken van Jan de Nul hebben één constante: 
ze zijn omvangrijk en zitten vol uitdagingen.

Uiteraard kan men pas met de bouw starten wanneer 
er een opdracht is geplaatst. Hiervoor staan de mede-
werkers van de aanbestedingsdienst in. Zij maken 
de prijs op van het werk. die prijs komt tot stand door 
het becijferen van uitvoeringsrendementen, en het 

Een civiel werk van A tot Z
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volle en tij di ge uitvoering van de werken. Werfleiders 
en project leiders hebben een belangrijke organiserende 
en coör di nerende taak. Zij sturen de ploegen van arbei-
ders en onderaannemers aan en overleggen met de 
klant. Ze hebben oog voor het budget, de planning, de 
kwaliteit en de veiligheid. 

de kwaliteits- en veiligheidsdienst staat garant voor 
de implementatie en opvolging van de procedures die 
leiden tot een kwaliteitsvolle en veilige uitvoering.

de materieeldienst beheert meer dan 500 stuks aan 
zwaar materieel: bulldozers, laadschoppen, graaf kranen, 
telescopische kranen, torenkranen… Zij garanderen dat 
op elke bouwplaats de meest geschikte machine wordt 
ingezet en staan in voor het onderhoud.

de bekistingsafdeling ten slotte zorgt dat werven 
steeds de meest efficiënte en veilige bekisting kunnen 
gebruiken voor hun betonneringswerken. de bekis tin-
gen worden gehuurd of aangekocht of in eigen atelier 
op maat gemaakt. 

CIVIELE dIVISIE
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Maarten Heirbrant 27 05’88 Assistent-werfleider
Werkdag
de dag start meestal met een rondgang op de werf 
bij de verschillende ploegen. Mijn actuele werf is een 

collectorwerk, waar op verschillende 
plaatsen en met verschillende ploegen 
wordt gewerkt, zowel eigen ploegen 
als onderaannemers.
Wanneer er nieuwe werkzaamheden 
opstarten, wordt hier extra aandacht 
aan besteed om alles vlot te laten 
verlopen. Hierbij denk ik aan uitleg met 
de nodige plannen, werkwijze, bedoe-
ling …
Vervolgens werk ik aan zaken zoals 
bestellingen, facturen, vorderingsstaten, 
plannen doornemen/controleren, 
over leg met collega’s ...
Tussendoor sta ik in voor het oplossen 
van allerlei problemen die kunnen 
opduiken.
Meestal eindigt mijn dag met het 
opmaken van de dagrapporten en de 
uurlijsten met de gepresteerde uren 
van de arbeiders.

Vrije dag
In het weekend ga ik graag eens op 
stap met vrienden. Natuurlijk maak ik 
ook graag tijd vrij voor mijn vriendin.

Gedreven // duidelijke mening // 

respect voor mijn medemens
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds 3 augustus 2009, een maand nadat ik ben 
afgestudeerd.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Ik ben gestart met de voorbereidingen voor een project 
in Tielt (de bouw van een ziekenhuis).
Vervolgens ben ik in Kruibeke aan de slag geweest voor 
het bouwen van in- en uitwaterings-
sluizen in een gecontroleerd 
overstromingsgebied (1,5 jaar).
Momenteel ben ik sinds enkele 
maanden een collectorwerk aan het 
uitvoeren voor Auqafin in Tienen.

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
de uitdaging om alles vlot te laten 
verlopen en om voor problemen 
een goede oplossing te vinden en 
dit zowel economisch, praktisch, 
technisch, kwalitatief…
Een werfleider is met veel verschillende aspecten van 
de bouw bezig, wat zorgt voor een goede afwisseling 
in de job.
Ook kan het omschreven worden als een sociale job, 
alles gaat namelijk gepaard met het nodige overleg.

Woonplaats
Zwijnaarde

Relatie 
Ik heb een vaste vriendin

Favoriet restaurant 
Mac Pudding in Eke

Favoriete drankje 
Palmke

Beste muziekartiest
Rihanna

Beste boek
da Vinci Code, Bernini Mysterie

Beste film
Blood diamond

Favoriete laatavondplek
de Graslei in Gent

Favoriete plek in de wereld
Canada

Wie inspireert je?
Mijn tweelingbroer

Wat en waar heb je gestudeerd?
Professionele Bachelor Bouw, Kaho Sint-Lieven, Aalst
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Joris Muylaert (44) werkt al 19 
jaar bij Jan de Nul, vandaag als 
projectleider civiele werken.

Negentien jaar werk ik nu bij Jan 
de Nul, maar sleur? Nee. Ik ken 
collega’s die een kick krijgen 
wan neer ze eens een grote vloer 
kunnen gaan betonneren. Als een 

werf vlot loopt en je voelt dat iedereen graag komt 
werken: daar haal ik mijn drive uit. Of als je een effi-
ciëntere oplossing kan voorstellen of crisissituaties op 
tijd kan oplossen. Het leuke aan een werf leiden is dat 
je aan iets begint en het ook kan afwerken. Je ziet het 
resultaat op het einde van de rit. Als het bestuur dan 
ook nog tevreden is: dat is een geweldige beloning.

Ik heb gewerkt aan collectoren, op- en afritten voor 
het Amerikadok in Antwerpen, waterzuiveringstations, 
betonwerken, de Antwerpse ruien ... Elk project is weer 
anders. Ik ben bij Jan de Nul begonnen als assistent-

“Hier krijg je de kansen om door te groeien”

werfleider en gaandeweg opgeklommen tot project-
leider. Hoe gaat dat? Je groeit in je job, vindt altijd dat 
het nog beter kan. Ik merk ook bij collega’s dat mensen 
hier kansen krijgen om door te groeien. Samen met het 
bedrijf zelf: sinds ik bij Jan de Nul begon heb ik het 
aantal medewerkers zien groeien van 1.000 naar bijna 
6.000.

Als projectleider krijg je veel vrijheid. Je runt eigenlijk 
een bedrijfje binnen het bedrijf: wekelijks vergaderen 
met het bestuur en het studiebureau, onderaannemers 
leiden, de veiligheid garanderen, contacten met leve ran-
ciers opvolgen, de financiën in het oog houden... En de 
buren niet te veel overlast bezorgen natuurlijk. Mensen 
zien ons doorgaans liever gaan dan komen. Maar af en 
toe word je toch verrast: toen we ooit een collector aan 
het bouwen waren, brachten de buren ons verse soep. 
En als de mensen nieuwe wegen hebben of proper 
water, dan zijn ze ons wel dankbaar, denk ik dan. Maar 
tegen dat ze ons dat kunnen komen zeggen, zijn wij 
natuurlijk al lang ergens anders bezig... 



Aanleg van verkeersknooppunt –
Lummen (België)
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worden uitgevoerd om een optimale rompvorm te 
garanderen, zodat het schip snel kan varen met 
een laag brandstofverbruik. Tege lij kertijd wordt het 
ontwerp van de voortstuwings installatie gevalideerd.

 Sterkteberekeningen en constructietekeningen 
van de stalen scheepsromp. deze worden intern 
ge maakt en/of uitbesteed aan externe studie-
bureaus.

 Schema’s en inrichtingstekeningen van de machine-
installatie aan boord. deze worden intern gemaakt 
en/of uitbesteed aan externe studiebureaus.

 Samenstellingtekeningen en gedetailleerde 
tekeningen van de baggeruitrusting;

 Stabiliteitsberekeningen, die intern worden 
gemaakt.

de gespecialiseerde baggeruitrusting (bv. bodem deuren, 
zuigbuizen, baggerpompen…) wordt ontworpen en 
gebouwd, of aangekocht door Jan de Nul Group. Ver-
volgens wordt die baggeruitrusting aan de scheeps werf 
geleverd, zodat zij die kunnen integreren in het schip. 

deze manier van werken heeft een aantal voordelen: we 
kunnen onze schepen laten bouwen op meer scheeps-
werven, aan de beste prijzen en leveringstermijnen, door 
scheepswerven uit te kiezen met hoge kwali teits normen 
en de vereiste competenties. door het ontwerp proces 
zelf te beheren, kunnen we het ontwerp beïn vloeden en 
optimaliseren, door gebruik te maken van de ervaring 
en input van de schepen in bedrijf.

Het eerste wat de directie doet eens er over de bouw 
van een nieuw schip beslist is, is het bepalen van de 
hoofdkenmerken van het schip. Vroeger werden deze 
besproken met een aantal scheepswerven die op hun 
beurt een ontwerp voorlegden. Na onderhandelen werd 
dan een akkoord bereikt over een definitief bestek en 
over de commerciële voorwaarden. daarna begon de 
scheepswerf met de bouw van het schip op ‘turnkey’ 
basis. dit veronderstelde uiteraard dat de scheepswerf 
vertrouwd was met de bouw en werking van deze bij-
zonder speciale schepen. Spijtig genoeg is het aantal 
scheepswerven dat beschikt over deze  gespe cia li-
seerde knowhow sterk gedaald.

daarom koos Jan de Nul Group voor een andere 
aanpak: wij investeerden in de ontwikkeling van een 
ontwerpteam met een uitgebreide ervaring in het 
ontwerp en de werking van baggerschepen.

Eens de voornaamste kenmerken zijn bepaald, zullen 
zij samen met de eigen tekenkamer een volledig ‘Basis-
ontwerp’ ontwikkelen. dat bestaat uit:

 Een algemeen plan;
 Een gedetailleerd bestek;
 Een lijnenplan dat de vorm van het schip weer-

geeft en dat wordt ontworpen in samenwerking 
met een gespecialiseerd instituut (nl. Marin in 
Wageningen, Nederland). dit houdt in dat 
bere keningen en modeltesten in de sleep tank 

Het nieuwbouwproces



‘Willem de Vlamingh’ verlaat Pusan 
voor zijn allereerste vaart naar Cairns
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Peter De Langhe (40) is CAD-
designer. Hij ontwerpt de bag-
ger   schepen van Jan de Nul.

‘Als je bij JdN een job hebt, zit 
je goed’, zei de tante van mijn 
vrouw toen ik na mijn studies bij 
Jan de Nul aan de slag kon 
gaan. We zijn ondertussen 20 jaar 

verder en ik kom vandaag nog altijd even graag naar 
mijn werk als die eerste dag, liever zelfs. Het gebeurt 
vaak dat ik zo opga in mijn werk dat het vijf uur is voor 
ik er erg in heb. 

Het eerste schip waaraan ik mee tekende en dat volle-
dig intern ontworpen werd, was de ‘Gerardus Mercator’. 
Als je zo’n schip dan ook echt ziet, geeft dat een 
enorme voldoening: dan ben je heel fier. Het fijne is 
dat we voortdurend met nieuwe projecten bezig zijn.

Wij vertrekken elke keer van een leeg blad papier. In 
samenspraak met de kapitein, de technische dienst en 
de mensen op het terrein werkt ons twintigkoppig 
team het ontwerp uit. de nieuwbouwafdeling maakt 
de baggerinstallatie, en vervolgens gaat het naar de 
scheepswerf, of dat nu in Spanje, Kroatië, Korea of in 
China is. Scheepsbouw omvat alles: staalwerk,  pom pen, 
inrichting van ruimtes, van het magazijn tot de fitness-
zaal. Ons werk is dus wel heel gevarieerd.

Uiteraard stoten we af en toe op een probleem. dan 
ga je rond de tafel zitten met iedereen. In Sakhalin, 
Rusland, moest er ooit een sleuf gebaggerd worden in 
rotsblokken. Zand kan je baggeren met een  zuig hopper, 
rots met een cutter, maar rotsblokken? We hebben 
toen een speciale zuigbuis ontworpen met een groot 

“Trots als je zo’n zelf 
ontworpen schip echt ziet”

net waarmee de rotsen van de bodem geschept konden 
worden. Het fijne is dat mensen hier echt openstaan 
voor suggesties, en dat ze je er ook krediet voor 
geven. Je kan altijd terecht bij collega’s om te over-
leggen; je wordt hier niet aan je lot overgelaten. Wij 
werken echt samen aan iets.

In de loop van de jaren heb ik steeds meer verant woor-
delijkheden gekregen: ik ben begonnen met kleine 
aanpassingen, later ging ik sleepkoppen tekenen, en 
nu is dat het volledige ontwerp van een schip. Ik heb 
alles hier geleerd: materiaalkennis, technisch inzicht... 
en ik leer nog alle dagen bij. dat is het boeiende hier: 
je kan groeien in je job, desnoods evolueren naar een 
andere afdeling als je een andere uitdaging zoekt of 
meer in het buitenland wil werken. Als je je werk goed 
doet, laat het management ook zijn waardering blijken. 
In de 20 jaar dat ik hier werk heb ik op onze dienst nog 
maar twee mensen weten weggaan. dat zegt veel.



Spanje Sleephopperzuiger ‘Cristóbal Colón’ 
in aanbouw op de scheepswerf in Sestao
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Logistieke diensten

Magazijn
Aangezien het stilliggen van een project onaan vaard-
baar is, moeten belangrijke onderdelen continu   lever-
baar zijn uit onze voorraad. Hiervoor staan onze maga-
zijn medewerkers in die zorgen voor een correct 
stockbeheer, zodat er geen kink in de kabel komt. Via 
een uitgekiende identificatie, zorgvuldige orderpicking 
en het herbestellen van de juiste producten, maken zij 
de goederen vanuit de verschillende magazijnen klaar 
voor hun vertrek naar de juiste bestemming. Ook de 
leveringen van duizenden leveranciers worden snel ver-
werkt zodat ze naar onze schepen en werven kunnen 
vertrekken. 

Internationale verzendingen
de medewerkers van de afdeling Internationale Ver zen-
 dingen zorgen voor de organisatie van de correcte 
verpakking, containerbelading, boekingen,   vergun nin-
gen en contracten voor zowel scheepsvracht,   lucht vracht 
als wegtransport. Gezien de wereldwijde, steeds wisse-
lende locaties van de schepen en werven, vereist dit 
een nauwgezette administratie, douanekennis over heel 
de wereld en flexibiliteit in een steeds wijzigende trans-
portwereld. Ook de omvang van onze typische bagger-
onderdelen en projecten vereist een out of the box 
denken. Wanneer volledige baggerschepen en hun uit-
rusting moeten worden getransporteerd van het ene 
continent naar het andere, is er vaak meer dan één 
vracht wagen of container nodig. dan gebeurt het dat 
er volledige cargoschepen moeten worden gecharterd.

“de zuiger moet draaien!” Net zoals voor onze Tech-
nisch Inspecteur Vessel Maintenance, geldt deze regel 
voor onze logistieke diensten. Aan megaprojecten 
zoals de aanleg van nieuwe haventerminals, het bag ge-
ren van toegangskanalen en het creëren van kunst-
matige eilanden moet 365/24/7 worden gewerkt.

dit impliceert een perfect georganiseerde ‘supply 
chain’ die ervoor moet zorgen dat zowel materieel als 
reserveonderdelen op het juiste moment op de juiste 
plaats ter beschikking zijn en dit aan de meest voor-
delige prijs.

Hiervoor dragen alle logistieke medewerkers hun 
steentje bij. 

de nodige artikelnummers en specificaties worden aan 
de hand van het technisch bestek en handleidingen 
zorg vuldig voorbereid door onze databasemedewerkers 
die zowel technisch als organisatorisch onderlegd zijn.

Aankoop
de aankoopmedewerkers kopen alle producten aan, 
van bouten en gereedschap, over elektrische,  hydrau-
lische en mechanische componenten en onderdelen tot 
en met reuze baggerpompen. In deze functie kun nen 
ze dus zowel hun commerciële vaardigheden als de 
nodige technische kennis ten volle benutten. Hiervoor 
worden desgevallend opleidingen georganiseerd, zo-
wel technische als inkoopgerelateerde. Het doel is om 
uiteindelijk het juiste onderdeel tegen de beste prijs- 
en leveringsvoorwaarden te bestellen en op te volgen.



Zuigbuis ‘Cristóbal Colón’ vervaardigd 
in Aalst en klaar voor vertrek naar Spanje
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Maarten Tronckoe 24 09’84 Medewerker verzendingen
Werkdag
’s Ochtends start mijn werkdag om 8 u. Het eerste wat 
mij te doen staat, is het doornemen van mijn mails. 

JdN is een internationaal bedrijf waar-
door ik elke minuut van de dag een mail 
kan ontvangen. Op de dienst transport 
werken we met projecten van ongeveer 
2 maanden waarover we de verant-
woordelijkheid krijgen. We krijgen een 
ladinglijst en gaan vervolgens op zoek 
naar een beschikbaar schip. Met het 
akkoord van het management dienen 
wij de nodige stuwplannen op te stellen. 
Het is onze taak alle betrokken partijen 
op de hoogte te houden vanaf het 
moment dat het schip vertrekt tot het 
aankomt in de haven.

Vrije dag
In mijn vrije tijd probeer ik toch om 2 
per week te sporten: zwemmen, lopen 
en fietsen. Verder ben ik als kersverse 
vader vanaf heden ook ‘belast’  
met het spelen en ravotten met mijn 
zoontje, ik vermoed dat dit mijn 
hoofdbezigheid is tijdens mijn vrije tijd.

Enthousiast // flapuit // perfectionistisch 

veel energie // spontaan
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds september 2006.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Wij zijn betrokken bij alle projecten wereldwijd.

Wat boeit je het meeste aan je job?
de variatie die ik heb in mijn job. Elk transport is anders 

en ik kom telkens in contact met andere mensen. 

Ook de technische aspecten van 

de job, de onderhandelingen, het 

vertrouwen en de appreciatie die we 

krijgen van het management, wat 

voor ons zeer motiverend is.

Woonplaats
Teralfene

Relatie 
Vaste vriendin, Liesbeth

Favoriet restaurant 
Het Apostelken in Aalst

Favoriete drankje 
Gulden draak

Beste muziekartiest
daan

Beste boek
Ik lees niet zo vaak...

Beste film
donnie darko (niet te verwarren met de bijna gelijknamige 

maffia-film)

Favoriete laatavondplek
Gent, want daar is altijd wel iets te doen

Favoriete plek in de wereld
Maria la Gorda, Cuba

Wie inspireert je?
Eigenlijk niemand in het bijzonder. Ik pro-

beer zoveel mogelijk mijn best te doen en 

zoveel mogelijk iets van het leven te maken

Wat en waar heb je gestudeerd?
Bachelor Luchtvaarttechnologie, KHBO Oostende
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AMOS - Voorraadbeheer

de naam AMOS verwijst naar het softwareprogramma 
AMOS (Asset Management Operating System) waar 
deze dienst gebruik van maakt.

Naast de logistieke diensten levert ook de dienst 
AMOS een belangrijke bijdrage aan de supply chain, 
die ervoor moet zorgen dat zowel reserveonderdelen 
als materieel op de juiste plaats beschikbaar zijn. Het 
succes van de dienstverlening die uitgaat van de tech-
nische dienst hangt af van de werking en samenwerking 
van de betrokken diensten.

Dienstverlening
Wanneer een nieuw schip te water gelaten wordt, is 
het de taak van de AMOS medewerkers om alle onder-
delen van een schip te identificeren en te inventariseren. 
dit gaat van een lamp tot een specifiek onderdeel van 
een baggerpomp. Vervolgens moeten zij van elk on der-
deel nagaan hoeveel reserveonderdelen er nodig zijn 
op het schip. Naast deze identificatie en selectie van 
reserveonderdelen geven ze instructies voor het stocke-
ren van de onderdelen op het schip zelf, zodoende 
een perfect beeld te hebben van wat er aanwezig is en 
waar het kan worden teruggevonden.

de dienst is verantwoordelijk voor de bestellingen en 
het onderhoud van de reserveonderdelen. Zij moeten 
ook specifieke instructies geven aan de bemannings-
leden over de vervanging, reparatie en het gebruik van 
de onderdelen. Hiervoor bezoeken ze jaarlijks enkele 
schepen in het buitenland.



Australië Workshop Port Hedland
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Stijn Goethals 24 10’86 Medewerker AMOS
Werkdag
Om mijn dag om 8 u te beginnen carpool ik met 5 JdN 
collega’s van Gent naar Aalst. Op kantoor lees ik eerst 

mijn mails. Het bedrijf is ook ’s nachts 
actief dus mijn mailbox kan ’s morgens 
al vol zitten. Vragen die dringend zijn 
probeer ik zo snel mogelijk op te lossen. 
daarna begint mijn hoofdtaak. Elke 
AMOS medewerker krijgt bepaalde 
schepen toegewezen waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is. Voor elk schip wordt 
een inventarisatielijst opgesteld, een 
database met alle onderdelen die nodig 
zijn op het schip. Wij gaan ook regel-
matig naar het buitenland om de 
stock age van alle onderdelen terplekke 
te organiseren: de bemanning krijgt van 
ons instructies over de database en de 
werking van het programma. Het leuke 
hieraan is dat je op het schip ziet wat je 
werk oplevert. door een bezoek aan het 
schip nu en dan creëer je ook een 
goede band met de bemanning. 

Vrije dag
Tijdens mijn vrije dag slaap ik graag wat 
langer uit. daarnaast kan ik genieten van 
een wandeling of eens weggaan met mijn 
vrienden. Ik doe ook aan sport, tennis 
doe ik in competitie het hele jaar door. 
In de zomer ga ik soms fietsen, in de 

winter ga ik vaker zwemmen. Ook voor fotografie en 
koken maak ik graag tijd.

Vlot // spontaan // sociaal // flexibel  

avontuurlijk // wereldreiziger
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds 28 april 2008.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Eerst kreeg ik opdrachten in het kader van de bouw 

van kleinere schepen en multicats. Ik ben hiervoor naar 

Nederland, dubai, Saudi-Arabië, Oman, Qatar en China 

gegaan. Intussen werk ik voor de cutterzuigers, grote 

baggertuigen waarover ik heel veel bijleer.

Wat boeit je het meeste aan je job?
de afwisseling en de verantwoordelijkheid over het hele 

project. Je bouwt iets op, ziet het 

schip vorm krijgen en als het klaar is 

mag je naar het buitenland om het 

schip in te richten en de bemanning 

op te leiden.

Woonplaats
Wondelgem

Relatie 
Vaste vriendin, Aline

Favoriet restaurant 
Marco Polo in Gent

Favoriete drankje 
Caipirinia

Beste muziekartiest
Ik hoor verschillende genres graag

Beste boek
Our dumb World

Beste film
Zwartboek

Favoriete laatavondplek
de Graslei in Gent

Favoriete plek in de wereld
Achter het stuur in de auto als het mooi 

weer is

Wie inspireert je?
Slimme mensen, mensen die veel 

technische kennis hebben en boeiend 

kunnen vertellen. die weten hoe, wat, 

waarom iets werkt

Wat en waar heb je gestudeerd?
Bachelor Elektromechanica, optie Bedrijfsautomatisatie, 

Hogeschool Gent



30

Informatica-afdeling

Onze IT afdeling bestaat uit twee delen, nl. Ontwikkeling 
en Ope ra tionele ondersteuning. 

Operationele ondersteuning
Operationele ondersteuning wordt geleverd op twee 
ver schillende manieren: enerzijds door de interne Service 
desk en anderzijds door de System Engineers. IT-gere la-
teerde problemen komen terecht bij onze first-line service 
desk agents, die zorgen voor de nodige  alge mene onder-
steuning. Zij analyseren het probleem en trachten het op 
te lossen. Specifieke problemen waar niet onmid dellijk 
een oplossing voor is, worden door geschoven. Software-
gerelateerde problemen gaan naar de Software support 
engineers en de   hardware proble men worden opgelost 
door de Technical support engineers. Ten slotte zijn er 
System engineers bij ons tewerkgesteld die vanuit hun 
kennis specifieke  dien sten leveren betreffende  net werken, 
database  administra tion, enz... Allemaal heb ben ze als 
doel de infrastructuur binnen het bedrijf draaiende te 
houden en de eind ge bruikers op elk moment de nodige 
ondersteuning te bieden.

Ontwikkeling
Naast de operationele ondersteuning zijn er ook pro gram-
 meurs aan het werk die instaan voor de ont wik ke ling van 
verschillende ondersteunende programma’s voor diverse 
logistieke, financiële,  productiegerela teerde en admini-
stratieve diensten. Om de samenhang binnen de IT 
afdeling te behouden, levert de dienst Architecture de 
nodige ondersteuning. Zij zullen bij elk nieuw pro ject de 
architectuur be pa len, een analyse maken en het project 
verder opvolgen. daarnaast houdt de dienst Purchase 
zich bezig met de aankoop van alle IT materiaal. Om 
jullie een concreter beeld te geven van de activi teiten 
binnen de IT afdeling, delen twee medewerkers, een 
Soft ware support engineer en een Programmeur, hun 
ervaringen.



Aalst Informatica-afdeling
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Kelly Appelmans 28 08’86 Software support engineer
Werkdag
Als Software Support Engineer bied ik ondersteuning 
voor AXI, een boekhoudprogramma en iCat, een op 

maat gemaakt softwarepakket dat 
vooral wordt gebruikt op schepen.
Mijn job houdt in eventuele problemen 
met het programma op te sporen, op 
te lossen en te voorkomen dat ze in de 
toekomst opnieuw verschijnen.
Om terugkerende problemen te ver-
mijden maakt ons team hiervan een 
analyse en een procedure. We voeren 
zo snel mogelijk de nodige  aanpassingen 
in de software uit. dit gebeurt door het 
wijzigen van de code of het aanmaken 
van scripts. Scripts zorgen ervoor dat we 
bepaalde taken automatisch kunnen 
laten lopen. daarnaast los ik algemene 
problemen op, zowel zelfstandig als in 
team. Het is fijn werken in teamverband, 
omdat je van iedereen iets kan bijleren.

Vrije dag
In mijn vrije tijd ben ik graag omringd 
met vrienden. Samen iets gaan drinken 
of naar de cinema, ... Ook houden we 
regelmatig een avondje bordspelen met 
‘Kolonisten van Katan’ of ‘Carcassonne’. 
Zeker aan te raden! daarnaast volg ik 
ook nog een cursus “CISCO” in 
avondschool. Andere interesses zijn: 
dansen, snowboarden en op reis gaan.

Gemotiveerd // leergierig // flexibel
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds april 2011.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Wij zijn verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige 

programma’s in het binnen- en buitenland.

Wat boeit je het meeste aan je job?
deel uitmaken van een goed team, de 

uitdaging om samen een oplossing te 

zoeken voor de gestelde pro blemen.

Woonplaats
Aalst

Relatie 
Samenwonend

Favoriet restaurant 
Amadeus “Patershol” in Gent voor de 

lekkere ribbekes à volonté.

Favoriete drankje 
Cola en rode vodka red bull.

Beste muziekartiest
Ik luister vooral naar dance, techno en house.

Beste boek
Boeken lees ik niet vaak.

Beste film
Save the last dance, Lord of the rings.

Favoriete laatavondplek
Genieten van een rustig avondje samen 

met mijn vriend in de zetel met een film 

of serie.

Favoriete plek in de wereld
Ik zou graag nog veel reizen en dat 

paradijselijk plekje ontdekken. 

Wie inspireert je?
Steve Jobs, hij heeft veel betekend voor 

de IT-wereld.

Wat en waar heb je gestudeerd?
Professionele Bachelor toegepaste informatica, 

Hogeschool Gent.
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Koen Wellekens 31 12’87 Developer
Werkdag
Mijn werkdag begint om 8 u met een dagelijkse project-
meeting: samen met de analisten worden alle punten 

van het huidige project overlopen. 
Momenteel werk ik mee aan ‘ProFile’, 
een toepassing voor het beheren van 
de projectgegevens van Jan de Nul. 
Bij het opstarten van een nieuw project 
wordt eerst nagegaan wat er nodig is 
binnen het bedrijf en waar er problemen 
optreden. dat is de taak van de  analisten. 
daarna gaan de programmeurs aan de 
slag: wij ontwikkelen de programma’s, 
waarna ze uitgebreid getest worden en 
tenslotte geïmplementeerd worden bij 
de gebruikers, die op hun beurt feed-
back geven over de werking ervan.
daarnaast leveren wij ook bijstand aan 
de service desk.

Vrije dag
Ik ga vaak fitnessen met vrienden of 
zwemmen. daarnaast kan ik er ook van 
genieten eens rustig thuis te blijven 
met mijn vriendin.

Empathisch // rationeel // zelfkritisch
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds 1 juli 2009.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Ik heb al aan diverse projecten meegewerkt, zoals 

eTravel, een programma voor onze interne reisdienst, 

iMob, een programma ter ondersteuning van onze 

logistieke diensten en ‘MESO’, een document 

management systeem dat moet helpen JdN tot een 

paperless office te herleiden.

Wat boeit je het meeste aan je job?
Iets creëren, iets ontwikkelen en het 

kunnen afleveren

Woonplaats
Erpe

Relatie 
Vaste vriendin, Nathalie

Favoriet restaurant 
de Belga Queen in Gent

Favoriete drankje 
Blonde Leffe

Beste muziekartiest
Moby

Beste boek
de helaasheid der dingen

Beste film
Memento

Favoriete laatavondplek
Café Rococo - Patershol Gent

Favoriete plek in de wereld
Castellane in Zuid-Frankrijk.

Wie inspireert je?
Mensen die problemen goed kunnen 

relativeren

Wat en waar heb je gestudeerd?
Toegepaste Informatica optie 

Programmeren, Hogeschool Gent 

departement Aalst



Verontreinigd terrein Carcoke-Marly te Brussel

Grondwaterbehandelingsinstallatie

36

Werken bij Envisan

Het eindresultaat wordt bepaald door een goede werf-
voorbereiding. die wordt uitgevoerd door de project-
ingenieur, in samenspraak met de werfleider en de tech-
nische dienst. Tijdens de voorbereidingsfase wor den 
ook VGM-plannen opgemaakt (Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu), onderaannemers voor specifieke taken 
aangesproken en de nodige apparatuur zoals pompen 
en onderdelen van grondwaterzuiveringsinstallaties 
besteld. de technische dienst van Envisan staat in voor 
de samenstelling van deze onderdelen tot een instal-
latie. Zij begeleiden ook het transport vanuit het 
atelier naar de uiteindelijke locatie en de opbouw op 
de te saneren terreinen.

Envisan is een aannemer voor milieuwerken, waaronder 
de reiniging van bodems, sedimenten en grondwater. 
Verder saneren wij verontreinigde terreinen en stort-
plaatsen.

Met onze diverse activiteiten en complexe projecten 
bieden wij een heel verscheiden pakket aan van uit-
dagende functies en betrekkingen.

de activiteiten van Envisan worden bepaald door de 
noden van onze klanten. Hebben zij een probleem met 
de verontreiniging van een terrein? Gaat het eerder 
over grondwaterproblemen of om de sedimen ten in 
een haven of een rivier? Lekt hun stortplaats of slibbek-
ken? Voor al deze situaties heeft Envisan een oplossing 
in huis.

Envisan ambieert voornamelijk de uitvoering van grote 
en complexe saneringsdossiers. daardoor worden onze 
medewerkers dagelijks geconfronteerd met uiteen-
lopende uitdagingen. Een perfecte kennis en grote 
flexibiliteit zijn dus geen overbodige troeven.



Mobiele installatie voor het ontwateren 
en verwerken van baggerspecie

Roemenië Verwerking van olieslib
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MILIEU

de verontreinigde grond kan ter plaatse gereinigd 
worden met mobiele installaties of hij wordt getrans-
por teerd naar een Envisan-centrum en daar verder 
gereinigd en behandeld. 

Vlaanderen, België, of zelfs Europa zijn eigenlijk te 
klein voor de kennis en ambitie van Envisan. daarom 
sturen wij onze medewerkers uit van de meest 
idyllische naar de meest afgelegen plaatsen, of het nu 
de Toscaanse kust in Italië is of Chili. Is de Vlaamse 
markt al compe ti tief, dan is de wereldmarkt dat zeker. 
Het inter na tionale netwerk van Jan de Nul Group, de 
binnenlandse ervaring en de uitgebreide referentielijst 
openen echter vele deuren. Verontreinigde sedimenten 
in de lagune van Venetië of in de kanalen van Sint-
Petersburg? Een verontreinigde bodem in de haven 
van Buenos Aires of een stortplaats in Zagreb? de 
verwerking van een olieslibbekken in Roemenië? Of 
dichter bij huis, het uitdiepen van de rivieren en 
kanalen in Wallonië en de verwerking van de hieruit 
resulterende baggerspecie? Envisan levert steeds de 
meest efficiënte en compe ti tieve oplossing.
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Michiel Vandenbossche 01 06’85 Werfleider Milieuwerken
Werkdag
Op de werf Terranova (gipsstort) ben ik voornamelijk 
bezig met de grondacceptatie. Er wordt elke week een 

planning opgemaakt van waar er 
gronden zullen worden aangevoerd, de 
tonnages die er zullen worden aange-
voerd en welke toepassing deze 
gronden op de werf krijgen. deze 
planning wordt opgemaakt in functie 
van de afdek van de gipsberg.
Vanaf 7 u start de werf op en kan de 
aan voer van start gaan. Vanzelfsprekend 
is er doorheen de dag steeds overleg 
met de collega’s om de verschillende 
werkzaamheden op de werf vlot op 
elkaar af te stemmen.
daarnaast mogen ook de  administratieve 
zaken niet uit het oog verloren worden.
Als alles vlot verloopt zit mijn werkdag er 
tegen 17 u op.

Vrije dag
In mijn vrije tijd ga ik regelmatig fietsen. 
dit kan gaan van een gezellige fietstocht 
tot een meer avontuurlijk parcours met 
de mountainbike. daarnaast speel ik 
contrabas, meestal in orkestverband.
Natuurlijk probeer ik ook tijd te maken 
voor uitstappen allerhande (de kust, 
cultuursteden, tentoonstellingen...).

Flexibel // teamplayer // zelfkritisch 

doorduwer // creatief
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tHuis

Mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds 4 augustus 2008.

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Ik ben gestart als productieverantwoordelijke op het 
grondreinigingscentrum van Envisan in desteldonk. 
daar wordt baggerslib ontwaterd en eventueel gesa-
neerd. daarnaast worden er ook gronden biologisch 
gereinigd. Sinds februari 2011 werk ik 
op de werf Terranova NV in Zelzate. 
dit is een gipsstort waarvan onder 
andere Envisan en Jan de Nul sinds 
juni 2010 eigenaar zijn. Momenteel 
zijn we gestart met de afdek van de 
gipsberg. daar is in een eerste fase 
700.000 ton grond voor nodig. Het 
gipsstort zal ook verder uitgebaat 
worden en er komt een 
zonnepanelenpark.

Wat boeit je het meeste aan je job?
Het feit dat we voor het werk op een werf sterk afhanke-
lijk zijn van mens en machine. Er moet continu kort op 
de bal worden gespeeld en er moet goed gecommuni-
ceerd worden. de verantwoorde lijkheid die dat mee-
brengt, maakt de job extra interessant.

Woonplaats
Bachte-Maria-Leerne

Relatie 
Vaste vriendin, Liesbeth

Favoriet restaurant 
Firenze in Gent

Favoriete drankje 
Witte Martini

Beste muziekartiest
Gabriel Rios

Beste boek
SMAK van Bavo dhooge

Beste film
The Bourne trilogie

Favoriete laatavondplek
Gent by night

Favoriete plek in de wereld
IJsland!

Wie inspireert je?
Mensen die een vernieuwende kijk  hebben op doelstel-
lingen die ze moeten of willen behalen en die met cre-
atieve oplossingen voor de dag komen voor problemen 
die zich stellen.

Wat en waar heb je gestudeerd?
Bachelor Chemie optie Milieu, Kaho Sint-Lieven, Gent



Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar:

ondErnEminGEn JAn dE nUL nV
Tragel 60 I 9308 Hofstade-Aalst (België) 

T +32 53 73 17 11 

F +32 53 78 17 60 I +32 53 77 28 55 

recruitment@jandenul.com I www.jandenul.com


