TERRANOVA SOLAR — PARTNERS
Imasco (Aertssen)
Met zo’n 600 medewerkers, ruim 50 jaar ervaring en een hoogtechnologisch machinepark is Aertssen
toonaangevend in België. Onze bedrijfsstructuur omvat drie pijlers, elk met zijn eigen specialisme:
Aannemingsbedrijf Aertssen, Aertssen Kranen, Aertssen Transport.
We werken eveneens mee aan internationale projecten zoals in het Midden-Oosten, waar we betrokken
zijn bij de aanleg van spectaculaire infrastructuurwerken en in de bouw van olie- en gasinfrastructuur.
Onze filosofie is kort samen te vatten: People, Power and Passion to Build on. Samen met de klant zoeken
onze mensen naar de beste aanpak. Of het nu gaat om het bouwrijp maken van terreinen, saneringen,
recyclage, hijswerk of uitzonderlijk transport, onze verschillende afdelingen gaan geen uitdaging uit
de weg. Onze ervaring, integrale dienstverlening, multidisciplinaire aanpak, gebruik van nieuwe materialen
en technieken staan garant voor efficiënt uitgevoerd werk en maken het ons mogelijk ook de allergrootste
uitdagingen tot een goed einde te brengen.
Een state-of-the-art machinepark is noodzakelijk voor deze dienstverlening. Om down-time van machines
en materiaal tot een minimum te beperken, beschikken we tevens over onze eigen serviceafdeling. Met een
uitgebreide werkplaats, uitgeruste servicewagens en gekwalificeerd personeel, kunnen we storingen snel
opsporen en oplossen.

DEC (DEME)
DEME Environmental Contractors (DEC) is een dochterbedrijf van de Vlaamse bagger- en milieugroep
DEME. DEC is een van de belangrijkste Europese spelers op de markt van bodemsanering en
sedimentbehandeling. De onderneming focust op complexe projecten met inbegrip van engineering,
financiering en uitvoering. Het bedrijf werd opgericht in 2000 en heeft ondertussen meer dan 20
jaar ervaring en specialisatie opgebouwd in grond- en grondwatersanering, sedimentbehandeling,
waterbouwwerken, recyclagetechnieken, inrichting, afdekking en sanering van stortplaatsen,
milieubaggeren en de herontwikkeling van brownfields.
Dankzij multidisciplinaire teams ontwerpt en bouwt DEC onafgebroken nieuwe technieken en oplossingen.
DEC kan diensten aanbieden gaande van eenvoudige aannemingsopdrachten tot langlopende design, build,
maintenance & finance overeenkomsten. Met haar eigen afdeling R&D en haar sterk uitgebouwd technisch
departement ontwikkelt, ontwerpt en bouwt DEC onafgebroken nieuwe technieken en oplossingen.
DEC is zeer snel gegroeid bedrijf, zowel in België als in het buitenland, met belangrijke opdrachten zoals
het saneren van de site voor de London Olympics, het innovatieve project voor slibrecyclage in de haven
van Antwerpen, ‘Amoras’, Zweden’s grootste milieusaneringsproject EKA- Bengtsfors en het saneren van
de terreinen van vroegere gasfabrieken in Dublin en Chesterfield.

DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft in enkele zeer specialistische en
complexe waterbouwkundige disciplines wereldwijd een prominente plaats verworven. De DEMEGroep diversifieerde vanuit baggerwerken en landwinning naar waterbouwkundige projecten op volle
zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken, milieuactiviteiten
zoals grondsanering, slibrecyclage en revalidatie van brownfields en wrakopruiming. Dankzij zijn
multidisciplinaire kennis en ervaring, project-synergiën en zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur kon
DEME uitgroeien tot een ‘global solutions provider’. De Groep beschikt over een van de meest moderne,
hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwactiviteiten. DEME stelt meer dan
4200 mensen te werk.

Jan De Nul Group
Mensen en kennis van zaken. Dat is de kracht achter Jan De Nul Group’s succes. Dankzij de gedrevenheid
en betrokkenheid van zijn werknemers en de hypermoderne vloot is de groep marktleider in bagger- en
mariene werken. Jan De Nul Group biedt ook gespecialiseerde diensten voor de offshore markt van olie,
gas en hernieuwbare energie aan en is bovendien een belangrijke speler in de civiele bouwsector en
de milieusector. Jan De Nul Group’s professionele en innovatieve oplossingen genieten het vertrouwen
van de industrie. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal of om de bouw van
een nieuw havencomplex in West-Australië, samen met onze klanten bouwen we op een verantwoorde
manier mee aan verdere economische ontwikkeling.

Envisan
Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, heeft zijn activiteiten gegroepeerd rond drie milieutechnische thema’s: ‘sanering van bodem en grondwater’, ‘sedimentbehandeling en milieubaggeren’,
en ‘verwerking van afval en alternatieve grondstoffen’. Envisan heeft grondige kennis en ervaring in alle
drie de domeinen en stelt aan zijn klanten een waaier aan saneringsmethoden ter beschikking. Onderzoek,
ontwikkeling en continue verbetering door innovatie zijn daarbij cruciaal om klanten de meest efficiënte
en competitieve oplossingen te kunnen aanbieden. Envisan maakt zich sterk om zowel voor privébedrijven
als overheden de ideale partner te zijn, zij het voor complexe saneringsprojecten of de rehabilitatie van
brownfields en zij het op nationaal en op internationaal vlak.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
De POM Oost-Vlaanderen is de rechtsopvolger van de vroegere GOM (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij) en ging van start op 1 juni 2006. De missie van de POM is kort en krachtig: “De POM is
het instrument waarmee het Oost-Vlaams provinciebestuur haar sociaal-economisch beleid uitvoert”.
De POM voert dit beleid uit over twee strategische krachtlijnen. Ten eerste dient de POM bij te dragen
tot de creatie van ruimte om te ondernemen: aanleg van nieuwe bedrijventerreinen; revitalisatie van
vervallen terreinen; realisatie van goed bedrijventerreinmanagement; oprichting van bedrijvencentra.
Ten tweede dient de POM bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen tot een
uitmuntende kennisregio en tot een logistieke topregio, economische speerpunten van de Oost-Vlaamse
provincie. De POM gaat hierbij zelden solo, maar smeedt vlot samenwerkingsverbanden met diverse
partners, zowel van de publieke als de private sector.

Finiwo
De financieringsvereniging Finiwo – voluit Financieringsintercommunale voor Investeringen in West en
Oost-Vlaanderen – houdt in opdracht van de deelnemende gemeenten verschillende participaties aan in
de energiesector. In totaal zijn 43 gemeenten lid van Finiwo, waaronder Gent, Brugge, Oostende, Evergem
en Zelzate. Finiwo heeft deelnemingen in Publigas, de publieke holding boven de aardgasvervoerder Fluxys,
en in Publi-T, de referentieaandeelhouder van de beheerder van het transportnet voor elektriciteit Elia.
De financieringsvereniging heeft daarnaast een belang in het leveringsbedrijf Electrabel Customer
Solutions en verschillende projecten voor elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronnen,
waaronder Electrabel Green Projects Flanders, Storm Wachtebeke en ook dus Terra Nova Solar.

