
NV BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON 
WERELDWIJD MEER DAN EEN EEUW ERVARING 

door Robert VANHIXE 

De firma Decloedt en Zoon heeft in 1975 zijn honderdjarig bestaan gevierd met een personeelsfeest 
in het Oostendse Casino-Kursaal. 

De Groep Decloedt vloeit immers voort uit de onderneming Decloedt (1) die in 1875 door 
Emmanuel DE CLOEDT (1), senator, gesticht werd. 

Prosper DE CLOEDT (° 1878), licentiaat in de consulaire en handelswetenschappen, senator, 
volgde zijn vader op en richtte in 1928 een naamloze vennootschap op waarvan hij tot zijn 
overlijden in 1955 voorzitter van de Raad van Bestuur en directeur-generaal was. 

Zijn zoon Jean (°1916), Burgerlijk Ingenieur A.I.Br, officier-piloot, oorlogsvrijwilliger, stierf voor 
het vaderland in 1942. 

Zijn andere zoon Raymond (°1904 - + 1996), burgerlijk ingenieur A.I.G., honorair consul van 
Guatemala, tot ereburger van de stad Oostende verheven in 1988, volgde hem op en hij wordt in 
1995 op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon Jean-Jacques (° 1929), burgerlijk mijnbouwkundig 
ingenieur A.I.Br. die voorzitter wordt van de Raad van Bestuur en de heer Jozef ALLAERT, 
directeur-generaal, die belast wordt met het dagelijks bestuur. 

Jean-Jacques DE CLOEDT is ook voorzitter van ondermeer de Baggerfederatie, de Belgische sectie 
van de P.I.A.N.C. (Permant International Association of Navigation Congresses), voorzitter-
oprichter van de EU.D.A. (European Dredging Association) en I.A.D.C. (International Association 
of Dredging Contractors). In deze functie heeft hij jarenlang promotie gevoerd voor de Belgische 
waterbouwkundige sector tijdens zijn veelvuldige buitenlandse missies met onze Koning (toen nog 
Prins) Albert en Prins Philip. 

Daarenboven vervulde hij ook tal van andere belangrijke functies en bestuursmandaten in diverse 
patronale organisaties en aan de universiteiten. 

Op sociaal vlak steunde hij tal van pedagogische initiatieven en heeft hij ondermeer een bijzondere 
school voor jongeren met leermoeilijkheden gesticht en een zeilschool voor mindervaliden. Hij is 
tevens een van de steunpilaren van de IBIS te Bredene. 

Op sportief vlak heeft Jean-Jacques, past-commodore van de Royal North Sea Yacht Club te 
Oostende, jarenlang zijn stempel gedrukt op het beleid en de ontwikkeling van deze 
watersportvereni ging. 

In 1998 werd hij door de Koning in de adelstand verheven. De persoonlijke titel van ridder wordt 
hem verleend als erkenning voor zijn grote verdiensten als verdediger van de belangen van 
Vlaanderen en België. 

Van een typische familiezaak, waar werkkracht, zin voor initiatief en vakmanschap van vader op 
zoon werden doorgegeven, groeide de firma Decloedt en Zoon al snel uit tot een onderneming op 
wereldformaat. 
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In het begin waren de activiteiten afgestemd op Vlaanderen, vooral de Belgische kust. Ze bestonden 
hoofdzakelijk uit baggerwerken en werken van burgerlijke bouwkunde. 

Na de eerste wereldoorlog specialiseerde de onderneming zich steeds meer in baggerwerken en 
breidde haar activiteiten uit tot Frankrijk en Nederland. 

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog werd de grotendeels vernielde baggervloot heropgebouwd, 
gemoderniseerd en systematisch uitgebreid. Ze bestaat momenteel uit 30 moderne schepen van 
verschillende types en grootte die het mogelijk maken alle soorten baggerwerken over de gehele 
wereld uit te voeren. Verschillende eenheden werden door de onderneming zelf ontworpen en 
uitgerust met apparatuur gebrevetteerd op naam van het studiebureau van de firma. 

De laatste jaren werd het activiteitsaanbod van de maatschappij enorm uitgebreid. Naast de 
welbekende klassieke baggerwerken, zoals het uitbaggeren en onderhouden van de 
toegangsvaargeulen naar de havens van Zeebrugge, Oostende en Antwerpen, omvatten ze heden een 
grote verscheidenheid : 

- Traditionele baggeractiviteiten 
Aanleggen, uitbreiden en onderhouden van havens 
Uitgraven, verdiepen en onderhouden van toegangsvaargeulen voor tankers, containerschepen 
en andere superschepen 
Bouwen van binnenhavens, kanalen en dokken 
Baggeren van sleuven voor sluizen, tunnels en zinkers 
Aanleggen en stabiliseren van pijpleidingen, zowel in beschermde wateren als in volle zee. 

- Bergingwerken, milieu- en omgevingstechnieken 
Verwijderen van afval afkomstig van steengroeven en ertsontginning 
Bouwen van afvoersystemen voor industriële afvalwaters 
Uitvoeren van boringen in situ en laboratoriumproeven voor bodemonderzoek 
Vrijbaggeren en bergen van wrakken 
Opruimen van olievervuiling op zee en in de havens 

- Kustbeveiliging, grondwerken, zand- en grindwinning 
Bescherming van erosiegevoelige kusten 
Aanleggen en instandhouden van stranden 
Opspuiten van eilanden in volle zee 
Grondverbetering in volle zee 
Mechanische stabilisering van de bodem voor zware constructies, kademuren, golfbrekers, 
enz. 
Aanleggen van luchthavens en wegbeddingen 
Optimaliseren van industrie-, landbouw- en residentiële gebieden door opspuitings-, 
drainerings- en irrigatiewerken 
Ontginning van de zeebodem : zand, grind, enz..... 

Wereldwijd heeft NV Baggerwerken Decloedt en Zoon haar sporen verdiend. De laatste jaren 
waren zij actief in een aantal landen van West Europa maar ook in Noord en West Afrika, in 
Centraal Amerika, in Maleisië, Singapore en Australië. 

Sinds 1991 maakt de NV Baggerwerken Decloedt en Zoon deel uit van de DEME-holding 
(Dredging, Environmental and Marine Engineering). 
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Dankzij de hoge specialisatiegraad van haar personeel en de soepelheid en degelijkheid van haar 
organisatie op commercieel, vakkundig en sociaal vlak is deze firma klaar om haar opgang verder te 
zetten. 

Talrijk zijn de families uit Oostende en omgeving die op een of andere wijze een band hebben met 
het bedrijf, hetzij nu of in het verleden, en allen spreken er vol lof over. 

De firma Decloedt is ongetwijfeld een stuk Oostendse geschiedenis. 

(1) De firmanaam "DECLOEDT" is in één woord geschreven maar de familienaam in twee 
woorden. 

MAATSCHAPPELIJK ZETEL ADMINISTRATIEVE ZETEL EXPLOITATIEZETEL 
Bredensesteenweg 20-21 	Fr. Rooseveltlaan 11 	Tijdokstraat 24 
8400 Oostende 	1050 Brussel 	 8380 Zeebrugge 

Bronnen : 

- Folder uitgegeven door de NV Baggerwerken Decloedt en Zoon tijdens de Oostendse open 
havendag op zaterdag 08 mei 1999 en documentatiemap ontvangen op de exploitatiezetel. 

- Documentatie stadsbibliotheek Oostende — Ostendiana. 
- Handelsregister Oostende. 
- Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31.10.1995. 
- Neptunus Info marine : jrg. 33, nr. 4, sept 1988, p. 44-45. 
- Watersport Vereniging Royal North Sea Yacht Club — North Sea News — 	jrg. 1998 nr. 1 en 15 c  

jrg. 1999 nr. 1. 

AANVULLING BIJ HET ARTIKEL "HET HOTEL DU PARC" 
(oktobernummer 99) 

Dhr. Geert LAMBERT, Schepen van Cultuur, laat ons weten dat het hotel Du Parc in 
1999 op vraag van de stad Oostende geplaatst werd op de lijst van de beschermde 
monumenten. 


