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Maandag 30 mei 2022 

Dredge Masters Ghana en IHC Dredging vergroten 

Afrikaanse capaciteit 
 

Met groot genoegen kondigen IHC Dredging en Dredge Masters Limited de ingebruikname aan 

van twee Beaver® baggerschepen en verder materieel. De ingebruikname werd gedaan door 

Zijne Excellentie, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President van de Republiek Ghana, tijdens 

een ceremonie die plaatsvond op woensdag 25 mei in Ghana.  

 

De steun van Zijne Excellentie, de President van de Republiek Ghana, en zijn sterke visie voor de 

Republiek Ghana wordt door alle partijen zeer gewaardeerd. De ingebruikname van de 

baggerschepen en het materieel voorziet dit Afrikaanse bedrijf van geavanceerde maritieme 

technologie, die door lokale ingenieurs en technisch personeel zal worden bediend. Deze capaciteit 

zal een grote doorbraak betekenen in de Afrikaanse regio. 

 

Dr. Joseph Siaw Agyepong, voorzitter van de Jospong Group, reageerde: “Ons doel is om de meest 

succesvolle Afrikaanse holdingmaatschappij te zijn, toonaangevend in elke sector waarin we actief 

zijn. Met onze missie ‘het leven van mensen verbeteren’ is baggeren een belangrijk onderdeel van 

onze groep geworden.” 

 

Captain Kahn, directeur van Dredge Masters Limited zei: “Dredge Masters is nu ruim 5 jaar 

operationeel en heeft de ambitie om substantieel te groeien in de regio. Dit doen we door lokale 

partijen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun baggercapaciteit. We streven ernaar om de 

toonaangevende leverancier van bagger, maritieme en aanverwante diensten in Afrika te worden 

door middel van duurzame, milieuvriendelijke en effectieve standaarden. Hiervoor werken we samen 

met organisaties die ons de best passende schepen, apparatuur en kennis kunnen leveren. Dit heeft 

geresulteerd in de samenwerking met IHC Dredging.” 

 

IHC Dredging biedt Dredge Masters een totaaloplossing voor hun baggerbehoeften en toegang tot 

de nieuwste technologie. Naast twee Beaver 50® baggerschepen heeft IHC Dredging twee Delta 

Multi Craft werkboten geleverd om alle ondersteunende werkzaamheden uit te voeren. Verder zijn 

een reserveonderdelenpakket, opleidingsprogramma, onderhoudsplanning en twee pijplijnsystemen 

inbegrepen. 
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Catina Geselschap, Directeur PMG Dredging Standard Modular schepen, gaf aan: “IHC Dredging is 

trots om samen te werken met Dredge Masters en we zijn vereerd met het vertrouwen dat Dredge 

Masters in ons bedrijf heeft gesteld. Samen kunnen we impact maken in Ghana en in de regio. We 

kijken ernaar uit om ondersteuning te bieden bij het opbouwen van lokale baggercapaciteit en het 

verbeteren van technische kennis. ” 

 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Bedrijfsprofiel - Royal IHC  

 

IHC Dredging is onderdeel van Royal IHC, een toonaangevende leverancier van maritieme 

technologie en vakmanschap. Royal IHC is vastbesloten om toonaangevend te zijn in het efficiënter 

en duurzamer maken van de maritieme industrie.  

 

Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis bouwt Royal IHC zijn positie als 

toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste 

deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, bieden we een duidelijk concurrentievoordeel 

aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie. 

 

Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen 

om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te 

maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te 

vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC-medewerkers.  

 

Bedrijfsprofiel - Dredge Masters Limited  

 

Dredge Masters Limited (DML Ghana) is een Ghanees bagger- en maritiem bedrijf dat als doel heeft 

de levens van mensen te verbeteren en redden door middel van duurzame en milieuvriendelijke 

oplossingen, zowel in Ghana als op het hele Afrikaanse continent. DML is een specialist op het gebied 

van baggeren, waaronder onderhoudsbaggerwerken, landaanwinningen, dam- en reservoir baggeren, 

hoogwaterbeheersing, stedelijke drainage, binnenwater baggeren, nearshore-baggerwerken, 

kustverdediging, milieubaggerwerken, civiele werken en projectmanagement. 
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DML maakt deel uit van de Jospong Groep. De Jospong Group of Companies is een van de meest 

gediversifieerde holdings in Ghana met activiteiten in andere Afrikaanse landen en in Azië. Het 

bedrijf heeft zakelijke belangen in ongeveer 14 sectoren van de economie met de grootste 

activiteiten in afvalbeheer, ICT en het bankwezen, evenals in auto's en apparatuur. De onderneming, 

opgericht in 1995, heeft activiteiten in diverse sectoren met meer dan 60 bedrijven. De focus ligt op 

het leveren van hoogwaardige diensten en producten, met behulp van eenvoudige technologie 

tegen concurrerende prijzen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Hans Huigen, Public Affairs Manager/Corporate Woordvoerder  

M: + 31 6 41044662   E: h.huigen@royalihc.com  

 

Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com. 

 

http://www.royalihc.com/

