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Woensdag 21 december 2022 

Gebr. van der Lee kiest voor duurzame 

sleephopperzuiger Beagle® 4 van IHC Dredging 

IHC Dredging heeft een Beagle® 4, een sleephopperzuiger met een hoppervolume van 4.000 m3, 

verkocht aan aannemersbedrijf Gebr. van der Lee. Het Nederlandse familiebedrijf was op zoek naar 

een op korte termijn beschikbare duurzame sleephopperzuiger met dit hoppervolume. De Beagle® 4 

is een sleephopperzuiger uit de serie van ‘standaard’ middelgrote hoppers van IHC Dredging, die zijn 

uitgerust met de laatste innovaties en het allernieuwste baggerequipment.  

 

Ecologische footprint 

Voor Gebr. van der Lee, actief in de Nederlandse baggermarkt, is de ecologische voetafdruk van de 

sleephopperzuiger een belangrijk selectiecriterium. Eddy van der Lee, algemeen directeur bij Gebr. 

van der Lee: “Rijkswaterstaat, de opdrachtgever van veel Nederlandse baggerprojecten, stuurt op de 

inzet van schonere schepen. Daarom wilden we overtuigd worden dat de nieuwe sleephopperzuiger 

goed scoort op de milieukostenindicator, een kritische succesfactor om tenders te winnen. Dat is IHC 

Dredging gelukt.”   

 

Duurzame uitbreiding van vloot 

De Beagle® 4 kent niet alleen een excellente baggerperformance, maar heeft tevens een 

geoptimaliseerde scheepsvorm voor de laagst mogelijke weerstand en is daarnaast voorzien van een 

goed uitgebalanceerde efficiënte motorkamer. Juist deze combinatie resulteert in een best-in-class 

brandstofefficiëntie met de bijbehorende lage uitstoot van broeikasgassen. Aangevuld met onder 

andere een uitlaatgassenbehandeling die voldoet aan de IMO Tier III emissienormen, maakt de 

Beagle® 4 een duurzame uitbreiding van de huidige vloot van Gebr. van der Lee. 

 

Volledig gebouwd in Nederland 

Ronald van Son, directeur IHC Dredging custom-built schepen: “Deze opdracht is het schoolvoorbeeld 

van vraag en aanbod die op het juiste moment bij elkaar komen. De technische specificaties en snelle 

beschikbaarheid van de Beagle® 4 sluiten perfect aan op de wensen van Gebr. van der Lee. Wij zijn 

ontzettend trots op deze samenwerking en op het feit dat deze volledig in Nederland gebouwde 

Beagle® 4 ook in Nederland aan het werk gaat.” 

 

De Beagle®-serie is gebaseerd op een bewezen design van sleephopperzuigers met een 
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hoppervolume variërend van 4.000 tot 12.000 m3. De Beagle® is ontworpen voor een breed scala 

aan baggerwerkzaamheden en staat bekend om zijn hoge efficiency en maximale inzetbaarheid. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Bedrijfsprofiel 

 

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

technologie. Royal IHC is vastbesloten om een leidende rol te spelen 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, biedt Royal IHC 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. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Hans Huigen 

Public Affairs Manager / Corporate woordvoerder 

M: +31 641044662 

E: h.huigen@royalihc.com 

 

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

 


