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Maandag, 6 februari 2023 

IHC Dredging draagt Beagle® 4 over aan Gebr. van 

der Lee  

Sleephopperzuiger TEUNIS HUIBERTUS, een Beagle® 4 van IHC Dredging, is overgedragen aan 

aannemersbedrijf Gebr. van der Lee. Na een succesvolle proefvaart half januari vond op 1 februari 

2023 de overdracht plaats. 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.   

 

De overhandiging van de Beagle® 4 markeert de start van een nieuwe fase van de samenwerking met 

Gebr. van der Lee. Ronald van Son, Director Dredging Custom Vessels van IHC Dredging: “Deze 

opdracht laat zien dat onze investeringen in de ontwikkeling van efficiënte en duurzame schepen van 

waarde zijn voor onze klanten. Wij bieden Gebr. van der Lee met de Beagle® 4 de mogelijkheid om te 

voorzien in een groeiende vraag naar de inzet van schonere schepen bij opdrachtgevers van 

baggerprojecten. Een belangrijke transitie waarvoor wij graag onze kennis en ervaring inzetten.” 

 

De Beagle® 4 is een significante uitbreiding van de baggercapaciteit van Gebr. van der Lee. Algemeen 

directeur Eddy van der Lee: “Wij zijn ontzettend trots op onze nieuwste aanwinst. De TEUNIS 

HUIBERTUS is een state-of-the-art sleephopperzuiger met een hoppervolume van 4.000 m3 waarmee 

we een optimale invulling gaan geven aan onze huidige bagger- en zandwinprojecten. Dankzij de 

goede samenwerking met Royal IHC hebben wij nu een volgende stap gezet in het uitbreiden en 

verduurzamen van ons baggermaterieel ten behoeve van de Nederlandse baggermarkt.”  

 

--------------------------------------- 

 

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. 
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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. 

 


