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Containerterminal - Tanger

Projectdetails
Activiteiten
Gebouwen
Industriebouw & logistiek
Kantoren
Burgerlijke bouwkunde
Spoorinfrastructuur & stations
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
(Lucht)havenwerken
Internationaal
Aannemingsbedrijven
Cosimco
Franki Construct
Willemen Infra
locatie
Tanger Marokko
Tangier MA

Bouwheer
APM Terminals
Tijdelijke handelsvennootschap
Willemen Infra, Cosimco, Franki
Construct

Op een site van 60 hectare in de haven van Tanger stonden we van
a tot z in voor de realisatie van een containerterminal met een
kaailengte van 1,2 km en alle bijhorende gebouwen. De terminal
beschikt over de nieuwste vrachtafhandelingstechnologie om aan de
behoeften van grote schepen te voldoen. Twaalf van op afstand
bestuurbare STS-kranen met dubbele trolley - de grootste ter wereld
- staan in voor het laden en lossen van schepen met minstens
22.000 containers aan boord. APM Terminals MedPort Tangier
heeft een capaciteit van 3,3 miljoen teu per jaar en is een van de
meest technisch geavanceerde terminals ter wereld.

Cosimco
Kartuizersweg 1
2550 Kontich (België)
tel +32 3 450 77 00
info@cosimco.be
www.cosimco.be

Uitvoeringstermijn
2 jaar 2 maanden
Start werken
02-2017
Einde werken
04-2019

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven,
utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005
tot de Willemen Groep.

Franki Construct
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Kartuizersweg 1
2550 Kontich (België)
tel +32 3 821 16 80
FCVINFO@franki.be
www.franki.be
Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde
en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de
Willemen Groep.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer
met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als
Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het
bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons
team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers
weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken.
Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO-gecertificeerde
productie- en recyclagesites één van de belangrijkste
producenten voor asfalt en wegenisbeton.
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