
        

 

 
 
PERSBERICHT 
 
“Sarens verwerft nieuw contract in Algerijnse woestijn” 
 
Wolvertem, 25 februari 2011 – De Belgische groep Sarens heeft onlangs een derde contract 
verworven voor zware hijs- en transportwerken bij de constructie van een gascentrale in de 
Algerijnse Saharawoestijn.  
 
Voor dit project werkt Sarens in opdracht van de Canadese onderneming SNC Lavalin, waarvoor ze 
eerder al opdrachten uitvoerden in Madagascar en Nieuw-Caledonië. 
 
Het project in Rhourde Nouss omvat de bouw van een verwerkingseenheid voor gas dat afkomstig is 
uit de gasrijke ondergrond van de Algerijnse Sahara. Hierbij moeten zware kolommen (tot 450 ton) 
geïnstalleerd worden door kranen van Sarens. Voor deze werken, die starten in april, zal Sarens naast 
rupskranen ook hydraulische kranen inzetten.  
Eens ontgonnen en verwerkt, wordt het gas via pijpleidingen getransporteerd naar het noorden van 
Algerije. Daar wordt het in reusachtige LNG-tankers geladen voor verder transport. Dit gas komt ook in 
België terecht, aangezien ons land één van de grote afnemers is van Algerijns gas.  
 
Deze opdracht is een voortzetting van Sarens’ succes in de regio. Het project zal extra tewerkstelling 
creëren voor zowel de lokale bevolking als voor technische profielen, waarvoor Sarens nog vacatures 
heeft openstaan.    
 
 
Over Sarens 
De Sarens Group, met hoofdkantoor in Wolvertem, is een internationale onderneming van Belgische 
origine, gespecialiseerd in kraanverhuur en engineeringprojecten voor het hijsen en verplaatsen van 
lasten met uitzonderlijke afmetingen en gewicht. Het familiebedrijf, dat momenteel actief is in 33 
landen, wist zich in enkele decennia een plaats te veroveren op de wereldmarkt. De Sarens Group telt 
wereldwijd bijna 3.000 medewerkers en realiseert een geconsolideerde omzet van meer dan 400 
miljoen EUR. Deze ‘specialist in het buitengewone’ zet zijn brede gamma aan kranen en ander 
materiaal wereldwijd in voor kleine en grote projecten in verschillende sectoren.   
 
 
Voor meer informatie 
contactpersoon: Hendrik Sarens  
Sarens nv 
Autoweg 10 
B - 1861 Wolvertem 
Tel:  +32 (0)52/319.319 
Fax:  +32 (0)52/319.329 
Website: www.sarens.com 
E-mail: info@sarens.com 
 
 
 
 


