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DG Infra+ verwerft een belang in Nederlandse pps-project A15 
Maasvlakte-Vaanplein 
 

DG Infra, de beheerder van infrastructuurfondsen gesponsord door Gimv en Belfius, kondigt vandaag 
de overname aan van 80% van het 24%-aandelenbelang van de Nederlandse bouwonderneming 
Ballast Nedam in het pps-project A15 Maasvlakte-Vaanplein (A-Lanes A15).  

De snelweg A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de 
veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 kilometer extra rijstrooklengte bij en wordt er een 
nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. Een consortium bestaande uit de bedrijven Ballast 
Nedam, John Laing, Strabag en Strukton voert in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit 
via de formule van een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance & Maintain). Dit is een van de 
grootste contracten die Rijkswaterstaat ooit in één keer heeft aanbesteed. 

Ballast Nedam behoudt de operationele betrokkenheid zowel tijdens de bouw- als exploitatiefase van 
dit project. De opdrachtgever heeft goedkeuring verleend aan de transactie. 

Deze investering bouwt verder op de bestaande samenwerking met Ballast Nedam, waarbij in 
september 2011 reeds een gelijkaardige transactie plaatsvond voor drie operationele pps-projecten in 
Nederland die werden gerealiseerd door Ballast Nedam. Deze projecten betroffen onder meer een 
participatie in het project Kromhout Kazerne in Utrecht, in gebruik als hoofdkwartier van het 
Nederlandse Leger, en het project DUO2, het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en 
de Belastingdienst in Groningen. 

DG Infra beheert vandaag binnen zijn fondsen investeringen in grootschalige pps-projecten in 
Nederland, België en Frankrijk.  

 

Contact: 

Manu Vandenbulcke – Managing Director of DG Infra 
Tel: +32 3 290 21 70 – E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com 

Over DG Infra 

DG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur en 
aanverwante activa. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen en andere 
kapitaalintensieve projecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in 
sectoren zoals energie, transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra+ en DG 
Infra Yield hebben gezamenlijk 300 miljoen EUR ter beschikking voor investeringen en worden beheerd door een 
samenwerking tussen Belfius en Gimv. Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com  

 


