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PERSBERICHT
DEME Offshore rondt installatie funderingen Moray East af
Als belangrijke mijlpaal werden de laatste jackets voor het offshore windmolenpark Moray East van
950 MW in Schotland allemaal veilig offshore geïnstalleerd.
DEME Offshore won in december 2018 het volledige EPCI-contract voor 100 windturbinefunderingen en
drie platformfunderingen voor offshore substations. Om een tijdige productiestroom te garanderen,
nam DEME Offshore Lamprell onder contract voor de productie van 45 funderingsjackets voor
windturbines en drie offshore substation-jackets. Smulders kreeg de tender toegewezen voor de overige
55 jackets, en bouwde ze op locaties in België en Newcastle.
Ondanks de vele uitdagingen die de coronaviruspandemie met zich meebrengt en het incident aan
boord van de ‘Orion’ net voor de levering van het schip aan DEME en de start van de werken,
installeerde DEME Offshore met succes de laatste jacketfundering op 26 december 2020.
Bart De Poorter, General Manager DEME Offshore: “Ondanks de ongekende uitdagingen waarmee we
op dit project werden geconfronteerd, zijn we bijzonder fier op de manier waarop onze teams deze
moeilijke tijden hebben getrotseerd. Dit kon enkel door een zorgvuldige planning, een grondige
voorbereiding, een uitstekende verstandhouding met onze onderaannemers en een nauwe
samenwerking met onze klant en partners.
Dankzij de talloze mitigatie- en acceleratiemaatregelen die onze teams en onze wereldwijde
toeleveringsketen hebben genomen, konden we verschillende uitdagingen, waaronder de COVID-19pandemie op meerdere projectlocaties, grenssluitingen en ongunstige weersomstandigheden op
verschillende locaties, tot een goed einde brengen. DEME Offshore heeft zijn klant én de offshore
windindustrie laten zien dat het zich engageert en in staat is om een project op tijd af te werken, zelfs in
dergelijke omstandigheden.
Op technisch vlak leverden we unieke oplossingen, zoals een gecombineerd WTG- en OSPfunderingsontwerp, nauwkeurige en snelle pre-piling, een pin-pile vergrendelingssysteem voor grouting,
en speciale hef- en positioneringstools. In al zijn technische aspecten was dit een van de meest
hoogtechnologische projecten die de offshore windwereld tot nu toe heeft gezien. Tijdens de voltooiing
van dit project heeft DEME Offshore opnieuw een opmerkelijk project toegevoegd aan zijn lange lijst van
referenties.
Tijdens het hele project speelden zowel de Schotse als de Engelse toeleveringsketen en hun
hoogopgeleide experts een belangrijke rol. Ze droegen in grote mate bij tot de veilige en succesvolle
oplevering van het project.”

Over DEME
DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en
milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van
zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak
gehanteerd.
DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor
wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen.
DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een moderne vloot van meer dan 100
schepen. In 2019 realiseerde het bedrijf een omzet van 2,62 miljard euro.
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