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DP2-hefeiland ‘Goliath’ zet koers naar China voor eerste offshore windprojecten

DEME en COSCO Shipping, de grootste scheepvaartmaatschappij ter wereld, hebben de
handen in elkaar geslagen in een unieke joint venture. Het doel: offshore windenergie
ontwikkelen in China. DEME’s DP2-hefeiland ‘Goliath’ wordt ingezet voor de eerste offshore
windprojecten die de joint venture zal realiseren.
In de haven van Vlissingen werd ‘Goliath’ aan boord van COSCO’s halfafzinkbare zwareladingsschip
‘Kang Sheng Kou’ geladen. Het schip zet koers naar COSCO’s scheepswerf nabij Shanghai, waar het
enkele laatste aanpassingen ondergaat voor het begint aan de installatie van de eerste offshore
windprojecten aan de oostkust van China.
Het ontwikkelen van offshore windenergie kadert binnen de Chinese klimaatvisie op en -strategie voor
het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Die zitten vervat in het 13de vijfjarenplan dat China’s
centrale overheid uitgaf voor sociale en economische ontwikkeling. China heeft tot doel de
geïnstalleerde capaciteit voor offshore windenergie significant uit te breiden tegen 2020.
Alain Bernard, directeur en CEO van DEME Group: “Dankzij onze uitgebreide ervaring met de
ontwikkeling, de constructie en het onderhoud van offshore windparken, kan DEME COSCO Shipping
ondersteunen in zijn ambities een belangrijke speler te worden in dit marktsegment. DEME is een
toonaangevend bedrijf op het vlak van hernieuwbare offshore energie. Dit is voor ons de kans bij
uitstek om de ervaring die we opdeden tijdens projecten in Europa en in onze Belgische ook in China
in te zetten.”
Vorige week huldigden DEME en COSCO Shipping hun joint venture-kantoor in Guangzhou, China
ook officieel in.
Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider voor
complexe waterbouwwerken.
Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME organisch in een reeks
aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het uitvoeren van
complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele werken, de ontwikkeling en bouw
van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren
en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen, etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions
provider’. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloot in de sector.

DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2016 realiseerde de DEME Group een omzet van 1,97
miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com
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