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Installatie funderingen voor offshore windmolenpark Borssele 1 & 2
in recordtijd halfweg
DEME Offshore boekt sterke vooruitgang met het installeren van funderingen voor het offshore windmolenpark
Borssele 1 & 2 van Ørsted in de Nederlandse Noordzee. Na de start van de werken half januari 2020 met het
offshore installatieschip ‘Innovation’, zijn we halfweg met 47 van de in totaal 94 funderingen geïnstalleerd.
Ondanks de barre weersomstandigheden in februari, ligt de installatie van de funderingen op schema voor
voltooiing begin juni. Het grote draagvermogen van ‘Innovation’, efficiënte hijs- en offshore boutwerken
resulteren in een record installatietijd.
“Samen met Ørsted zetten we onze uitstekende samenwerking verder tijdens de installatie van de overige
funderingen. Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik om onze klant, crew en projectmedewerkers te
bedanken voor het geweldige werk tijdens de installatie van de funderingen, rekening houdend met de ongeziene
uitdagingen waar ze allemaal mee geconfronteerd werden”, aldus Bart De Poorter, General Manager DEME
Offshore.
Het offshore windmolenpark Borssele 1 & 2 zal in 2020 klaar zijn.
Over DEME
DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore
energie-industrie en inframariene en milieuwerken. 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 CO2-emissies,
vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan mineralen.
DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is actief in
meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een
veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan
het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.
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