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Vineyard Wind selecteert DEME Offshore US voor installatie funderingen
DEME zal samenwerken met plaatselijke vakbonden om werknemers in de VS op te leiden
Vineyard Wind, een joint venture tussen Avangrid Renewables, een dochteronderneming van
AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR) en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), heeft aangekondigd dat
DEME Offshore US LLC zal fungeren als aannemer (1) voor de installatie van offshore
windturbinefunderingen voor het Vineyard Wind 1-project.
“We zijn verheugd om samen met DEME aan een ander luik van ons Vineyard Wind 1-project te werken.
Zij begrijpen dat Amerikaanse werkkrachten moeten worden opgeleid, zodat we kunnen voldoen aan de
eisen van deze groeiende industrie”, aldus Lars T. Pedersen, CEO van Vineyard Wind. “Met deze
partner kunnen we nu voortbouwen op de doelstellingen die zijn vastgelegd in onze Project Labor
Agreement en de basis leggen voor goed betaalde Amerikaanse banen die onze sector vooruit zullen
helpen.”
Naast de installatie van turbines, die eerder dit jaar werd aangekondigd, zal DEME nu ook instaan voor
het transport en de installatie van de monopijlerfunderingen, transitiestukken en erosiebescherming
voor de windturbinefunderingen, evenals de fundering en het platform voor het offshore elektrische
substation.
“DEME Offshore US LLC is trots op dit nieuwe contract, niet alleen omwille van de toekenning van
andere belangrijke verantwoordelijkheden voor het project, maar ook omwille van de overeenkomst
met de vakbonden,” zei Jan Klaassen, Director DEME Offshore US LLC. “DEME Offshore US LLC heeft
altijd de samenwerking met lokale bedrijven en lokale mensen bevorderd. We geloven dat mensen met
verschillende achtergronden en expertise samenbrengen in één team de sleutel tot succes is. We zullen
zeer gespecialiseerde schepen en bemanningen met een enorme ervaring in offshore windenergie
inzetten en tegelijkertijd kansen bieden aan Amerikaanse arbeidskrachten om betrokken te worden bij
deze fascinerende branche: het uitbouwen van een duurzame offshore energieproductie voor de
toekomstige energiemix van de VS.”.
Sid Florey, voorzitter van DEME Offshore US LLC, “Het was een genoegen om samen te werken met de
plaatselijke vakbonden en beroepsgroepen. We zijn nu ook druk bezig contacten te leggen met lokale
Amerikaanse bedrijven die kunnen fungeren als onze leveranciers en verkopers. We kijken ernaar uit om
samen te werken met alle belanghebbenden bij de realisatie van dit eerste grootschalige offshore
windproject in Amerikaanse wateren. Dit project zal een hoeksteen vormen van de groei van de
offshore windindustrie in de VS, waarbij DEME Offshore US samen met zijn Amerikaanse partners een
belangrijke rol zal spelen.”

Internal use only.

Vineyard Wind 1 ligt 25 kilometer voor de kust van Martha’s Vineyard en wordt het eerste grootschalige
offshore windpark in de Verenigde Staten. Met een vermogen van 800 megawatt (MW) zal het project
aanzienlijke voordelen opleveren voor de regio Massachusetts door schone elektriciteit te leveren aan
meer dan 400.000 woningen, duizenden goedbetaalde banen te creëren en het elektriciteitstarief met
1,4 miljard dollar te verlagen over de eerste 20 jaar van exploitatie. Het project zal naar verwachting
ook de uitstoot van koolstofdioxide verminderen met 1,68 miljoen ton per jaar, het equivalent van
325.000 auto's minder op de weg per jaar.
Vineyard Wind bereikte de financial close in september 2021 financieel en zal in 2023 schone energie
beginnen leveren aan Massachusetts.

(1) Het gaat om een substantieel contract. Een “substantieel” contract betreft een contract met een
waarde van 150-300 miljoen euro.

Over Vineyard Wind
Vineyard Wind LLC is een bedrijf voor offshore windenergie dat het eerste grootschalige project voor
offshore windenergie in de VS wil bouwen op 25 kilometer ten zuiden van Martha’s Vineyard. Vineyard
Wind, gevestigd in New Bedford, Massachusetts, is voor 50 procent in bezit van fondsen van
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en voor 50 procent van Avangrid Renewables. Voor meer
informatie: www.vineyardwind.com.
Over DEME Offshore US LLC
DEME Offshore US LLC is een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Boston – Massachusetts. DEME Offshore
US LLC zal gebruik maken van het installatieschip en experts van DEME Offshore, dat deel uitmaakt van
de DEME Group. DEME Group is wereldleider in de 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 is koploper in innovatie en nieuwe technologieën. 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 ruim 100 schepen. www.demegroup.com
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