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DEME Offshore en Penta-Ocean richten joint venture op om
bloeiende offshore windindustrie in Japan te ontwikkelen
DEME Offshore en Penta-Ocean Construction Co., Ltd., de grootste maritieme aannemer in
Japan, delen mee dat ze officieel zijn overeengekomen om een joint venture op te richten
voor de bouw van offshore windparken in Japan.
De nieuwe joint venture bundelt de waterbouwkundige kennis van DEME Offshore en zijn
decennialange ervaring in de sector van hernieuwbare energie met de gespecialiseerde maritieme
bouwtechnologie van Penta-Ocean. Momenteel wordt de joint venture opgericht, waarbij 51% van
de aandelen in handen zal zijn van Penta-Ocean en 49% van DEME Offshore.
Japan heeft een nieuwe regelgeving ingevoerd voor het opwekken van windenergie op zee en in
havengebieden. Dit jaar zou de eerste veilingronde voor windparken moeten plaatsvinden.

Het land heeft een ambitieus doel vooropgesteld: tegen 2030 wil het 10 GW offshore windenergie
ontwikkelen. Hoewel de windomstandigheden er zeer gunstig zijn, heeft Japan ook een complexe
bodemgesteldheid, bestaande uit een mix van zand en gesteente.

Gezamenlijke expertise en geavanceerde technologie
Niels van Berlaer, Business Unit Director Asia-Pacific bij DEME Offshore, merkt op: “Als gevolg van
deze complexe omstandigheden is er vaak nood aan expertise in het uitvoeren van boorwerken op
de locaties voor offshore windparken. Maar beide bedrijven hebben deze kennis in huis, dankzij
hun baggeractiviteiten. Door de krachten van twee toonaangevende bedrijven te bundelen, kunnen
we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de offshore windsector in Japan op
lange termijn. Als blijk van ons vertrouwen in het enorme potentieel van de Japanse markt en onze
bereidheid om de sector te ondersteunen, overwegen we ook om materieel van DEME Offshore
naar Japan te brengen.”
Tetsunori Ohshimo, Senior Managing Executive Officer, Head of Offshore Wind Farm Business
Division Group bij Penta-Ocean, benadrukt: “De nieuwe joint venture wordt een toonaangevende,
gespecialiseerde aannemer voor offshore waterbouwkundige projecten in Japan, die onze ruime
ervaring en geavanceerde technologie bundelt, zowel in Europa als in Japan. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de samenwerking tussen de twee bedrijven een belangrijke bijdrage zal leveren
aan de bouw van offshore windparken en dat we over de nodige capaciteiten beschikken om de
uitdagende meteorologische, oceanografische en seismische omstandigheden in Japan, alsook de
moeilijke omstandigheden op de zeebodem, aan te kunnen.”
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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
CO2-emissies, 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. www.deme-group.com
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