PERSBERICHT
DEME gaat MEG I offshore windmolenpark ontwikkelen met partner
Zwijndrecht, België, 31 maart 2015 – Afgelopen donderdag, 26 maart 2015, is DEME
Concessions een samenwerkingsverband aangegaan met Nordsee Offshore MEG I GmbH
om samen het MEG I offshore windmolenpark in de Duitse Noordzee te ontwikkelen.
MEG I zal één van de grootste offshore windmolenparken van Duitsland worden en is gelegen
in de Duitse Bocht, ongeveer 45 km ten noorden van Borkum. Dit 400MW project zal
hernieuwbare energie leveren aan meer dan één miljoen mensen en de CO2-uitstoot elk jaar
met 1,5 miljoen ton reduceren.
DEME zal meewerken aan de verdere ontwikkeling van het windmolenpark tot de ‘financial
close’. Daarna zal DEME ook betrokken zijn bij de bouw en het onderhoud van het
windmolenpark en bij de langetermijnfinanciering.

Over DEME Concessions
DEME Concessions is een dochteronderneming van DEME. DEME Concessions beheert de concessies van de
DEME groep in de sectoren baggeren en landwinning, offshore windenergie, golfslag- en getijdenenergie en
offshore minerale hulpbronnen. DEME, de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep, biedt iedere dag
duurzame oplossingen aan voor wereldwijde uitdagingen. De groep diversifieerde van baggerwerken en
landwinning naar waterbouwprojecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van
offshore windparken, milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en herwaardering van brownfields en
wrakruiming. Dankzij zijn multidisciplinaire kennis en ervaring, projectsynergiën en zijn geïntegreerde
bedrijfsstructuur kon DEME uitgroeien tot een global solutions provider. De groep beschikt over een van de meest
moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwwerken. De groep is actief sinds
1852 en DEME's oplossingen zijn meer dan ooit actueel en relevant. Dat blijkt ook uit de kerncijfers van de groep:
DEME stelt wereldwijd 4.600 mensen te werk en realiseerde in 2014 een omzet van 2,58 miljard euro.
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Het jack-up vaartuig ‘Innovation’ van GeoSea, terwijl het installatiewerken op het ‘Westermost Rough’ offshore
windmolenpark uitvoert, VK

Contact :
Kristof Van Loon – Deputy General Manager DEME Concessions
T +32 3 210 66 22 - M +32 470 89 27 04
Ann Wittemans - Communications Manager DEME
T +32 3 210 67 94 - M +32 470 88 04 71

