PERSBERICHT
DEME en Windreich bundelen krachten voor ontwikkeling van
offshore windproject ‘Merkur Offshore’ (voorheen MEG I)
Zwijndrecht 17 juni 2015 – DEME Concessions Wind nv (“DEME”) en de Windreich Group
(“Windreich”) melden de oprichting van een samenwerkingsverband tussen DEME en
Windreich.
In het kader hiervan heeft Windreich de projectrechten van MEG I ondergebracht in Merkur
Offshore GmbH, de nieuwe vennootschap die het project zal bouwen en dewelke in handen is
van de partners DEME en Windreich. DEME en Windreich besloten ook het project een andere
naam te geven: Merkur Offshore.
“De aankondiging van vandaag bevestigt ons vertrouwen in dit project”, onderstreept Alain
Bernard, Bestuurder en Directeur-Generaal van de DEME Groep. “Wij zijn zeer tevreden met
de vorderingen tot op vandaag en we staan klaar om mee te bouwen aan het succes van
Merkur Offshore, niet alleen door financieel bij te dragen, maar ook door de expertise van
GeoSea in de bouw en installatie van offshore windmolenparken aan te wenden voor dit
project”.
GeoSea blijft zich engageren in de offshore industrie en zal optreden als ‘general contractor’
voor de installatie van Merkur Offshore. Luc Vandenbulcke, Afgevaardigd Bestuurder van
GeoSea, voegt eraan toe: “Dit is een belangrijke stap in de aanloop naar de bouw van dit
project, waarmee naar verwachting in de eerste helft van 2016 gestart wordt. Sinds onze
overname van de activa van Hochtief eerder dit jaar is GeoSea uitstekend geplaatst om de
bouw van het Merkur Offshore project tot een goed einde te brengen".
Merkur Offshore, voorheen bekend als MEG I, is een offshore windparkproject met een
vermogen van 400 MW en waarvoor de netwerkverbinding verzekerd is, gelegen op ongeveer
45 km ten noorden van Borkum in de Duitse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee.
Dankzij gunstige zeebodemcondities en een windaanbod dat één van de sterkste en meest
betrouwbare ter wereld is, zal Merkur Offshore één van Duitslands grootste windparken in de
Noordzee worden en een belangrijke rol spelen in de energietransitie van Duitsland.
Merkur Offshore werd door Windreich oorspronkelijk ontwikkeld via een SPV (‘special purpose
company’). In maart 2015 kondigde DEME aan mee in het project te stappen. Sindsdien werd
het team van Merkur Offshore versterkt met meer dan 20 packagemanagers,
contractonderhandelaars en financiële specialisten. Het projectteam staat onder leiding van
Holger Grubel van ONP Management (tot voor kort projectdirecteur van Vattenfalls DanTysk-

en Sandbank-projecten) en Michael van der Heijden van Amsterdam Capital Partners (dat
instond voor de financial closing van het Gemini offshore windproject van 600 MW).
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 de 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.
Alle Duitse activiteiten van de DEME Group zijn gecentraliseerd in Bremen.
www.deme-group.com

Over GeoSea
GeoSea is een snel groeiende onderneming gespecialiseerd in complexe offshore waterbouwprojecten. De
onderneming maakt deel uit van de Belgische DEME-groep en is wereldwijd actief. GeoSea was betrokken bij de
bouw van grootschalige offshore windparken zoals het Alpha Ventus-project, het EnBW Baltic 2-windmolenpark, het
Trianel West Brokum II-windmolenpark in Duitse wateren, het Westermost Rough-project in het Verenigd Koninkrijk,
de West of Duddon Sand Met Mast-installatie in het Verenigd Koninkrijk, de Walney- en Ormonde-windmolenparken
in de Ierse Zee en de C-Power- en Northwind-windmolenparken voor de Belgische kust. In 2015 bouwt GeoSea
mee aan verscheidene offshore windmolenparken zoals Godewind in Duitsland en de Kentish Flats Extension in het
Verenigd Koninkrijk. Het actieterrein van GeoSea omvat ook meer traditionele activiteiten zoals bodemonderzoek,
het boren van palen met een grote diameter en hoogtechnologisch gestuurd precisieboorwerk. Het gebruik van
hoogtechnologisch materieel stelt GeoSea in staat om voortdurend innoverende technieken te ontwikkelen en een
uitstekende operationele betrouwbaarheid te bieden. GeoSea beschikt over de volgende hefeilanden: Innovation,
Neptune, Goliath, Vagant, Buzzard, Zeebouwer, Halewijn en Tijl II.
www.deme-group.com/geosea
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