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DEME Concessions neemt participatie in
Schots ontwikkelingsbedrijf voor getijdenenergie



Tidal Power Scotland Limited (TPSL) is wereldwijde koploper in getijdenenergie
DEME ziet groeikansen in ontwikkeling nieuwe technologie

ZWIJNDRECHT - EDINBURGH | DEME Concessions, onderdeel van de Belgische
bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME, neemt een minderheidsparticipatie in Tidal
Power Scotland Limited (TPSL). Het Schotse ontwikkelingsbedrijf voor getijdenenergie
is samen met Scottish Enterprise o.a. eigenaar van het geplande MeyGen project, ’s
werelds eerste getijdencentrale met aansluiting op het elektriciteitsnet. Door mee te
participeren in TPSL bouwt DEME voort op de ervaring met complexe maritieme
bouwwerken en ondersteunt een nieuwe technologie die na een jarenlange testfase
klaar is om te evolueren van een prototype naar een operationele turbine.
Tidal Power Scotland Limited is opgericht door het pioniersbedrijf Atlantis dat al meer dan een
decennium onderzoek voert naar de ontwikkeling van getijdenenergie. De technologie is geïnspireerd op
de ontwikkelingen in offshore wind en zit in een stroomversnelling met de geplande realisatie van
MeyGen, ‘s werelds eerste commerciële getijdenenergieproject in noord Schotland. Als marktleider in
offshore windenergie bekijkt DEME hoe het TPSL hierin kan ondersteunen.
Alain Bernard, CEO DEME: “Groot-Brittannië en Schotland zijn wereldleider in de ontwikkeling van
getijdenenergie. Rondom de Britse eilanden zijn er grote stroomsnelheden die ideale locaties vormen
voor energieopwekking. TPSL heeft met de projecten MeyGen (86 MW) en Sound of Islay (10MW) een
mooi portfolio opgebouwd. Net als bij offshore wind wil DEME andermaal pionier zijn in deze
veelbelovende en duurzame technologie. Naast het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van
getijdenenergiecentrales wil DEME -via DEME Concessions- ook actief participeren in nieuwe
projecten”.
Tim Cornelius, CEO Atlantis: “We zijn verheugd om DEME Concessions te verwelkomen als
strategische investeerder in het TPSL portfolio. Als wereldleider in offshore windenergie brengt DEME
een hoop ervaring en know-how mee die cruciaal is bij de verdere uitbouw van onze Schotse projecten”.
Naast de participatie in TPSL is DEME via DEME Blue Energie (70% DEME Concessions - 30%
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) en in samenwerking met Nuhma eveneens partner (50%-50%) in
BluePower, een ander ontwikkelingsbedrijf voor getijdenenergie. Samen met het Ierse bedrijf DP Marine
Energy (DPME) worden de projecten West Islay Tidal Energy Parc (30 MW - Schotland) en Fair Head
(100 MW - Noord-Ierland) ontwikkeld.
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Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider voor
complexe waterbouwwerken. Gedreven door een aantal wereldwijde uitdagingen (stijgende zeespiegel schaarste van natuurlijke grondstoffen - toenemende energievraag - terugdringing van CO2-uitstoot verontreiniging van onze waterlopen en bodems) is DEME van een louter bagger- en landwinningsbedrijf
uitgegroeid tot een multidisciplinaire en innovatieve waterbouw- en milieugroep die wereldwijd actief is.
Voortbouwend op 150 jaar ervaring en knowhow is DEME intussen organisch gegroeid in een reeks
aanverwante sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het uitvoeren van
complexe waterbouwprojecten in EPC-verband, inclusief civiele werken, de ontwikkeling en bouw van
hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren en
recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen (granulaten en mineralen)
etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions provider’
die klanten totaaloplossingen aanbiedt. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en
veelzijdige vloot. DEME is in België uitgeroepen tot ‘Onderneming van het Jaar 2015’ en telt wereldwijd
4600 medewerkers. In 2015 realiseerde de Groep een omzet van 2,35 miljard euro.
www.deme-group.com

Over Atlantis
Atlantis Resources Limited is een turbineleverancier en projectontwikkelaar in getijdenenergie. De
Atlantis groep heeft een divers portfolio van ontwikkelingsprojecten met o.a. de geplande projecten
MeyGen en Sound of Islay.
Naast een reeks ontwikkelingsprojecten is Atlantis ook eigenaar van een portefeuille van octrooien en
octrooi-aanvragen m.b.t. elektriciteitsopwekking uit getijdenenergie. Het bedrijf voert ook industriële
onderzoeksprojecten uit, verkoopt productie-eenheden voor getijdenenergie en levert technische
diensten aan derde partijen.
www.atlantisresourcesltd.com

