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Installatie van Belgische topside voor offshore onderstation belangrijke mijlpaal
in de bouw van het Merkur offshore windpark

De topside voor het onderstation van het Merkur offshore windpark werd afgelopen
weekend geïnstalleerd.
De topside, een staaltje van spitstechnologie, is het resultaat van een nauwe samenwerking
tussen Belgische bedrijven die op internationaal vlak topspelers zijn in de markt van offshore
windenergie. Vlaanderen heeft met bedrijven zoals Tractebel (engineering), ENGIEFabricom (elektromechanica), Iemants (staalbouw) en GeoSea (contracting) een leidende
offshore wind-cluster uitgebouwd die de meest complexe projecten realiseert op de
Europese markt.
GeoSea, de geotechnische en offshore solutions specialist van DEME, staat in voor de
uitvoering van het EPCI-contract voor de Balance of Plant (BoP) voor Merkur. Dit omvat het
ontwerp, de aankoop, productie, installatie en oplevering van de funderingsstructuren,
kabels en offshore onderstation, alsook de installatie van de WEC’s (Wind Energy
Converters).
Het contract voor de engineering, aankoop, bouw, het testen en de oplevering van het
offshore onderstation en de bijbehorende jacketfundering werd toegewezen aan de joint
venture ENGIE Fabricom-Tractebel en Iemants.
Het topsideplatform bestaat uit 4 dekken, is 20 meter hoog en weegt 2.500 ton. Het heeft
een outputcapaciteit van 396 MW.
Bert Ariën, projectdirecteur Merkur bij GeoSea bevestigt: “De installatie van de topside
is een belangrijke mijlpaal voor GeoSea in de bouw van het offshore Merkur-windpark.
GeoSea neemt voor het eerst alle Balance of Plant-werken voor haar rekening, inclusief de
werken in het kader van het EPCI-contract voor het onderstation. Dit grootschalige project
geeft ons en onze partners de kans te bewijzen dat we geïntegreerde oplossingen kunnen
aanbieden aan klanten in offshore windenergie. Dankzij de uitgebreide knowhow en de
gezamenlijke aanpak van de joint venture Engie Fabricom–Tractebel en Iemants,
gecombineerd met de toonaangevende expertise van GeoSea in het ontwikkelen van
maatoplossingen voor de offshore windindustrie, hebben we dit veeleisende onderdeel van
het project met succes in een recordtijd rondgekregen, 14 maanden na de afsluiting van het
financiële luik.”
Johan Mostmans, projectmanager bij Tractebel: “Het volledige engineeringproces, van
gedetailleerd ontwerp en aankoop tot de programmatie, het testen en de offshore oplevering
voltooien binnen deze krappe deadline was echt een huzarenstukje”. Kristine Voet,

projectmanager bij ENGIE Fabricom voegt hieraan toe: “Dit project levert het bewijs van
de sterke expertise van ENGIE en haar dochterondernemingen in het domein van offshore
windenergie en haar wil om bij te dragen tot het succes van de energietransitie. Het Merkurproject is het 20e substation dat ENGIE Fabricom bouwt. Het toont aan dat we in staat zijn
onze klanten een volledig gamma diensten aan te bieden voor elk type modulair project.”
De eigenaar en ontwikkelaar van het Merkur-windpark is Merkur Offshore GmbH, een joint
venture tussen zijn aandeelhouders Partners Group, InfraRed Capital Partners, DEME
Concessions en Coriolis. De oplevering van het windmolenpark van 396 MW is gepland voor
2018.
Over GeoSea
GeoSea is een dochteronderneming van DEME die gespecialiseerd is in complexe offshore
waterbouwprojecten. GeoSea biedt een ruime waaier van diensten aan eigenaars van offshore assets
en waterbouwconsultants en -aannemers in de sectoren offshore olie & gas, hernieuwbare energie en
civiele techniek. Deze diensten omvatten het hameren en boren van sokkels met een grote diameter
voor offshore constructies zoals steigers, aanmeervoorzieningen, bruggen, offshore
windmolenparken, de installatie van offshore structuren, platformen en geotechnische onderzoeken
op grote dieptes. www.deme-group.com/geosea
Over Tractebel
Tractebel levert advies-, ingenieurs- en projectmanagementdiensten tijdens de volledige levenscyclus
van een project. We zijn wereldwijd een van de meest toonaangevende advies- en ingenieursbureaus
met meer dan 150 jaar ervaring, 4400 medewerkers en vestigingen in 33 landen. Als partner in de
energietransitie werken we samen met onze klanten aan duurzame en multidisciplinaire oplossingen
in energie, water en infrastructuur om zo de wereld van morgen te helpen vormgeven. www.tractebelengie.com
Over ENGIE Fabricom
ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multitechnische installaties voor bedrijven en
lokale overheden. Haar oplossingen verbeteren de mobiliteit, de veiligheid, het aandeel hernieuwbare
energie en de distributienetten maar ook de operationele en energieprestaties in de industriesector.
ENGIE Fabricom en haar dochterondernemingen zijn actief in België en op internationaal niveau. Ze
genereerden in 2016 een omzet van 1,12 miljard euro en tellen 5900 medewerkers. www.engiefabricom.com
Over Iemants
Iemants is een internationaal staalconstructiebedrijf met een bewezen trackrecord in de engineering,
productie, levering en montage van hoofdzakelijk zware en technisch complexe staalconstructies.
Iemants behoort tot de wereldtop van de staalconstructiebedrijven. Met betrekking tot substations
biedt Iemants een volledige waaier van diensten aan, van de fabricage tot volledige EPCI-projecten.
Iemants maakt deel uit van Smulders, solide en flexibele partner actief in 3 markten: offshore wind,
offshore oil & gas en civil & industry. www.iemants.com www.smulders.com
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