Van Oord Dredging and
Marine Contractors bv

PERSBERICHT

Schaardijk 211
NL-3063 NH Rotterdam

Postbus 8574

Aeolus voltooit installatie turbines Deutsche Bucht
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Rotterdam, 29 augustus 2019 - Het offshore installatieschip Aeolus van Van

I

www.vanoord.com

Oord heeft de installatie van de 31 windturbines op de monopiles voor het
offshore windpark Deutsche Bucht succesvol afgerond.

Als Balance of Plant-aannemer was Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de
engineering, inkoop, bouw en installatie van de fundaties, en voor de
verbindingskabels en het offshore substation. De Aeolus werd ingezet voor het
transport en de installatie van de windturbines. Agelopen januari heeft Van Oord de
laatste van de 31 monopiles geïnstalleerd. Kabellegger Nexus en trencher Dig-It
hebben in juli de meer dan 40 kilometer lange verbindingskabels geïnstalleerd en
ingegraven.

Jens Poulsen, project director Northland Deutsche Bucht:

‘Met de installatie van de 31 windturbines is er weer een geweldige mijlpaal
bereikt in de voltooiing van het windpark Deutsche Bucht. Wij zijn er trots op dat
het projectteam van Deutsche Bucht en hun partners hebben bijgedragen aan de
snelle bouw van het windpark'

De installatie en bekabeling van de twee Mono Bucket fundaties en de bijbehorende
turbines staan gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. Als het windpark
(269MW) klaar is, zal het jaarlijks circa 328.000 huishoudens van duurzame energie
voorzien. De eerste turbines leveren al sinds eind juli energie. Het windpark
Deutsche Bucht is eigendom van Northland Power, en zal een belangrijke bijdrage
leveren van de Duitse transitie naar duurzame energie.

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale
waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Het
hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd
aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen.
Marine ingenuity kenmerkt Van Oord. Met vindingrijkheid en duurzame oplossingen draagt de
organisatie bij aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de
onderneming zijn 150-jarig bestaan.
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Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Director Markets & Communication, T 088
8268234, M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en rechtenvrije foto’s zijn beschikbaar via www.vanoord.com.
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