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Gemini Offshore Windpark operationeel
Rotterdam, 9 mei 2017 – Het Gemini Offshore Windpark is gisteren officieel
geopend. Pieter van Oord, CEO van Van Oord zei bijzonder trots te zijn op de
betrokkenheid van Van Oord bij Gemini, en hij bedankte alle aandeelhouders voor
hun steun. De feestelijke opening vond plaats in Eemshaven: daar was tijdens de
bouw niet alleen het projectkantoor gevestigd, maar bevindt zich nu ook het onshorehoogspanningsstation.
Het Gemini Offshore Windpark is met 150 windmolens met een vermogen van 4 MW
elk verreweg het grootste offshore-windpark dat ooit in Nederland is gebouwd en het
op één na grootste ter wereld.
Als EPC-contractor (Engineering, Procurement, Construction) heeft Van Oord alle
funderingen, twee offshore-hoogspanningsstations en één onshorehoogspanningsstation ontworpen en gebouwd, en heeft het daarnaast twee keer
100 km offshore-hoogspanningskabels en 150 verbindingskabels gelegd.
Van Oord heeft divers materieel ingezet, waaronder twee van de meest recente
aanwinsten van de vloot: installatieschip Aeolus en kabellegger Nexus. En met
succes, want de bouw verliep vlot: het windenergieproject werd binnen planning en
budget opgeleverd. Tijdens de piek van het project werkten er 500 medewerkers aan
het project.
Van Oord is niet alleen de hoofdaannemer van het project, maar tevens
aandeelhouder met een aandelenbelang van 10% in het project. De andere
aandeelhouders zijn Northland Power Inc. (60%), Siemens (20%), en HVC (10%).
Samen leveren de bedrijven een waardevolle bijdrage aan de groei van duurzame
energie in Europa: het offshore-windpark zal 785.000 huishoudens van groene
stroom voorzien. Daarnaast heeft Van Oord de handen ineen geslagen met 63
andere Nederlandse bedrijven in de Transitiecoalitie. Dit om de Nederlandse
overheid op te roepen een klimaatwet op te stellen die ervoor moet zorgen dat de
doelen van de klimaattop in Parijs worden gerealiseerd.

Over Van Oord
Van Oord is een toonaangevende, wereldwijd actieve aannemer van bagger-,
waterbouw en offshoreprojecten (olie, gas en wind). Het hoofdkantoor is gevestigd in
Rotterdam. Met zijn expertise, die varieert van ontwerp tot uitvoering, heeft het bedrijf
prestigieuze projecten kunnen realiseren, zoals Maasvlakte 2 - de uitbreiding van de
haven van Rotterdam, de bouw van het Tweede Suezkanaal in Egypte, het baggeren
en beschermen van pijpleidingen in alle delen van de wereld en het ontwerpen en
bouwen van diverse windmolenparken in de Noordzee. Van Oord is een zelfstandig
familiebedrijf waar wereldwijd ongeveer 4.800 professionals werken. De moderne
vloot bestaat uit meer dan honderd schepen en ander gespecialiseerd materieel.
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Meer informatie
Neem contact op met Dhr. Robert de Bruin, Head Corporate Communication &
Markets, T 088 8268234, M 06 53440890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en rechtenvrije foto(s) zijn beschikbaar op
www.vanoord.com.
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