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Ørsted gunt Van Oord contract voor kabelinstallatie voor de
Greater Changhua offshore windparken
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Rotterdam, 18 september 2019 - Van Oord heeft van Ørsted de opdracht
gekregen voor de kabelinstallatiewerkzaamheden voor de Greater Changhua
1 & 2a offshore windparken. Deze windparken liggen 35 tot 60 kilometer uit de
westkust van de provincie Changhua in Taiwan. De windparken zullen jaarlijks
ongeveer 1 miljoen huishoudens van duurzame energie voorzien.

T

+31 88 8260000

F

+31 88 8265010

E info@vanoord.com
I

www.vanoord.com

Pag. 1 van 1

Van Oord is verantwoordelijk voor het transport, de installatie en het ingraven van de
111 verbindingskabels (met een totale lengte van ongeveer 135 kilometer) en de drie
exportkabels (met een totale lengte van ongeveer 145 kilometer). Voor de uitvoering
van de werkzaamheden zal Van Oord zijn speciale kabellegger Nexus inzetten,
uitgerust met een kabelcarrousel met een capaciteit van 5.000 ton. Vervolgens zal Van
Oords eigen trencher Dig-It de kabels op de gewenste diepte begraven. De
werkzaamheden starten in 2021.
De werkzaamheden voor de 900 MW Greater Changhua 1 & 2a windparken vormen het
eerste kabelproject in Taiwan voor Van Oord. Als de windparken eenmaal in gebruik zijn
in 2022, zal het een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de Taiwanese
regering om in 2025 5,7 GW offshore wind te produceren.
Nu de Taiwanese offshore-windenergiemarkt steeds verder groeit, wil Van Oord door
middel van zijn expertise en ervaring op dit gebied bijdragen aan de ontwikkeling van de
supply chain en het opleiden van vakmensen in Taiwan. Van Oord zal nauw
samenwerken met Taiwanese engineeringbedrijven en eigenaren van supportschepen
om dit kabelinstallatieproject tot een goed einde te brengen.

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring als internationale
waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- & gasinfrastructuur en offshore-windenergie. Het
hoofdkantoor bevindt zich in Rotterdam. Van Oord heeft 5.000 medewerkers in dienst, die in 2018
aan 190 projecten in 46 verschillende landen hebben gewerkt. De vloot bestaat uit ruim honderd
schepen. Marine ingenuity is het onderscheidende kenmerk van Van Oord. Door gebruik te maken
van innovatieve, slimme en duurzame oplossingen wil het bedrijf zijn steentje bijdragen aan een
betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde het bedrijf zijn 150-jarig bestaan.
Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met Robert de Bruin, Director Markets & Communication,
T +31 88 826 8234, M +31 6 5344 0890, E robert.debruin@vanoord.com.
Dit persbericht en auteursrechtvrije beelden zijn beschikbaar op www.vanoord.com.

