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Van Oord wint grote opdracht voor LNG-project in
Postbus 8574

Mozambique
Rotterdam, 19 juni 2019 - Van Oord, in consortium met TechnipFMC, heeft van
Anadarko Moçambique Área 1, Lda, een volledige dochter van Anadarko
Petroleum Corporation, een opdracht gegund gekregen voor het Area 1
Golfinho/Atum LNG ontwikkelingsproject in Mozambique. Het gaat om een
EPCI-contract, dat de engineering, inkoop, bouw en installatie van de
onderzeese offshore-systemen1 betreft. Van Oord voert de werkzaamheden in
ondiep water uit, terwijl consortiumpartner TechnipFMC verantwoordelijk is
voor de werkzaamheden in dieper water.
Maurits den Broeder, Managing Director van Van Oord Offshore: ‘We zijn er trots op
om deel uit te maken van dit prestigieuze project en we kijken uit naar de
samenwerking met TechnipFMC om deze belangrijke energie-infrastructuur te
ontwikkelen voor Anadarko en waardoor Mozambique zijn natuurlijke energiebronnen
kan ontsluiten.’

Het door Anadarko geleide Area 1 Mozambique LNG project wordt de eerste
onshore LNG-faciliteit van het land, dat aanvankelijk zal bestaan uit twee LNGfabrieken met een capaciteit van 12,88 Mtpa ter ondersteuning van de ontwikkeling
van de Golfinho/Atum-velden die binnen het gehele Offshore Area 1 gebied zijn
gelegen.

De komende maanden staan in het teken van de projectvoorbereiding. Voor de
werkzaamheden gelden strenge milieu- en omgevingseisen. Van Oord vindt het
bijzonder belangrijk om alle mogelijkheden om de impact op de omgeving te
beperken en te beheersen, en om positieve milieu- en maatschappelijke voordelen te
bevorderen. De uitvoering begint in 2021.
(1)

De totale contractwaarde voor het consortium TechnipFMC en Van Oord is meer dan $1
miljard.

Over Van Oord
Van Oord’s geïntegreerde offshore-servicepakket omvat onder meer de installatie van
pijpleidingen in ondiep water, het baggeren en afdekken van de sleuven voor de pijpleidingen
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en stroomkabels, maar ook het beheer van alle interfaces tijdens de uitvoering. Voor dit
project zet Van Oord de Stingray in, pijpenlegger voor ondiep water, en daarnaast een
zelfvarende cutterzuiger en een sleephopperzuiger.
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale
waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur 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 is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen
wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de
onderneming zijn 150 jarig bestaan en werd het predicaat Koninklijk toegekend.
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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