
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 
DEME haalt contracten binnen voor 1 GW voor Hai Long windmolenparken in 
Taiwan 

 
DEME heeft contracten binnengehaald voor de Hai Long windmolenparken in Taiwan, die 1 GW capaciteit 
vertegenwoordigen. Deze overeenkomst tussen CSBC-DEME Wind Engineering (CDWE) en Hai Long 
Offshore Wind volgt op bijna drie jaar planning en voorbereiding onder een preferred bidder-
overeenkomst. Het grote (1) contract omvat het transport en de installatie voor de funderingen, turbines 
en het offshore substation. 

De werkzaamheden zullen in 2024 van start, waarbij 73 windturbines worden geïnstalleerd die in totaal 
1.044 MW kunnen opwekken. Het Hai Long windmolenpark ligt op 40-50 km voor de kust van Taiwan in een 
waterdiepte van 35-55 m. 

CDWE en Hai Long Offshore Wind werken nauw samen sinds 2018, toen de eerste veilingrondes 
plaatsvonden. Om de bloeiende Taiwanese offshore windsector te ondersteunen, investeert CDWE in een 
baanbrekend nieuw installatieschip, 'Green Jade'. Uitgerust met een kraan van 4.000 ton, DP3 en een 
uitzonderlijk hoge laadcapaciteit, is 'Green Jade' ontworpen voor werk in diepere wateren en uitdagende 
bodemomstandigheden in Taiwan. 

CDWE is opgericht door het Taiwanese CSBC en DEME Offshore om de samenwerking met Europese experts 
te vergemakkelijken en de beschikbaarheid van buitenlandse expertise in Taiwan op het vlak van 
projectbeheer, vlootbeheer, installatietechnieken en veiligheid bij werkzaamheden op zee te garanderen.  

Chen Wen-Lon, voorzitter van CDWE, benadrukt dat de Taiwanese offshore windindustrie blijft groeien. 
"Taiwan heeft in het verleden nooit echt een lokaal waterbouwkundig team gehad dat een dergelijk 
grootschalig complex windmolenpark kan bouwen, of een offshore installatieschip zoals de 'Green Jade'. Ik 
ben blij dat het Hai Long windmolenpark de uitvoeringsfase ingaat en dat CDWE een rol kan spelen bij de 
energietransitie in Taiwan."  

Felipe Montero, projectdirecteur van Hai Long: "De samenwerking met CDWE garandeert dat het Hai Long-
project kan rekenen op jarenlange ervaring op het gebied van maritieme engineering voor offshore 
windenergie en dat de afspraken inzake lokale inhoud worden nagekomen. Nu ‘Green Jade’ een sleutelrol 
zal spelen bij de oplevering van het Hai Long-project, tonen CDWE en Hai Long aan dat de Taiwanese 
toeleveringsketen voor offshore windenergie matuur wordt. " 
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Marco Kanaar, CEO van CDWE, licht toe: "De afgelopen drie jaar hebben we nauw samengewerkt met het 
Hai Long-team om de vele uitdagingen voor de ontwikkeling van een offshore windpark in Taiwan te 
overwinnen. Het Hai Long-project was een belangrijke drijfveer voor onze beslissing om te investeren in het 
baanbrekende installatieschip 'Green Jade'. We zijn dan ook verheugd dat we een overeenkomst hebben 
bereikt over het transport- en installatiecontract waarin 'Green Jade' een belangrijke rol zal spelen. Met alle 
grondige voorbereidingen van de afgelopen jaren zijn we ervan overtuigd dat de uitvoering van het project 
vlot zal verlopen. We kijken er naar uit om onze nauwe samenwerking met het Hai Long-team verder te 
zetten en samen van dit project een groot succes te maken." 

Hai Long Offshore Wind bestaat uit de windparken Hai Long No. 2 en No. 3 en wordt gezamenlijk 
ontwikkeld door Northland Power Inc., Yushan Energy Pte. Ltd. en Mitsui & Co., Ltd. De inbedrijfstelling is 
gepland in 2025. 

(1) Een groot contract verwijst naar een contract met een waarde van meer dan 300 miljoen euro. 
 
Over DEME 
DEME (Euronext Brussels: DEME) is een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore-energie, 
milieusanering, baggeren en maritieme infrastructuur. DEME is ook actief in concessieactiviteiten op het 
gebied van offshore windenergie, maritieme infrastructuur, groene waterstof en het winnen van mineralen 
in de diepzee. Het bedrijf kan bouwen op meer dan 145 jaar ervaring en is een koploper in innovatie en 
nieuwe technologieën. DEME's visie is erop gericht om te werken aan een duurzame toekomst door 
oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, de groeiende bevolking, de 
reductie van emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan mineralen. DEME kan rekenen op 
ongeveer 5.000 hoogopgeleide professionals en heeft een van de grootste en technologisch meest 
geavanceerde vloten ter wereld. https://www.deme-group.com 
 
Contact 
Vicky Cosemans – DEME Group Communications 
cosemans.vicky@deme-group.com +32 3 250 59 22 
 
Carl Vanden Bussche – Investor Relations 
vanden.bussche.carl@deme-group.com +32 498 90 61 13 
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