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DEME Offshore bevestigt halverwege te zijn met installatie offshore 
windmolenpark Saint-Nazaire 

Succesvolle toepassing van toonaangevende technologie zet nieuwe standaard voor de 
installatie van XL-funderingen in rots 

 
Antwerpen, België/ Saint-Nazaire, Frankrijk - 19 november 2021 -- DEME Offshore, lid van de DEME 
Group, de wereldwijde provider van civiele en maritieme engineeringoplossingen, kondigt vandaag aan 
dat het halverwege is met de installatie van de funderingen op het offshore windmolenpark van Saint-
Nazaire in Frankrijk. De aankondiging van vandaag volgt op het eerdere nieuws van DEME Offshore over 
een tijdige oplevering van het offshore substation van Saint-Nazaire in augustus. 

" Deze realisatie onderstreept de inzet van het ganse team en onze reputatie als de globale nummer één 
aannemer van windmolenparken. We zijn niet alleen de eerste die een windpark in rotsbodem installeert 
met technologie die voor het eerst in de sector wordt toegepast, het Saint-Nazaire-project wordt ook nog 
eens uitgevoerd in zware Atlantische omstandigheden. Samen met onze klant Parc éolien en mer de 
Saint-Nazaire en onze partner Eiffage Métal zullen we onze uitstekende samenwerking verderzetten voor 
de resterende funderingen," zegt Bart De Poorter, General Manager DEME Offshore Renewables. 

Na de start van de bouw in het voorjaar van 2021 zijn nu 40 van de in totaal 80 XL-funderingen in 
recordtijd geïnstalleerd.  De succesvolle inzet van DEME's “industry-first” technologie zet een nieuwe 
standaard in de sector voor efficiënte offshore windinstallatieprojecten in uitdagende mariene 
omstandigheden en hard gesteente.  

Voor de installatie van het offshore windmolenpark van Saint-Nazaire zet DEME Offshore voor het eerst 
de 350 ton wegende Offshore Foundation Drill (OFD) in en de op maat ontwikkelde 'MODIGA', een 
andere innovatie en baanbrekende technologie van DEME die het mogelijk maakt de boor- en 
installatiewerkzaamheden in te kapselen en ze af te schermen van de ruwe Atlantische 
zeeomstandigheden.  

Terwijl de OFD werd ontwikkeld in samenwerking met Herrenknecht, wereldleider op het gebied van 
tunnelboormachines, gebeurde het ontwerp en de ontwikkeling van de MODIGA in samenwerking met 
TMS, een toonaangevende ontwikkelaar van offshore oplossingen. 

De complete technologische oplossing wordt ingezet vanop het installatieschip 'Innovation' van DEME 
Offshore.  

 

  
  



 

 

Over DEME Offshore 
DEME Offshore, een dochteronderneming van de DEME Group, is wereldleider in oplossingen voor de 
offshore energiesector. DEME Group is wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, 
oplossingen voor de offshore energiesector, infra- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar 
ervaring en is een koploper in innovatie. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame 
toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een 
groeiende wereldbevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de 
schaarste aan natuurlijke grondstoffen. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en 
een moderne vloot van meer dan 100 schepen. www.deme-group.com 
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