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PERSBERICHT 
 
 
DEME Group ondertekent partnerschapsovereenkomst met CIP en sluit zich aan bij 
NJORD Group voor de ontwikkeling van energie-eiland in Deense Noordzee. 
 
Antwerpen, BE – Kopenhagen, DK – 30 november – DEME Group, wereldleider in civiele en 
maritieme engineeringoplossingen, en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), wereldleider 
in het beheer van fondsen gericht op investeringen in hernieuwbare energie en marktleider in 
offshore windenergie, hebben een partnerschapsovereenkomst ondertekend voor de 
ontwikkeling van het energie-eiland in de Deense Noordzee. De ondertekening van deze 
overeenkomst is een belangrijke stap voor de realisatie van het eerste energie-eiland ter 
wereld, een project dat bedacht werd door CIP en dat van cruciaal is voor de snelle en 
ongeziene uitbouw van offshore hernieuwbare energie over de hele wereld om de 
klimaatverandering te bestrijden. 
 
DEME Group sluit zich aan bij een groep van vier internationaal gerenommeerde bedrijven die 
hun krachten bundelen om maritieme en offshore bouwdiensten aan te bieden.  De vier 
gekozen aannemers zijn ACCIONA, Boskalis, DEME Group en MT Højgaard International; ieder 
van hen beschikt over een unieke combinatie van vaardigheden en ervaring. Deze aannemers, 
samen de "NJORD Group” genoemd, hebben een indrukwekkende staat van dienst, naast een 
ruime waaier aan apparatuur, die de beste in zijn soort is, en hoogopgeleid personeel, 
noodzakelijk voor een betrouwbare en stipte ontwikkeling en uitvoering van het project. CIP 
fungeert als projectontwikkelaar namens een consortium van investeerders, bestaande uit 
PensionDanmark en PFA, twee van de grootste pensioenfondsen van Denemarken, en Andel, 
het grootste nutsbedrijf van Denemarken (samen het “VindØ-consortium” genoemd). 
 

"We zijn er trots op dat we nu samen met CIP deel uitmaken van het VindØ-consortium, dat 
een kerngroep van wereldleiders in maritieme engineeringoplossingen samenbrengt voor de 
productie, opslag en transmissie van offshore hernieuwbare energie. Als pionier in het concept 
van energie-eilanden voor de kust is DEME Group momenteel betrokken bij het ontwerpen, 
plannen en uitvoeren van gelijkaardige projecten in verschillende delen van de wereld. We 
begrijpen hoe complex het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie op een kunstmatig, 
multifunctioneel eiland op zee is en hebben een bewezen staat van dienst wat betreft stipte 
opleveringen in de moeilijkste weersomstandigheden op zee. We kijken ernaar uit om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de uitdagende energietransitie van 
Denemarken", zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME Group. 
 

Het energie-eiland in de Noordzee komt op ongeveer 80-100 kilometer voor de Deense 
westkust te liggen, waar de omstandigheden optimaal zijn voor het opwekken van groene 
energie op basis van offshore wind. Het eiland zal 10 GW aan offshore windenergie verbinden 
met Denemarken en andere naburige markten, zal plaats bieden aan een innovatiezone die 
een grootschalige opslag van energie en Power-to-X technologieën mogelijk maakt en zal 
operationele, accommodatie- en onderhoudsdiensten verstrekken vanuit havenfaciliteiten ter 
plaatse.  

"Copenhagen Infrastructure Partners heeft de meest ervaren experts en de meest geschikte 
contractpartners ter wereld voor het energie-eiland grondig gescreend. We hebben er alle 
vertrouwen in dat de NJORD Group over de nodige ervaring en capaciteiten beschikt om het 
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project veilig, betrouwbaar en met succes uit te voeren, zelfs in moeilijke omstandigheden op 
zee, ver uit de kust in de Deense Noordzee", zegt Thomas Dalsgaard, Partner bij CIP. 
 
"Individueel en als groep kunnen ACCIONA, Boskalis, DEME Group en MT Højgaard 
International rekenen op een ruime, aanvullende ervaring en apparatuur, en hebben ze met 
succes tal van gelijkaardige projecten ontwikkeld en gerealiseerd over de hele wereld. We zijn 
erg blij dat we deel mogen uitmaken van dit partnerschap met zulke sterke partners", voegt 
Thomas Dalsgaard eraan toe. 
 
Het Deense Energieagentschap voert momenteel besprekingen met potentiële bieders voor de 
aanbesteding in verband met het energie-eiland, waarvan de start verwacht wordt tegen Q3 
2022. CIP is van plan om mee te dingen naar deze aanbesteding.  

Het volledige persbericht van CIP vindt u op [url van CIP invoegen] 

EINDE 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

Wouter Piepers  
T: +32 3 253 30 49 / M: +32 478 33 56 32 
piepers.wouter@deme-group.com   
 
About DEME Group 
DEME Group is a world leader in the highly specialised fields of dredging, solutions for the 
offshore energy market, environmental and infra marine works. The company can build on 
more than 140 years of know-how and experience is a front runner in innovation and new 
technologies. DEME’s vision is to work towards a sustainable future by offering solutions for 
global challenges: a rising sea level, a growing population, reduction of CO2 emissions, 
polluted rivers, seas and soils and the scarcity of natural resources. DEME can rely on 5,200 
highly skilled professionals across the globe. With a versatile and modern fleet of over 100 
vessels, backed by a broad range of auxiliary equipment, the company can provide solutions 
for even the most complex projects. www.deme-group.com 
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