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H.K.H. Prinses Astrid van België en de Japanse Staatsminister van 

Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme Hiroo Ishii nemen deel 

aan de onthullingsceremonie van de vernieuwde ‘Sea Challenger’ in 

Tokio. 
 

 

DEME en Penta-Ocean Construction waren bijzonder vereerd toen Hare Koninklijke 

Hoogheid Prinses Astrid van België en de Japanse Staatsminister van Land, Infrastructuur, 

Transport en Toerisme Hiroo Ishii tijdens een ceremonie op 6 december 2022 in Tokio 

(Japan) samen het schaalmodel onthulden van het turbine-installatieschip ‘Sea Challenger’ 

met een 1.600 ton zware opgewaardeerde kraan. 

 

H.K.H. Prinses Astrid leidt een Belgische economische missie naar Japan. In 2021 richtten 

DEME Offshore en Penta-Ocean Construction de joint venture Japan Offshore Marine (JOM) 

op. Het doel is samen een leidende rol te spelen in de langetermijnontwikkeling van de 

Japanse offshore windmarkt en de energietransitie. Het bedrijf zal de ‘Sea Challenger’ 

upgraden en eigenaar worden van het schip, dat onder Japanse zal varen. Het evenement 

onderstreept deze belangrijke uitbreiding van de Japanse capaciteit om offshore 

windturbines te installeren. 

 

De onthullingsceremonie werd bijgewoond door Luc Vandenbulcke, CEO van DEME, Hugo 

Bouvy, Managing Director DEME Offshore, Takuzo Shimizu, Voorzitter en CEO van Penta-

Ocean Construction en Akihiko Togo, CEO van JOM. 

 

Uitgebreide upgrade van ‘Sea Challenger’ 

De ‘Sea Challenger’ van DEME heeft een schitterende reputatie verworven in de markt voor 

de installatie van turbines en ondergaat momenteel een uitgebreide upgrade om het schip 

voor te bereiden op offshore windmolenparkprojecten in Japan. Een cruciale stap om het 

schip toekomstbestendig te maken is de verhoging van het hijsvermogen van de kraan van 

900 naar 1600 ton. Bovendien zal de ‘Sea Challenger’ breder zijn en langere poten krijgen om 

de volgende generatie megawindturbines aan te kunnen. Het schip zal bovendien onder 

Japanse vlag varen. 
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Investeren in de toekomst 

Luc Vandenbulcke, CEO van DEME: “We willen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en 

Staatsminister van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme Hiroo Ishii bedanken voor de 

onthulling van de opgewaardeerde ‘Sea Challenger’. Dit is immers een mijlpaal voor zowel 

DEME als Penta-Ocean Construction. Met de oprichting van JOM en de gezamenlijke 

uitvoering van deze belangrijke upgrade van de ‘Sea Challenger’ tonen we onze bereidheid om 

te investeren in de toekomst van de Japanse offshore windindustrie en energietransitie. 

Gezien de Japanse ambities om tegen 2030 10 GW offshore windenergie te ontwikkelen, 

liggen er veel boeiende opportuniteiten in het verschiet, maar ook uitdagingen, door de 

complexe metocean- en bodemomstandigheden. Onze twee bedrijven hebben evenwel zeker 

de expertise die nodig is om deze sector te ontwikkelen. De joint venture bundelt de 

waterbouwkundige kennis van DEME Offshore en zijn decennialange ervaring in de sector van 

hernieuwbare energie met de gespecialiseerde maritieme bouwtechnologie van Penta-

Ocean.” 

 

Takuzo Shimizu, CEO van Penta-Ocean Construction, benadrukt: “Het is een grote eer om de 

onthullingsceremonie van de ‘Sea Challenger’ te organiseren in aanwezigheid van Hare 

Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en Staatssecretaris van Land, Infrastructuur, Transport 

en Toerisme Hiroo Ishii. De ‘Sea Challenger’ wordt het derde turbine-installatieschip van 

Penta-Ocean. Door de ‘Sea Challenger’ in gebruik te nemen via de joint venture JOM met 

DEME Offshore kunnen we tegelijkertijd twee schepen onder Japanse vlag inzetten, uitgerust 

met een 1.600 ton zware hijskraan, waardoor we onze competitiviteit op de Japanse markt 

kunnen versterken. Door de uitgebreide ervaring en technologische knowhow van DEME 

Offshore in Europa te combineren met die van Penta-Ocean in de zware metocean- en 

complexe geotechnische onderzeese omstandigheden in Japan, ben ik ervan overtuigd dat 

onze samenwerking een belangrijke bijdrage zal leveren aan de uitbreiding van offshore 

windenergie in Japan.” 

 

 

Over DEME 

DEME (Euronext Brussel: DEME) is een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore 

energie, milieusanering, baggerwerken en mariene infrastructuur. DEME neemt ook deel aan 

concessies voor offshore windenergie, mariene infrastructuur, groene waterstof en 

diepzeemineraaloogst. Het bedrijf kan bogen op meer dan 145 jaar ervaring en is koploper in 

innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame 

toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende 

zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van emissies, vervuilde rivieren en bodems 

en de schaarste van mineralen. DEME kan rekenen op zo’n 5.000 hoogopgeleide professionals 

en heeft een van de grootste en meest technologisch geavanceerde vloten ter wereld. 

 

https://www.deme-group.com 

 

Contactpersoon: 

Vicky Cosemans – DEME Group Communications 

cosemans.vicky@deme-group.com +32 496 588 645 

https://www.deme-group.com/
mailto:cosemans.vicky@deme-group.com

