
 

 

PERSBERICHT 
 
CDWE neemt definitieve investeringsbeslissing en bestelt baanbrekend 
offshore windinstallatieschip ‘Green Jade’ 
 
 
Na de ondertekening van het ‘early works’-contract in april 2020 heeft CSBC-DEME Wind Engineering 
(CDWE) nu de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de ‘Green Jade’, het 
eerste drijvende zware kraan- en installatieschip met DP3-capaciteit in Taiwan. 
 
De ‘Green Jade’ biedt een buitengewone combinatie van transport- en laadcapaciteit, indrukwekkende 
hijshoogte en groene technologie. Het nieuwe schip zal gebouwd worden bij CSBC in Kaohsiung en zal in 
2022 opgeleverd worden. 
 
CDWE, de eerste EPCI-contractant voor offshore windenergie in Taiwan, werd eind februari 2018 
opgericht door CSBC, de grootste scheepsbouwer in Taiwan, en DEME Offshore. De ‘Green Jade’ 
benadrukt de ambities van CDWE om de ontwikkeling van de offshore windenergiesector in Taiwan en 
de regio Azië-Pacific verder te ondersteunen. Aangezien het schip wordt gebouwd op de CSBC-
scheepswerf in Kaohsiung en onder Taiwanese vlag zal varen, heeft CDWE zijn volledige engagement 
getoond om voor zo veel mogelijk lokalisatie te zorgen. 
 
Megamonopijlers en jackets 
Met een kraancapaciteit van 4.000 ton en DP3-capaciteit is het schip perfect uitgerust voor de offshore 
windmarkt. Dankzij deze unieke troeven zal CDWE de zwaarste monopijlers, jackets, onderdelen en 
structuren van windturbines als één lading kunnen transporteren. Met deze uitzonderlijke combinatie 
van een groot laad- en hefvermogen kan de ‘Green Jade’ de volgende generatie funderingen en 
reusachtige windturbines van meerdere megawatts transporteren en installeren op de meest 
kostenefficiënte manier. 
  
De ‘Green Jade’ wordt ingezet bij zowel het Hai Long Offshore Wind Project als in Zhong Neng voor het 
Zhong Neng Wind Power Corporation Preparatory Office. CDWE sloot in oktober 2019 de eerste 
uitgebreide, grootschalige Balance of Plant (BOP) Preferred Supplier Agreement met het Hai Long 
Offshore Wind Project en voor Zhong Neng in Taiwan. Deze contracten omvatten het transport en de 
installatie (T&I) van funderingen, naast een Preferred Bidder Agreement (PBA) voor het transport en de 
installatie van windturbines. 
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Robert Tseng, CDWE-voorzitter, legt uit: “Met de ‘Green Jade’ zullen we ons in een unieke positie 
bevinden om te voldoen aan de toekomstige behoeften van onze klanten en aan de trend richting 
grotere turbines en windmolenparken, die energie leveren tegen lagere kosten. De ‘Green Jade’ kan 
megamonopijlers en jacketstructuren op grotere waterdiepte plaatsen. Met de DP3-technologie kan dit 
speciale offshore installatieschip zijn activiteiten in de meest uitdagende omstandigheden voortzetten.” 
 
 
Over DEME 
DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de 
offshore energie-industrie en inframariene en milieuwerken. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 
jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe 
technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd. 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 CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en 
de schaarste van natuurlijke hulpbronnen.  
 
DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en 
is actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de 
hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een 
breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe 
projecten. 
 
DEME realiseerde in 2019 een omzet van 2,62 miljard euro. www.deme-group.com 
 
 
Contact DEME: 
Vicky Cosemans, Head of Communications 
cosemans.vicky@deme-group.com 
T: +32 3 250 59 22 

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

