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DEME versterkt vloot met overname van offshore installatieschip ‘Viking
Neptun’
Antwerpen (BE) – 12 januari 2022 – DEME heeft een overeenkomst gesloten met de Noorse rederij
Eidesvik voor de overname van het DP3 offshore installatieschip ‘Viking Neptun’. Deze substantiële
investering benadrukt hoe DEME bijdraagt aan de ambities van zijn klanten en hoe het bedrijf de
aanhoudende groei van de offshore windindustrie ondersteunt. Deze nieuwste toevoeging in de vloot
bevestigt ook DEME's missie om toekomstbestendige, duurzame en milieuvriendelijke operaties verder
uit te bouwen.
De ‘Viking Neptun’ werd gebouwd volgens de hoogste Noorse kwaliteitsnormen en beschikt momenteel
over een carrousel die benedendeks 4.500 ton kabel kan verwerken. DEME zal deze capaciteit verder
verhogen door bovendeks een tweede carrousel voor 7.000 ton kabel toe te voegen.
De aankoop van het schip sluit aan bij DEME’s strategie om de meest veelzijdige en geavanceerde vloot
in de sector uit te bouwen. DEME zet nu al het baanbrekende DP3 kabelinstallatieschip ‘Living Stone’ in,
dat bekend staat als een van de snelste en efficiëntste schepen in de kabelinstallatiesector.
In lijn met DEME’s inspanningen om in een toekomstbestendige, duurzame vloot te voorzien, voldoet het
schip volledig aan de nieuwste emissienormen en beschikt het over de nieuwste milieutechnologie,
waaronder een batterijpack om zo efficiënt mogelijk met brandstof om te springen en zo duurzaam
mogelijk te werken.
Het 145 m lange vaartuig is ook uitgerust met een groot, onbelemmerd dek en een 400 ton zware Active
Heave Compensated Knuckle Boom-kraan, waardoor de ‘Viking Neptun’ zich ook prima leent voor de
bouw van drijvende windparken.
Hugo Bouvy, Managing Director DEME Offshore, licht toe: “DEME wil altijd anticiperen op de toekomstige
noden van klanten en hen ondersteunen in hun groei. De aankoop van een tweede groot kabellegschip
zorgt ervoor dat we klaar zijn om aan hun noden te voldoen, nu en in de toekomst, en dat we een
proactieve rol kunnen spelen in de energietransitie. Sinds zijn komst heeft ons offshore DP3 installatieschip
‘Living Stone’ zijn stempel gedrukt op de sector, met ongeëvenaarde capaciteiten. We zijn ervan overtuigd
dat ‘Viking Neptun’ een even indrukwekkende carrière te wachten staat binnen de DEME-vloot en de
aankoop bevestigt nogmaals onze inspanningen om aan de eisen van onze klanten te voldoen en die te
overtreffen. Bij DEME delen we ook de teamfocus van Eidesvik om milieuvriendelijkere werkzaamheden
na te streven en we zullen ook de mogelijkheden onderzoeken voor verdere samenwerking tussen onze
twee bedrijven.”
‘Viking Neptun’ zal zich in het laatste kwartaal van 2022 bij de DEME-vloot voegen.
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Over DEME Group en DEME Offshore
DEME Group is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor
de offshore energiemarkt, milieu- en inframariene werken. De onderneming kan bogen op meer dan
140 jaar kennis en 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, de groeiende bevolking, de verlaging van de CO₂-uitstoot,
vervuilde rivieren, zeeën en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. 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 hulpmaterieel, kan het bedrijf
oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.
DEME Offshore maakt deel uit van de DEME Group en is wereldleider in oplossingen voor de offshore
energiesector.
www.deme-group.com
Contact
Wouter Piepers
piepers.wouter@deme-group.com T: +32 3 253 30 49
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