
 
 

 

 

Nexans werkt samen met Parkwind om de bedrijfscontinuïteit van de 

offshore windmolenparken te verzekeren  

 
 

_PERSBERICHT_ 

 

• Het vijfjarig inspectie-, onderhouds- en reparatiecontract bestrijkt vier windparken op zee en 
versterkt de veerkracht van het Europese netwerk. 

• De betrokken windparken hebben een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 771 MW en kunnen 
ruim 800.000 huishoudens van stroom voorzien. 

 

Brussel, 5 oktober 2021 – Nexans heeft een contract gesloten met Parkwind om kant-en-klare diensten voor 
bedrijfscontinuïteit te leveren aan vier van zijn offshore windparken in België. De parken Northwind, Belwind, 
Nobelwind en Northwester 2 behoren tot de grootste van België met een gezamenlijk geïnstalleerd 
vermogen van 771 MW. Samen kunnen deze vier windparken meer dan 800.000 huishoudens van stroom 
voorzien. 

Tijdens de vijfjarige samenwerking zal Nexans een reeks diensten aanbieden, zoals pre-engineering van 
potentiële reparatiescenario's, periodieke controles van reserveonderdelen en responstijd van 
reparatievaartuigen in geval van een noodsituatie op zowel inter-array- als exportkabels. 

Eric Antoons, co-CEO van Parkwind, zei: “Deze overeenkomst met Nexans steunt op een jarenlange 

gemeenschappelijke ervaring met onze Belgische windmolenparken en op onze voortdurende drang om te 

innoveren in zowel het ontwerp als het onderhoud van windmolenparken. Hierdoor ontstaat een nieuwe 

onderhoudsnorm in de sector.  Met dit niveau van voorzorgsmaatregelen kunnen we het risico op 

kabeldefecten op een ongekende manier beheersen en de beschikbaarheid van onze offshore 

windmolenparken op het hoogste niveau houden.”   

Ragnhild Katteland, Executive Vice President van Nexans, Subsea & Land Systems Business Group, 
verklaarde: “Nexans heeft uitgebreide wereldwijde ervaring in reparaties met betrekking tot offshore 
windenergie. Met deze vijfjarige overeenkomst zijn we verheugd om Parkwind te voorzien van kant-en-klare 
oplossingen voor bedrijfscontinuïteit die de paraatheid en het herstel van potentiële schade aan hun activa 
zullen garanderen. Nexans kon zijn sterke expertise ook aanwenden om zowel inter-array- als exportkabels 
te dekken, waaronder kabels van Nexans en van derden. Daarmee krijgt Parkwind exclusieve toegang tot 
een one-stop-shop oplossing en tot toekomstige innovaties bij Nexans. Het maakt allemaal deel uit van ons 
voortdurende engagement om elektrificatie mogelijk te maken en ’s werelds hernieuwbare energiebronnen 
met elkaar te verbinden.” 

Als een belangrijke speler in de energietransitie is Nexans momenteel betrokken bij verschillende grote 
offshore windprojecten over de hele wereld, waaronder het Seagreen-project in Schotland. Ondertussen 
zal het samenwerkingsverband met Ørsted ervoor zorgen dat het alle kabels zal leveren die offshore 
windparken zullen verbinden met het net in New York, New Jersey en Massachusetts. 

 

  



 
 
 

 
 

Over Nexans 

 

Nexans speelt al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet en zet zich in voor 

de elektrificatie van de toekomst. Met ongeveer 25.000 mensen in 38 landen, leidt de Groep de weg naar 

de nieuwe, geëlektrificeerde wereld: veilig, duurzaam, hernieuwbaar, koolstofvrij en toegankelijk voor 

iedereen. In 2020 genereerde Nexans 5,7 miljard euro aan standaardomzet. 

De Groep is toonaangevend op het gebied van het ontwerp en de productie van kabelsystemen en diensten 

in vier belangrijke bedrijfssectoren: Gebouwen & Nutsvoorzieningen, Hoogspanning & Projecten, Industrie 

& Oplossingen en Telecom & Data.  

Nexans is het eerste bedrijf in zijn sector dat een stichting in het leven heeft geroepen ter ondersteuning 

van duurzame initiatieven die toegang tot energie verschaffen aan achtergestelde gemeenschappen 

wereldwijd. De Groep heeft zich ertoe verbonden bij te dragen tot koolstofneutraliteit tegen 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans is genoteerd op de beurs van Euronext Parijs, compartiment A.  

Meer informatie op www.nexans.be 

 

Contactpersonen: 

 

Communicatie 

 

Catherine Garipoglu 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 78 

catherine.garipoglu@nexans.com 

 

Emmanuelle Guy 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 68 

emmanuelle.guy@nexans.com 

Beleggersrelaties 

 

Aurélia Baudey-Vignaud 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 94 

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com 

 

Élodie Robbe-Mouillot 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 

 

 

Over Parkwind 

 

Parkwind is een onafhankelijk groenestroombedrijf dat windparken op zee ontwikkelt, financiert en uitbaat. 

Met meer dan tien jaar ervaring en 771 MW in operationeel beheer in de Belgische Noordzee, breidt 

Parkwind momenteel internationaal uit. Met actieve projecten in verschillende ontwikkelingsstadia, zoals 

Arcadis Ost 1 (DE) of Oriel (IRL), zal Parkwind nog eens 1,1 GW aan capaciteit toevoegen onder haar 

beheer.  

Parkwind zet zich in om groene energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken door zijn unieke 

aanpak die de hele waardeketen van offshore wind dekt. Parkwind heeft zich gevestigd als een betrouwbare 

en competitieve partner voor gemeenschappen, overheden en leveranciers wereldwijd.  

Parkwind, dat bestaat uit meer dan 120 professionals die vanuit kantoren in België en Ierland werken, leidt 

de offshore windenergieactiviteiten van zijn Belgische aandeelhouder Virya, die eigendom is van de Colruyt-

groep en Korys.  

Meer informatie op www.parkwind.eu   
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