
            
 
 

 

Concept Programma handelsmissie Offshore Wind Frankrijk 

 

Maandag 24 september 2012 

Namiddag/avond: 

• Aankomst deelnemers in Parijs en informele welkomstborrel. 

• Collectieve briefing met algemene instructies ten behoeve van de missie + do’s & dont’s. 

• Individuele bespreking van matchmakeprogramma’s met Transfer Consultancy.  

 

Dinsdag 25 september 2012 (dag 1) 

Ochtend: 

• Seminar en matchmaking met consortiapartners die hebben ingediend op de eerste tender van 3 

GW op een centrale locatie in Parijs. O.a. GdF Suez, EDF, DCNS, Areva, STX en Alstom zullen worden 

uitgenodigd.  

Gevolgd door:  

• Netwerklunch waarvoor de samenwerking wordt gezocht met de Nederlandse Ambassade te Parijs. 

Hiervoor zullen, naast de aanwezigen op het seminar, relaties uit het netwerk van de Ambassade die 

werkzaam zijn in de energiesector uitgenodigd worden. 

Namiddag: 

• Doorreis naar Brest (per vliegtuig, Paris Charles de Gaulle - Brest 1,5 uur). Brest heeft 50 hectare 

polder met directe toegang tot zee gereserveerd voor de ontwikkeling van de offshore windindustrie. De 

Franse regering en ook de regio Bretagne maken 75 miljoen euro vrij, waarvan de helft gebruikt zal worden 

voor verbetering van het havengebied en polderlandschap rondom Brest (infrastructuur, polder, kranen, 

etc.). Het Agence Economique de Bretagne en het cluster van bedrijven ‘Bretagne Pôle Naval’ sturen samen 

dit proces. In het gebied zijn honderden bedrijven, instellingen en dochterondernemingen gevestigd, van 

grote industriële groepen tot kleinere innovatieve bedrijven, die zich zullen moeten heroriënteren en 

herinrichten om klaar te zijn voor toelevering aan de consortia. Hiervoor zullen zij buitenlandse kennis en 

expertise inwinnen en technologie betrekken. De Polder Brest leent zich uitstekend voor de bouw van 

funderingen, montage van verschillende onderdelen en het onderhoud ervan, voornamelijk omwille van de 

gemakkelijke toegang en de beschikbare ruimte. De havens van Lorient en Saint-Malo kunnen dienen als 

locaties voor assemblage van onderdelen en onderhoud. Vanuit Brest zal het windpark in Saint-Brieuc 

gebouwd worden; dat zelf te klein is voor alle voornoemde activiteiten. 

 

 

 

 

 



            
 
 

Woensdag 26 september 2012 (dag 2) 

Morgen: 

• In de morgen wordt een collectief bezoek gebracht aan de ‘Bretagne Pôle Naval’ waar de 

deelnemers geïnformeerd zullen worden over de plannen en zichzelf kunnen introduceren bij dit 

invloedrijke cluster (met rechtstreekse toegang tot ruim 60 maritieme en industriële bedrijven uit de regio). 

Middag: 

• Individuele matchmaking in Brest en omgeving. 

Avond: 

• Doorreis naar Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) per TGV (ca. 4,5 uur) en tussenevaluatie. Dit is de 

tweede (veld-)bezoekregio bij uitstek vanwege de concentratie van industrie, eerstelijns toeleveranciers en 

mogelijke partners (distributeurs/agenten). 

 

Donderdag 27 september 2012 (dag 3)  

Morgen: 

• Collectief bezoek o.l.v. verscheidene vertegenwoordigers van Neopolia aan het bouwterrein van het 

offshore windpark project langs de kust van Saint-Nazaire, met een oppervlakte van 78 km2 en een 

toekomstig vermogen van 750 MW. Ter voorbereiding hiervan en met de eerste tender zijn er verschillende 

business groups gevormd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Industrie van Nantes Saint-

Nazaire. Neopolia (cluster van industriële bedrijven) omvat 130 bedrijven met expertise in lucht- en 

ruimtevaart, maritiem, spoor en offshore windenergie. Onder hen 60 bedrijven die gespecialiseerd zijn in 

mariene technologie en samen een partnerschap vormen voor de diversificatie van hun activiteiten richting 

offshore windenergie (in het bijzonder voor de vervaardiging van masten, logistiek, opslag van 

componenten, etc.).  

Middag: 

• Individuele matchmaking in Saint-Nazaire en omgeving. 

Avond: 

• De briefing en terugreis naar Nederland (kan ook op vrijdagmorgen plaatsvinden). 

 
 


