
                        
             
 
 

UITNODIGING VOOR DE PERS 
 
Uniek kijkje achter schermen Windpark Fryslân 
  
Op donderdagochtend 17 september nodigen we u graag uit voor een uniek kijkje achter 
de schermen bij Windpark Fryslân. Vanaf een boot krijgt u de unieke kans om de 
werkzaamheden op het water te bekijken. Na presentaties van Anne de Groot, 
projectdirecteur Windpark Fryslân, Sander de Rouwe, gedeputeerde van de Provincie 
Fryslân en Arjan Keuzenkamp, projectdirecteur Zuiderzeewind in het Afsluitdijk Wadden 
Center, varen we met een schip richting het werkgebied. Tijdens de boottocht kunt de 
sprekers interviewen en vragen stellen aan de aanwezige specialisten van het project.  
 
Wanneer:  Donderdag 17 september van 9.30 tot 13.30 uur  
Waar:   Afsluitdijk Wadden Center, Afsluitdijk 1 in Kornwerderzand  
 
Het programma  
9.30 uur   Inloop in het Afsluitdijk Wadden Center 
9.45 uur   Presentaties door:  

- Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân 
- Sander de Rouwe, gedeputeerde van de Provincie Fryslân 
- Arjan Keuzenkamp, projectdirecteur Zuiderzeewind 

 
11.00 uur   Vertrek met de bus naar het schip in Breezanddijk 
11.30 uur  Varen met het schip naar het werkgebied van Windpark Fryslân  
13.00 uur   Terug naar het Afsluitdijk Wadden Center 
13.30 uur  Eind van het programma 
 
Interviews en aanmelden 
In verband met Covid-19 is aanmelden voor deze bijeenkomst verplicht. U kunt zich 
aanmelden via deze link. Graag horen we van te voren of u een van de sprekers wilt 
interviewen. Dan kunnen we hiervoor tijd reserveren. U kunt uw voorkeuren aangeven in het 
aanmeldformulier.  
 
Aanwezigen namens het project:  

 Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân,  
 Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Fryslân  
 Arjan Keuzenkamp, projectdirecteur Van Oord, onderdeel van aannemersconsortium 

Zuiderzeewind,  
 David Molenaar, Projectdirecteur Siemens Gamesa, onderdeel van 

aannemersconsortium Zuiderzeewind,  
 Bart Ummels, hoofdingenieur Windpark Fryslân  
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COVID-19 protocol 
Tijdens deze bijeenkomst hanteren we de richtlijnen van het RIVM.  
 

- Meld u op tijd aan voor de bijeenkomst, er is beperkte ruimte beschikbaar.  
- Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.  
- Was of desinfecteer uw handen vaak en goed.  
- Schud geen handen.  
- Hoest en nies in uw elleboog.  
- Draag een mondkapje in de bus (mondkapjes worden verstrekt).  
- Draag een mondkapje aan boord van de Regina Andrea  
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest en/of verhoging.  
 
Online persmap  
Beeld- en videomateriaal is vanaf 17 september beschikbaar op: 
www.windparkfryslan.nl/pers.  
 
Vragen? 
Voor vragen over het persbericht of de uitnodiging kunt u contact opnemen met 
Communicatie- en Stakeholdersmanager Karin Dooren via karindooren@ventolines.nl of             
06-18593238.  


