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Geacht CEDA-lid, 
 
 
De Belgische sectie van CEDA heeft de eer u uit te nodigen op de eerstvolgende clubbijeenkomst 
van 2016 die zal doorgaan op dinsdag 19 april in Van der Valk – Hotel Beveren, Gentseweg 280 te 
Beveren (zie plannetje in bijlage). 
 
Het thema van deze bijeenkomst is “Baggeren, onderdeel van het estuariene beheer”. 
 
In bijlage vindt u het programma. 
 
De clubavond start om 18.30 u met een lunch aan 23 € (incl. twee consumpties) ter plaatse te 
betalen (betaling met kredietkaart is NIET mogelijk) waarna om 19.30 u het avondprogramma begint. 
Wij zijn genoodzaakt om maaltijden die vooraf zijn besteld, maar niet worden afgenomen, wel in 
rekening te brengen. 
 
Om de vlotte organisatie te vergemakkelijken, verzoeken wij u uiterlijk 13 april 2016 on-line in te 
schrijven of de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te zenden naar: 
 

CEDA België     tel. :  +32 3 250 53 02 
p/a Dredging International n.v.   fax :  +32 3 250 56 59 
Haven 1025 - Scheldedijk 30   e-mail : goetschalckx.christel@deme-group.com 
B - 2070 Zwijndrecht (België)  http://www.dredging.org 
T.a.v. Mevr. C. Goetschalckx   

 
 
Ik hoop u talrijk op deze bijeenkomst te mogen begroeten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Jos SMITS 
Voorzitter CEDA-België 
 
 
 



 
 
 

 
 

CEDA - CLUBBIJEENKOMST – 19 april 2016 
 

  
Baggeren, onderdeel van het estuariene beheer 

 
 

 
 

 
 

P R O G R A M M A 
 
 

 
19.30u  : Welkomstwoord 
 
   Dhr. J. SMITS     Voorzitter CEDA-België 
 
 
 
19.45u – 20.30u : Hebben brancheorganisaties een toekomst en zo ja, welke rol  
   spelen ze daar in? 
 
   Dhr. R. KOLMAN   IADC 
       
 
20.30u – 21.15u : Beheer van de Schelde: uitdagingen in het Antropoceen*! 
 
   Prof. P. Meire   Universiteit Antwerpen (UA) 

 
 
 
 21.15u - … : Vraagstelling 
 
 
 
 
 
 * :  Het Antropoceen staat voor het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer effectief 

beïnvloed worden door de menselijke activiteit. 
 
 
 
 
 
 

=============== 
 
 
 
 
 



Van der Valk Hotel Beveren 
Gentseweg 280 
9120   Beveren 
Tel. +32 (0)3 7758623 
Fax. +32 (0)3 7552797 
www.hotelbeveren.be (www.hotelbeveren.be/nl/beveren/omgeving/ligging_en_route) 

 

Rotterdam/Terneuzen 
Neem afslag 9 naar de N450 richting Beveren. Volg de borden Beveren/Melsele en vervolg 
uw weg op de N450. Sla rechtsaf bij de Grote Baan/N70 en vervolg uw weg richting 
Beveren/Sint-Niklaas op de N70. Rij door het centrum van Beveren tot aan het eerste 
viaduct. Sla rechts af voor het viaduct. 

Gent 
Vanaf de A14/E17 richting Antwerpen. Vervolg uw weg richting Sint-Niklaas. Neem afslag 
14/15 Sint-Niklaas richting N16 Mechelen/Temse. Vervolg uw weg richting N70 
Lokeren/Beveren. Passeer het 2de viaduct en direct achter het viaduct slaat u links af. 
Antwerpen 

Vanaf de R1 vervolg uw richting Gent/Brugge. Vervolg uw weg op de A14/E17 Gent/Sint-
Niklaas. Neem afslag 16 Kruibeke richting Beveren/Melsele. Neem op de rotonde de 3de 
afslag naar de Grote Baan. Vervolg uw weg richting Beveren/Sint-Niklaas op de N70. Rij 
door het centrum van Beveren tot aan het eerste viaduct. Sla rechts af voor het viaduct. 
De parking van Hotel Beveren zorgt voor ruimschoots voldoende gratis parkeergelegenheid. 

" ---------------------------------------------------------------------- 
Ik kom naar de CEDA Clubavond op  

19 april 2016 om 19.30 u 
Ik neem deel aan de lunch om 18.30 u 

Deelname in de kosten :  23 Euro 
Ter plaatse te betalen  a.u.b. (betaling met 

kredietkaart is NIET mogelijk) 
  

JA NEEN JA NEEN 
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NAAM :    
    
BEDRIJF / INSTITUUT :    
    
ADRES :    
    
    
TEL. NR. :    
FAX NR. :    

 
 

http://www.hotelbeveren.be/
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