
 
CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL / CEDA-BE CLUBAVOND         
Dinsdag 27 januari 2015           
Amrâth Hotel Brabant 
Heerbaan 4 
4817 NL Breda  
Tel: 076 - 522 46 66              CEDA-NL 
        
 
Aankondiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de gezamenlijke clubavond van CEDA-NL en CEDA-BE welke wordt gehouden op 
dinsdag 27 januari in het Amrâth Hotel Brabant te Breda. Een routebeschrijving treft u aan op de volgende pagina.  
Parkeren: er is voldoende parkeerplaats. Voor CEDA gasten worden geen parkeerkosten in rekening gebracht.  
 
 
Programma: 
 
17.30 – 19.00 uur : Inloop                                
18:00 – 19:00 uur : Maaltijd  
19.10 – 21.00 uur : Presentaties 
21:00 – 22:00 uur : Informeel samenzijn 
 

 
 

Thema:  
 

PIANC rapport 144 'Classification of Soils and Rocks for the Maritime Dredging Process'. 
 
Dit rapport is recentelijk verschenen, als opvolging van het veelgebruikte PIANC-rapport uit 1984. De toelichting wordt 
gegeven door leden van de PIANC Werkgroep 144: 
 
Ir. Dirk Roukema   - Blue Pelican Associates 
Dr. Ir. Peter Verhoef   - Boskalis International 
Ir. Marc van den Broeck  - DEME  
 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 25 euro per persoon, inclusief consumpties bij de maaltijd. Voor studenten is de 
maaltijd gratis. Wij zijn helaas genoodzaakt om maaltijden die vooraf zijn besteld, maar niet worden afgenomen, wel in 
rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond is op donderdag 12 maart 2015 (de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de IRO). 
 
Corporate leden worden tijdens de clubavonden  in de gelegenheid gesteld promotiemateriaal te versrpreiden. U kunt 
hiervoor contact opnemen met het CEDA secretariaat: duivenman@dredging.org. De CEDA is niet aansprakelijk voor  
verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich tijdens haar bijeenkomsten 
voordoen. 

 
 
 
Aan: CEDA Secretariaat             Telefoon :  015-268 2575 

Radex Building, Rotterdamseweg 183c         Fax      :  015-268 2576 
2629 HD Deflt                   E-mail      : Duivenman@dredging.org 
           Web      :  www.dredging.org 

Naam:___________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedrijf/Instituut:____________________________________________________________________________________________ 
 

Fax:       ____________________________Tel:____________________*E-mail:________________________________________ 
Graag aankruisen: 
Zal gebruik maken van de uitnodiging:    WEL  �                     
Maaltijd  gewenst.                   WEL  �                   NIET � 
Bij gebruik van de antwoordstrook deze zenden naar het CEDA-secretariaat voor donderdag 22 januari a.s.. of het secretariaat 
voor die datum telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
 
 

mailto:duivenman@dredging.org
http://www.dredging.org/


 
 
 

CEDA-NL / CEDA-BE Clubavond dinsdag 27 januari 2015: 
 

ROUTEBESCHRIJVING NAAR : Amrâth Hotel Brabant, Heerbaan 4, 4817 NL BREDA 
 
 
VANUIT DE RICHTING AMSTERDAM / UTRECHT 
•U volgt de A27 en neemt afrit 15 (Breda/Bavel) 
•Bij de stoplichten gaat u links en vervolgens neemt u de eerste afslag rechts (Bavel/Ignatius Amphia 
ziekenhuis) 
•U gaat bij de stoplichten rechts en bij de volgende stoplichten opnieuw rechts 
•Het hotel ligt direct aan de rechterkant 
 
 
VANUIT DE RICHTING ANTWERPEN / BRUSSEL 
•U volgt de A16 en neemt afrit 15 (Breda/Rijsbergen) 
•U volgt deze weg ca. 4 km en neemt dan de afslag Bavel/Ignatius Amphia ziekenhuis. 
•Onderaan bij de stoplichten gaat u links, vervolgens bij de tweede stoplichten rechts. 
•Het hotel ligt direct aan de rechterkant. 
 
 
VANUIT DE RICHTING DEN HAAG / ROTTERDAM 
•U volgt de A16 en neemt afrit 15 (Breda/Rijsbergen). 
•U volgt deze weg ca. 4 km en neemt dan de afslag Bavel/Ignatius Amphia ziekenhuis. 
•Onderaan bij de stoplichten gaat u links, vervolgens bij de tweede stoplichten rechts. 
•Het hotel ligt direct aan de rechterkant. 
 
 
VANUIT DE RICHTING EINDHOVEN / TILBURG 
•U volgt de A58 en neemt de afslag Breda/Utrecht (A27). Dan neemt u afrit 15 (Breda). 
•Bij de stoplichten gaat u links en vervolgens neemt u de eerste afslag rechts (Bavel/Ignatius Amphia 
ziekenhuis). 
•U gaat bij de stoplichten rechts en bij de volgende stoplichten opnieuw rechts. 
•Het hotel ligt direct aan de rechterkant. 
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