
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Dinsdag 26 januari 2015           
Deltares 
Boussinesqweg 1 (of Rotterdamseweg 185) 
2629 HD Delft (Tel: 088 335 8273)           CEDA-Nederland 
 

Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de clubavond op dinsdag 26 januari a.s.. We zijn hiervoor te gast bij de Delftse 
vestiging van Deltares met bijgaand de routebeschrijving.   
 

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:        ‘Kustlijnzorg'. 
 

Voor de Nederlandse overheid is de zorg van onze nationale kustverdediging een zaak van intensieve en constante 
aandacht. Steeds wordt gezocht naar het verhogen van die veiligheid op een zo kosteneffectief mogelijke manier. 
Belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingspartner hierin is Deltares. Middels enkele inleidingen zullen vier sprekers de 
ontwikkelingen en bevindingen van de laatste jaren toelichten. Hierin zullen van de kustlijnzorg de uitgangspunten, 
het beheer, de monitoring, de aanpak, de vernieuwingen, de uitvoering en de bevindingen worden besproken. 
 

De sprekers zijn: 
‘Achtergronden van het suppletieprogramma’ Ir. Q. Lodder - Rijkswaterstaat  
Vanuit Rijkswaterstaat zal worden in gegaan op de achtergronden van het suppletieprogramma. Daar komen 
bijvoorbeeld aan bod: Hoe komen we van de metingen van de kust tot het suppletieprogramma? Welke 
uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? Welk onderzoek doet Rijkswaterstaat om de uitvoering van het kust 
onderhoud blijvend te verbeteren? 
 

‘Het systeemgedrag van de Nederlandse kust’ mevr.  ir. L. Vonhögen-Peeters - Deltares   
Deltares richt zich op het systeemgedrag en vertaalt dit naar adviezen over het huidige kustbeheer (met name 
suppleties). Hoeveel, waar en wanneer er precies zand nodig is, wordt gebaseerd op jaarlijkse toetsing van de kust. 
Hierin werken Deltares en Rijkswaterstaat samen. Bij kennisleemten worden hypothesen geformuleerd. Nieuwe 
inzichten die uit het onderzoek voortkomen, kunnen leiden tot aanpassingen aan de suppleties. 
 

“Realisatie en monitoring project Zwakke Schakels Noord-Holland”  Ing. J.Bakker – Royal Boskalis Westminster 
en Ir. E.M.M. van Eekelen- Van Oord Dredging & Marine Contractors /  EcoShape. 
Vanuit de uitvoerderskant worden realisaties van de kustlijnzorgingrepen getoond met alle wederwaardigheden van 
dien. 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 20 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 10 maart 2016 (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 21 januari a.s.. of het secretariaat 
voor die datum telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 

https://www.google.nl/maps/dir/''/Deltares/@51.9859844,4.30935,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5b58113b613d3:0x406a54d442030fb8!2m2!1d4.3793895!2d51.9860052
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