
 
CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL/ IRO CLUBAVOND         
Donderdag 10 maart 2016 
Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’          CEDA-NL 
Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten          
Tel: 071-56 02 800 

             
           
            
Aankondiging 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze eerstvolgende clubavond en deze keer onze jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst met de IRO. 
Tijd en plaats zijn: donderdag, 10 maart a.s., in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Voorschoten.  
Voor een routebeschrijving zie: http://www.hoteldegoudenleeuw.nl/nl/route/routeplanner 
 
Programma 
17.30 uur              : Inloop en ontvangst  
18:00 – 19:00 uur : Maaltijd 
19.00   -21:00 uur : Presentaties 
21:00 – 22:00 uur : Informeel samenzijn. De borrel wordt ons aangeboden door de IRO 

 
Thema: Offshore wind: Voortschrijdende Ontwikkelingen 

 
Mede door de recente ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt is de actuele maatschappelijke aandacht (weer) extra gespitst op de 
vernieuwingen binnen de offshore energie/offshore wind. Op het gebied van “renewable energy” wordt er met gretigheid naar onze 
industriën gekeken. Waar liggen de mogelijkheden van verbeteringen en versnellingen voor het ontplooien van offshore wind? 
Waar zijn niches?  Waar is economische winst te behalen, standtijden te verlengen of rendementen te verbeteren? Vanuit drie 
verschillende gezichtshoeken zullen ontwikkelingen en kansen de revue passeren. Het programma biedt u perspectieven vanuit de 
overheid, de installatiescheepsbouw en fundering en logistiek.  
 
‘Windenergie op zee in Europa’: Actuele ontwikkeling op het gebied van renewable offshore energy / offshore wind 
dhr. Ruud Bruijne- project manager Offshore Windenergie, Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) 
 
‘iCLV (Interarray Cable Lay Vessel)’ 
Dhr. Bart Jan van Burgel - product manager cable lay vessels, Royal IHC 

 
‘Voortschrijdende ontwikkelingen en logistieke benadering van offshore wind fundaties’ 
Ir. Edwin van de Brug - regional manager Van Oord Offshore Wind Projects  
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 25 Euro per persoon, inclusief consumpties bij de maaltijd. Drankjes voorafgaande aan de maaltijd 
in de bar zijn voor eigen kosten. Voor studenten is de maaltijd gratis. Wij zijn helaas genoodzaakt om maaltijden die vooraf zijn besteld, 
maar niet worden afgenomen,  in rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond:  donderdag 21 april  (de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de KNVTS - Deltahotel in Vlaardingen.) 
 
Corporate leden worden tijdens de clubavonden  in de gelegenheid gesteld promotiemateriaal te verspreiden. 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 6 maart a.s., of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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