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 Aankondiging 
 
Op donderdag 21 april a.s. vindt de gezamenlijke jaarlijkse clubavond  met KNVTS- afdeling Rotterdam plaats. De locatie 
van samenkomst is, zoals gewoonlijk het Deltahotel, Maasboulevard 10, in Vlaardingen. Een routebeschrijving is 
aangehecht. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
17.30 uur - aperitief 
18.30 uur – maaltijd 
19.45 uur – presentaties  
 

Het thema van de avond is:    “Dual Fuel of LNG-hoppers” 
 

Bij deze bijeenkomst richten we, samen met onze zustervereniging in de scheepsbouw, de aandacht op de implicaties van 
dual fuel of LNG op onze beide industrieën. In drie presentaties worden verschillende aspecten van deze nieuwe 
brandstofmogelijkheden belicht. Vanuit DEME en Koninklijke IHC worden we ingelicht over de twee “groene-kwadraat” 
TSHDs uitgerust met dual fuel hoofdmotoren die momenteel in aanbouw zijn. Vervolgens zal vanuit de Shell aandacht 
worden besteed aan de bevoorrading en het bunkeren van LNG en het gebruik van LNG in de maritieme sector. Ten slotte 
zal vanuit Wärtsilä worden verteld wat dual fuel betekent voor de motoren en welke veranderingen dit inhoudt voor het 
schip. 

Sprekers: 

"Ontwikkeling van dual fuel LNG Trailing Suction Hopper Dredges" 
ir. Jan Gabriel - DEME 
ir. Erik van de Blom- Royal IHC 

"LNG brandstof in de maritieme sector: Scheepvaart en Baggerindustrie" 
Dhr. D. Daems – Shell 

"DF Motoren in Dredgers: waar men aan moet denken...” 
ir. Dick Heidelberg - Wärtsilä 
 
Voor deelname: opgave met maaltijd uiterlijk dinsdag 19 april voor 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per 
post naar:  Willemswerf 15e etage, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam. Kosten voor de maaltijd voor KNVTS leden 
zijn 15 euro en voor niet-leden 20 Euro. De kosten van de maaltijd kunnen contant betaald worden op de avond zelf, 
of vooraf worden overgemaakt op NL58INGB0000325478 o.v.v. Diner 21-04-2016. 

Voor het bijwonen van alleen de lezing hoeft u zich niet aan te melden. 

mailto:aanmelden@knvts.nl


 

Routebeschrijving naar Deltahotel Vlaardingen 

 
Uit de richting Den Haag/Utrecht 
U rijdt via de A20 (Rotterdam) richting Hoek van Holland 
U neemt de afslag "Vlaardingen" (afrit 9) 
Aan het einde van de afslag (bij de stoplichten) gaat u direct linksaf onder het viaduct door en vervolgens direct rechtsaf 
U rijdt nu steeds rechtdoor totdat u aan uw rechterhand een Shell benzinepomp ziet (ca 2,7 km) 
Vervolg de weg over het spoor (tot de T-splitsing) 
Sla nu linksaf en neem vervolgens de eerste straat rechts 
U rijdt nu rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het Delta Hotel liggen 
 
 
Uit de richting Breda/Europoort 
U rijdt via de A15 naar de A4 richting Hoek van Holland 
U neemt de afslag "Vlaardingen-Oost" (afrit 16) 
Aan het einde van de afslag (bij de stoplichten) gaat u rechtsaf onder het viaduct door 
U blijft deze weg rechtdoor volgen 
Vervolg de weg tot over de brug 
Neem na de brug de 3e straat links (B. van Buerenweg) 
U rijdt nu rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het Delta Hotel liggen 
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