
 
CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 9 juni 2016 
Projectkantoor  Waterfront-Harderwijk / Boskalis                                                     CEDA-NL 
Flevoweg 85 
3846 AH Harderwijk.         
            
Aankondiging 
 
Donderdagmiddag 9 juni, begint onze eerstvolgende clubavond. Het gastbedrijf is Royal Boskalis Westminster. We komen 
samen in het projectkantoor Waterfront-Harderwijk van Boskalis te Harderwijk. Door de beperkte capaciteit van de 
bouwkeetaccommodatie geldt er een maximaal aantal van 60 bezoekers. Er is meer dan voldoende parkeerruimte direct 
naast het projectkantoor.   
 
Toegang tot het werkterrein vereist PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)! Stipte aankomst is van belang! 
 
Programma 
14.30 -15.00 uur: inloop en ontvangst  
15.00 -16.00 uur: presentaties 
16.00 -17.00 uur: excursie over het werkterrein 
17.00 -17.30 uur: transport naar het verenigingsgebouw ‘De Kop van Knar’ van de jachthaven  
17.30 -18.00 uur: jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gevolgd door een aperitief 
18.00 -19.30 uur: maaltijd en afsluiting 

 
Onderwerp:               De inzet van de BEAUDREDGE bij de sanering van WATERFRONT - HARDERWIJK 
 
Al jaren geleden ontwikkelde onze Nederlandse baggerindustrie innovatieve onderzuigtechnieken, d.w.z. technieken om (ver) 
onder het maaiveld grond te baggeren en zo de toplaag onaangeroerd te laten zakken. Na verscheidene succesvolle 
pilotprojecten zijn deze technieken niet meer gebruikt. Tot nu!  
De vervuilingssituatie van de locatie Waterfront in Harderwijk was/is zodanig dat de onderzuigtechniek van Boskalis: de 
BeauDredge de meest efficiënte oplossing bood. Hoe dat zo komt en hoe het werkt wordt ons middels 3 inleidingen inzichtelijk 
gemaakt. Voorts krijgen we ook de gelegenheid de BeauDredge met aanhang in het saneringsproces aan het werk te zien. 
 
De sprekers zijn: 

• Dhr. Kees de Boer, projectmanager Waterfront-Harderwijk: ‘Het Waterfrontproject en de BeauDredge’ 
• Dhr. Catharinus Jelsma, directievoerder van de gemeente Harderwijk: ‘De uitgangspunten in het saneringsplan vanuit 

de opdrachtgever’. 
• De heer Frank Brouwer, Project Directeur Waterfront namens gemeente Harderwijk: ‘Saneringsvoorwaarden vanuit 

de gebiedsontwikkeling, planvorming en vergunningsprocedure’ 
 
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,  in rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond:  donderdag 29 september 
 
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 26 mei a.s., of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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