
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Dinsdag 15 november 2016 
Royal IHC 
Smitweg 6                 CEDA-NL 
2961 AW Kinderdijk 
Tel: 088 015 25 35 
 
Aankondiging 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond welke op dinsdag 15 november a.s. wordt gehouden bij het 
gastbedrijf Royal IHC, Smitweg 6 in Kinderdijk. 
 
Programma 
17.30 - 18.00 uur: ontvangst (kantine) 
18.00 - 19.00 uur: maaltijd (stamppot buffet) 
19.00 - 21.00 uur: presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn 
 
Conform het beleid binnen Royal IHC worden er tijdens de maaltijd en het informeel samenzijn geen alcoholische  
consumpties  verstrekt. 

 
Onderwerp:                HERGEBRUIK VAN BAGGERSPECIE 

 
De term circulaire economie is een thema in het denken over een duurzame wereld. Is hergebruik van baggerspecie 
de toekomst? Na enkele avonden over vooral emissies (LNG als oplossing?) willen we nu een avond houden over de 
mogelijkheid om meer te doen met baggerspecie. Nuttige toepassingen zijn in de loop van de tijd ontwikkeld, maar 
welke innovaties zien we hierin, wat vraagt dat, waar liggen de kansen en de belemmeringen? Rondom het thema 
“hergebruik van baggerspecie” zullen we diverse ontwikkelingen, ideeën, proeven en ervaringen horen. 
 
De sprekers zijn: 
 
Ir. Eldert Besseling – Netics 
‘De baggerfabriek’  

 
Dhr. Leendert Bourgonjen, Groningen Sea Ports 
‘Sedimentmanagement bij GSP’ 
 
Ir. Erik.M.M. van Eekelen - (Environmental Engineer Van Oord Dredging & Marine Contractors / Program Manager EcoShape) 
‘Het Living Lab for MUD: Nederlandse kennisontwikkeling voor internationale toepassing’ 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 20 Euro per persoon (stamppot buffet) , 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, achteraf  in rekening te brengen. 

 
De eerstvolgende clubavond:  dinsdag 31 januari, tezamen met de HSB 
 
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 10 november 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/

