
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL/ HSB CLUBAVOND         
Dinsdag 31 januari 2017          CEDA-NL 
Royal Boskalis Westminster N.V.  
Rosmolenweg 20 
3356 LK Papendrecht, TEL: 078 696 000  

             
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende gezamenlijke clubavond, welke in samenwerking met de Hydrographic Society Benelux (HSB) 
wordt gehouden op dinsdag 31 januari  a.s. bij Royal Boskalis Westminster N.V., in Papendrecht. 
 
Parkeer instructies: U wordt verzocht uw auto te parkeren op parkeerplaats P2, Rosmolenweg 20. 
 
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 
 

 

Onderwerp:                ‘Meetmethodes in havens met slib’ 
 
De bevaarbaarheid diepte van waterwegen met slibbodems is niet zo rechttoe rechtaan als die met harde bodems, zoals bijvoorbeeld zandbodem 
Kan een vaartuig nog navigeren met zijn vlak in zacht slib? En hoe “zacht” is dan “zacht”? Hoe stellen we dat vast? Oorspronkelijk werd de  
bevaarbaarheidsdiepte vastgelegd met de dichtheid van het slib. In sommige gevallen kan dit leiden tot overdreven baggerinspanningen. Op dit front  
zijn er opmerkelijke vorderingen te melden. In een viertal inleidingen worden wij bijgepraat over de onderzoeksresultaten, ideeën en initiatieven om  
hier met meer kennis van zaken mee om te kunnen gaan. 

 
De sprekers  zijn: 
 
‘Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind’ 
 dhr  Willem Snoek - Havenbedrijf Rotterdam 
 
‘Duurzaam Waterbodembeheer – Slibvaren’ 
dhr. Leendert Bourgonjen - Groningen Seaports 
 
‘Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib’ 
dhr. Styn Claes - Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaanderen 
 
‘Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van objecten – een overzicht’ 
Dhr. Coen Werner - Stema Systems 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 10 Euro per persoon. 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:  donderdag 9 maart 2017 tezamen met de IRO 
 
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 24 januari, 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/

