
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL/ IRO CLUBAVOND         
Donderdag 8 maart  2018          CEDA-NL 
Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’          
Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten        
Tel: 071-56 02 800 

            
           
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de IRO op donderdag 8 maart a.s. welke wordt gehouden 
in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Voorschoten. Voor een routebeschrijving klik op : 
http://www.hoteldegoudenleeuw.nl/nl/route/routeplanner 
 
Programma: 
 
17.30 - 18.00 uur: ontvangst  
18.00 - 19.00 uur: maaltijd  
19.00 - 21.00 uur: presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn. De borrel wordt u aangeboden door IRO 
 

Onderwerp:      ‘De toekomst van wind op zee’    

 
We koersen op een lange termijn verkenning. Hoe ziet de toekomst van Wind op Zee er over 20 jaar uit? Zijn de dalende kosten van 
de aanleg van windparken reëel?  Hoe groot is het risico dat veel parken uiteindelijk niet aangelegd worden? Welke invloed heeft dit 
op de industrie? We hebben sprekers van de Overheid (RVO), DNV-GL en Rabobank, die vanuit verschillende invalshoeken een 
lange termijn visie presenteren voor Wind op Zee, met in het bijzonder een blik op de Noordzee.  
 
De sprekers (zoals tot nu toe bekend) zijn: 
 
Dhr. R. de Bruijne, RVO 
‘Windenergie op zee: een doorbraak in duurzame energie (en in offshore)’ 
 
Dhr. M. Duvoort en dhr. J. Truyens, DNV GL - Energy   
‘De toekomst voor Offshore Wind: een hybride toekomst’ 
 
Mr. M. Schmitz, Rabobank 
‘Toekomst visie van offshore wind vanuit het perspectief van de bank’ 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 25 p.p., incl. beperkte consumpties bij de maaltijd. Drankjes bij aankomst  aan de bar zijn voor 
eigen rekening. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening brengen.  
 
De volgende clubavond is op donderdag 19 april 2018 tezamen met de KNVTS 
 
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:____________________*Email:________________________________________ 
 
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 5 maart 2018, of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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