
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 20 september 2018         CEDA-NL 
Hotel Campanile         
Kleveringweg 53, 2616 LZ Delft 
Tel: 015 279 9000       

 
             
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op donderdag 20 september, welke wordt gehouden in 
het hotel Campanile te Delft. Deze uitnodiging wordt ook naar de leden van Hydrographic Society Benelux gestuurd. 
Voor een routebeschrijving: https://www.google.com/maps 
 
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 
 

Onderwerp:   Ontwikkelingen in sensor techniek en autonoom meten. 
 

Onder deze titel zal onder meer een overzicht worden gegeven van welke “platforms” er zijn voor het doen van 
metingen, en welke instrumenten geschikt zijn voor welke “platforms”. Aandacht wordt gegeven aan onbemand varen 
& drones; wat komt er vanuit regelgeving bij kijken? Nieuwe werkervaring met het gebruik van groene en rode LIDAR 
(vliegtuig) voor bepalen diepte in kleine vaarwegen zal worden gepresenteerd. Vervolgens kijken we ook naar het 
volgen van de kustontwikkeling met camera’s, laser en radar met ervaringen en toekomst van het zandmotor-
meetstation. We onderzoeken nog of er een bijdrage kan worden gepresenteerd vanuit het platform (anders dan 
“platform” hierboven): Mariene Monitoring. Deze bundelt kennis en faciliteert kennisuitwisseling tussen project-
managers en medewerkers van mariene monitoringsprojecten en met inhoudelijk specialisten van kennisinstellingen, 
advies- en ingenieursbureaus. Hoe worden effecten van geluid, bodemleven, visstand, vertroebeling etc gemonitord en 
wat vraagt dat van projecten en welke voorwaarden in vergunningen voor monitoring zijn hierbij van belang. 
  
Onze inleiders die deze zaken zullen bespreken, zullen onder meer zijn: 
 
Ir. Jeroen Leusink, Waterschapshuis 
Dr.ir. Ellis Penning, Deltares 
Prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof, Technische Universiteit Delft 
Petra Damsma en Joan Staeb, Rijkswaterstaat (WVL) 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 25 p.p., incl.  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 dinsdag 13 november 2018 
 
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  
 
 

https://www.google.com/maps
mailto:duivenman@dredging.org
http://www.dredging.org/


Bij gebruik van de antwoordstrook deze zenden naar het CEDA-secretariaat voor 17 september, of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 


