
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL/ IRO CLUBAVOND         
Dinsdag 12 maart 2019          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 dinsdag 12 maart a.s., welke wordt gehouden 
in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Voorschoten. Voor een routebeschrijving klik op : 
https://www.hoteldegoudenleeuw.nl/routebeschrijving/ 
 
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: “Impact van installatie van windmolenparken op het milieu: kansen en bedreigingen  

 
De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de 
Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, 
naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit o.a. een rapport van Stichting De Noordzee, 
waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek. De sprekers zijn o.a.:  
 
'Natuurvriendelijk bouwen van offshore windparken' 
Dhr. Wouter Dirks, manager R&D and Innovation Van Oord 
 
'Open innovation Multi-use concept for seaweed and floating solar energy production around wind turbines' 
Dhr. Erik Jan de Ridder, teamleader Renewable Energy Team MARIN 
 
'Aangroei van organismen op harde structuren in de Noordzee' 
Dr. Robbert G. Jak, senior onderzoeker mariene ecologie Wageningen University & Research 
 
'Visie overheid op ecologische impact bouw windparken op zee' 
Mw. Suzanne Lubbe, Ecologist, Rijkswaterstaat / dhr. Bert Wilbrink, senior beleidsadviseur, Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 27,00  p.p., incl. beperkte consumpties bij de maaltijd. Bij aankomst contant af te 
rekenen. Drankjes voorafgaand aan de maaltijd in 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 18 april 2019 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 6 maart 2019 of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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