
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION         

              CEDA-NL 
        
CEDA-NL/ KNVTS Clubavond         
Donderdag 18 april 2019         
Deltahotel 
Maasboulevard 10 
3133 AK Vlaardingen            
Tel: 010-4345477        
        

Aankondiging 
 
Op donderdag 18 april a.s. vindt de gezamenlijke jaarlijkse clubavond  met KNVTS- afdeling Rotterdam plaats. De locatie van 
samenkomst is, zoals gewoonlijk het Deltahotel, Maasboulevard 10, in Vlaardingen. Een routebeschrijving is aangehecht. 

 

 

  

Twee nieuwe sleephopperzuigers: Vox Amalia en Bonny River.  

Afgelopen december is de Vox Amalia van Van Oord in Rotterdam door koningin Maxima gedoopt. Na de bouw in Spanje wordt ze 
momenteel in Rotterdam in bedrijf gesteld.Tegelijkertijd wordt door IHC in China de Bonny River in opdracht van DEME gebouwd. De 
schepen zullen beiden in 2019 in gebruik genomen worden. 

Zowel de Vox Maxima als de Bonny River zijn gebouwd voor de toekomst en schuiven steeds meer op richting offshore uitvoering. Toch 
zijn er grote verschillen in de specificaties. In de presentaties wordt ingegaan  op de techniek van beide schepen, en de potentiele rol in 
de offshore uitvoering.  

De sprekers zijn de heren: 
 
Jaap Bakker, Project Directeur Van Oord,  
Oscar ten Heggeler, Project Manager Royal IHC  
Johan Heiler, Deputy Head Construction and Conversion Department DEME. Johan Heiler meer vertellen over de visie van de aannemer 
op het ontwerp van de Bonny River. 

Programma: 
17.30 uur: ontvangst 
18.30 uur: maaltijd 
19.45 uur: lezing 

 

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden € 20, en studenten € 10.  
 
LET OP: U dient de kosten van de te voren over te maken naar Bankrekening ING-bank IBAN NL58INGB0000325478.  
 
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag 16 april  vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl . Voor het bijwonen van alleen de lezing 
hoeft u zich niet aan te melden. 
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Routebeschrijving naar Deltahotel Vlaardingen 

 
Uit de richting Den Haag/Utrecht 
U rijdt via de A20 (Rotterdam) richting Hoek van Holland 
U neemt de afslag "Vlaardingen" (afrit 9) 
Aan het einde van de afslag (bij de stoplichten) gaat u direct linksaf onder het viaduct door en vervolgens direct rechtsaf 
U rijdt nu steeds rechtdoor totdat u aan uw rechterhand een Shell benzinepomp ziet (ca 2,7 km) 
Vervolg de weg over het spoor (tot de T-splitsing) 
Sla nu linksaf en neem vervolgens de eerste straat rechts 
U rijdt nu rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het Delta Hotel liggen 
 
 
Uit de richting Breda/Europoort 
U rijdt via de A15 naar de A4 richting Hoek van Holland 
U neemt de afslag "Vlaardingen-Oost" (afrit 16) 
Aan het einde van de afslag (bij de stoplichten) gaat u rechtsaf onder het viaduct door 
U blijft deze weg rechtdoor volgen 
Vervolg de weg tot over de brug 
Neem na de brug de 3e straat links (B. van Buerenweg) 
U rijdt nu rechtdoor en ziet aan uw rechterhand het Delta Hotel liggen 

 
 

 

 


