
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 30 januari 2020          CEDA-NL 
Rijkswaterstaat 
Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 
 
Aankondiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 30 januari  a.s. Het gastbedrijf is Rijkswaterstaat, 
Griffioenlaan 2, te Utrecht (Westraven). 
 
ATTENTIE:  
Bij Rijkswaterstaat is het tonen van uw identiteitsbewijs verplicht.  
Betaalwijze maaltijdkosten: alleen per pin (geen credit card!)  
Programmatijden: de bijeenkomst op 30 januari kent bij wijze van proef een ander tijdschema: 
15.30 uur           : ontvangst  
16.00-18.00 uur : presentaties  
18.00-19.30 uur : buffet/informeel samenzijn 
 

Onderwerp:    Binnenlands Baggeren 
 
 
De presentaties zijn: 
 
‘Vaarweg verruiming Ondiepten Venlo en niet alleen onderwater’ 
 dhr. M Brieskorn, dhr G.J. Verlaan Rijkswaterstaat 
 
‘Volle kracht vooruit’- dhr. F. van den  Boogaard, Smals B.V. 
De verantwoordelijkheid van binnenlands baggeren in de komende jaren, de rol van opdrachtgevers, middelgrote baggeraars en 
stakeholders. Kansen voor innovatie en de klik van de baggerindustrie met de grote thema’s van nu (energietransitie, circulaire 
economie, CO2 reductie). 
 
‘Roggenplaat’ 
dhr. Engels, Boskalis 
Dhr. Bruijn, Rijkswaterstaat 
 
‘Vaarwegverruiming Eemshaven-Noordzee’ 
Dhr. J. Stam, Van den Herik 
Dhr. O. van Brandwijk, Rijkswaterstaat 
  
De kosten voor de maaltijd bedragen € 22  incl.  consumpties. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas 
achteraf wel in rekening brengen.  
 
De volgende clubavond is op donderdag 12 maart 2020, 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:____________________*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 23 januari 2020, 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/

