
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 12 maart 2020          CEDA-NL 
Royal IHC IQIP 
Molendijk 94 
3361 EP Sliedrecht 
Tel: 088 015 50 00 
 

 
Aankondiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op donderdag 12 maart  a.s. welke in samenwerking met 
de IRO wordt georganiseerd. Het gastbedrijf is Royal IHC (IQIP), Molendijk 94, Sliedrecht. 
 
Programma:  
15.30 uur           : ontvangst (bedrijfsrestaurant) 
16.00-18.00 uur : presentaties  
18.00-19.30 uur : buffet/informeel samenzijn 
 

Onderwerp:    Mariene Energie 
 
In onze CEDA-NL / IRO-bijeenkomsten hebben we al vaak aandacht besteed aan duurzame energie van zee. Dit 
betrof dan vaak offshore windenergie. 
Dit keer kijken we met drie verschillende presentaties ook naar andere vormen van duurzame energie van zee.  
Vele concepten, mogelijkheden, transities en uitdagingen komen aan bod. En natuurlijk staan de geroutineerde 
inleiders open voor vragen, opmerkingen en discussie. 
 
 
‘De rol van drijvend bouwen in de energietransitie op zee’ 
Dhr. ir. William Otto-Marin 
 
Wereldwijde kansen voor integrale oplossingen met Marine Renewable Energy 
Dhr. Ir. P. Scheijgrond - Dutch Marine Energy Centre (DMEC) 
 
‘Aanleggen DELTA21: Altijd doen’ 
Dhr. ir H. Lavooij en dhr. drs. L. Berke – Delta21 
 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 20 incl.  consumpties. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas 

achteraf wel in rekening brengen.  
 
De volgende clubavond is op donderdag 23 april tezamen met de KNVTS: ‘De Spartacus’. 

 
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  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/

