
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Dinsdag 29 september 2020          CEDA-NL 
ROYAL IHC 
Van Cralingenweg 1 
2921 LG Krimpen aan den IJssel 
Tel: 0180 445 144 
 
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 29 september  a.s. Het gastbedrijf is Royal 
IHC, Van Cralingen weg 1, in Krimpen aan de IJssel. Uiteraard gelden tijdens de bijeenkomst de RIVM COVID19 
richtlijnen. De gezamenlijke maaltijd en informeel samenzijn na de presentaties komt te vervallen. Voor het bijwonen 
van deze bijeenkomst dient u  of zich van te voren te registeren door voor 25 september een email te sturen 
naar het CEDA secretariaat: Duivenman@dredging.org (max. 40 deelnemers) of  u kunt zich registreren voor 
de Webinar.  De uitnodiging voor de Webinar registratie wordt apart toegezonden.  
 
15.45 uur            : Ontvangst  
16.00-16.10 uur  :  Algemene ledenvergadering  
16.15 – 17.15 uur : Presentaties 
17.15 – 18.00 uur : Rondleiding op de werf 
 
 

Onderwerp:     DE CSD ‘SPARTACUS’   
 

      
 
 

De krachtigste snijkopzuiger ter wereld  is ‘Spartacus’. Met een combinatie van vermogen, grootte en nieuwe 
innovaties wordt mega-cutterzuiger Spartacus een nieuwe benchmark in de baggersector.  
Spartacus zal met een totaal geïnstalleerd vermogen van 44.180 kW de krachtigste snijkopzuiger ooit zijn. Het schip 
zal krachtig genoeg zijn om baggerwerken uit te voeren in de meest harde rots- en grondsoorten. Op die manier kan 
de snijkopzuiger de werkzaamheden zelf uitvoeren, zonder dat er dynamiet en explosies aan te pas komen. Spartacus 
kan tot op 45 meter diepte baggeren, op dit moment kunnen de grootste snijkopzuigers dat tot 35 meter diepte. Het 
baggerschip kan ook op afgelegen plaatsen werken met een beperkte infrastructuur, gezien de brandstofautonomie en 
accommodatiecapaciteit. 
 
De sprekers zijn:  
 
dhr. J. Heiler en dhr. J  Gabriel – DEME  
dhr. W van den Noort – Royal IHC 
dhr. E. Put – Vuijk Enigineering 
 

 

 
De volgende clubavond is op donderdag 19 november 2020 
 

De CEDA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich tijdens haar 
bijeenkomsten voordoen. 
 

CEDA Secreariaat 
Rotterdamseweg 183C 
2629 HD Delft 
Tel: 015-2682575 
Email: Duivenman@dredging.org 
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