
Verslag van de Voorzitter: 2016-2017 

 

In het verenigingsjaar 2016/2017 hebben wij binnen Nederlandse CEDA-gemeenschap 6 

bijeenkomsten georganiseerd. Mede door de samenwerking met ons flankerende  branche 

organisaties, dit jaar de IRO, HSB en de KNVTS  is het ook dit verenigingsjaar gelukt om hierdoor een 

vitaal netwerkplatform voor onze Nederlandse baggerindustrie te zijn. Met tevredenheid mogen we 

vaststellen, zowel uit de ledenreacties als de grote opkomst, dat elk van onze bijeenkomsten 

succesvol is geweest. Wederom mochten wij ons ook verblijden met een steeds groeiend aantal 

jongprofessionelen onder onze toehoorders. Onze speciale dank gaat dit jaar uit naar Wärtsilä, 

tweemaal Royal Boskalis en Royal IHC die ons onbaatzuchtig hun faciliteiten ter beschikking stelden. 

Dinsdag 9 juni 2016: Royal Boskalis, Projectkantoor Waterfront-Harderwijk / Boskalis   

Onderwerp: De inzet van de BEAUDREDGE bij de sanering van WATERFRONT – Harderwijk; Excursie 

voordrachten en discussie. 

De sprekers waren: 

Dhr. K de Boer, Waterfront-Harderwijk/Royal Boskalis 

Ir. C. Jelsma, gemeente Harderwijk 

Dhr  F. Brouwer, gemeente Harderwijk 

Na de excursie werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering CEDA-NL gehouden  

 

Donderdag 29 september 2016: Wärtsilä Nederland, Schiedam 

Onderwerp: LNG, De Nieuwe Wereld 

De sprekers waren: 

Ing. F. Harteveld, Wartsilä 

Drs. A. de Weert MBA, Anthony Veder, Gas Shipping 

Mw. Drs. S. Vos, TNO/ RWS 

 

Dinsdag 15 november 2016: Royal IHC, Kinderdijk 

Onderwerp: Hergebruik baggerspecie 

De sprekers waren: 

Ir. E. Besseling, Netics 

Ir. L. Bourgonjen, Groningen Sea Ports 

Ir. E. van Eekelen , Van Oord/Ecoshape 

Dinsdag 31 januari 2017: Royal Boskalis, Papendrecht 

Onderwerp: Meetmethodes in havens met slib 

De sprekers waren: 

Ing . W Snoek, Havenbedrijf Rotterdam 

Ir. L. Bourgonje, Groningen Seaports 

Drs. S. Claes, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaanderen 

Drs. C Werner, Stema Systems 

Dit was de tweejaarlijkse gezamenlijke clubavond met de Hydrographic Society Benelux 

 

 



Donderdag 9 maart 2017, Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’, Voorschoten 

Onderwerp: De Noordzee – bron van energie(transitie) 

Dhr. E. Kreft, Lead Decommissioning a.i EBN 

Ir. P Sanders, Partner Deloitte 

Mw. Drs. M. van Noort, Royal IHC | Board member OOC 

Dit was de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de IRO 

 

Donderdag 20 april 2017, Deltahotel Vlaardingen 

Onderwerp: Ontwikkeling en bouw van de Easydredge en Beagle sleephopperzuigers concepten. 

De sprekers waren:  

Ir. A. Kik, Royal IHC 

Ir. P. van Zanten, Royal IHC 

Dit was de jaarlijkse gezamenlijk clubavond met de KNVTS 

 

Onze erkentelijkheid gaat uit naar Royal Boskalis Westminster nv, Wärtsilä Nederland, Royal IHC en 

voor hun gastheerschap.  

 

Ir. Joh. G.S. Pennekamp 

Voorzitter 

April 2017 

 

Verslag van de Secretaris 2016-2017:  

In het afgelopen verenigingsjaar kwam het sectiebestuur voorafgaand aan de CEDA-NL 

bijeenkomsten in 2016 6-maal bij elkaar, en wel op 9 juni, 29 september, 15 november  in 2016 en 31 

januari, 9 maart, 20 april in 2017. 

Hierbij werd weer een aantal specifieke onderwerpen, allen gerelateerd aan het thema ‘baggeren’,  

uitgebreid voor het voetlicht gebracht. We doen dit bij voorkeur vanuit de verschillende 

invalshoeken zoals die ook kenmerkend vertegenwoordigd zijn binnen CEDA / CEDA-NL: 

opdrachtgevers, aannemers, scheepsbouw, kennisinstituten, consultants, etc.  

De rode draad was baggertechniek en baggerspecie. Ook het inmiddels traditionele onderwerp van 

(alternatieve) offshore energie is avondvullend de revue gepasseerd. 

De opkomst was dit jaar naar tevredenheid van het bestuur. De voortgezette samenwerking met IRO, 

KNVTS, HSB en het MiD draagt hier mede aan bij. Het bestuur heeft besloten om middels een 

(jaarlijkse) enquête een meer gedetailleerde terugkoppeling te krijgen van de leden / bezoekers. 

Afgelopen jaar is het merendeel van de CEDA avonden gehouden in huis bij één van de bedrijfsleden, 

al of niet met een deel sponsoring. Dit onderstreept de grote betrokkenheid bij de leden, waarvoor 

het bestuur wederom zijn grote dank uitspreekt. 

Per 1 januari 2016 hebben binnen Nederland 16 particuliere leden het lidmaatschap en 3   

bedrijfsleden het lidmaatschap beëindigd. Een aantal bedrijven heeft zijn lidmaatschap impliciet 

beëindigd door niet te betalen zonder hiervan een bericht van opzegging te versturen. Het bestuur 



betreurt deze gang van zaken maar zal hier verder geen actie op nemen. Op 31 december 2016 had 

CEDA-NL  282 particuliere leden en 59 bedrijfsleden binnen de Nederlandse landsgrenzen. 

Ir. Ivar Daemen (secretaris), Van Oord Dredging & Marine Contractors, heeft te kennen gegeven zijn 

functie te willen neerleggen. Voorgedragen wordt Ing. Jaap Wiersma, Van Oord Nederland, als zijn 

opvolger. Ondergetekende wenst hierbij het bestuur en de leden te bedanken voor de prettige en 

efficiënte samenwerking. 

Op basis van het huishoudelijk reglement (art 6 lid 2) zijn de volgende bestuursleden aftredend:  

Ir. Joh. Pennekamp (Voorzitter) 

Ing. M. van Hoogstraten, Boskalis Nederland 

Ir. A. Kik , Royal IHC 

De drie genoemde bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld. 

Ir. I.F.R. Daemen 

 Secretaris 

Mei 2017 

 

Verslag van de Penningmeester 

Uitgaven 2016 en budgettering 2017 

 

In het boekjaar 2016 is het begrote bedrag voor “zaalhuur” niet geheel nodig geweest. Dit omdat er 

relatief veel bijeenkomsten bij corporate leden georganiseerd konden worden, tegen geringe kosten.  

Het budget voor zaalhuur wordt op hetzelfde niveau gehandhaafd, omdat de afgelopen jaren 

gebleken is dat de vereiste zaalomvang bij weinig (bedrijfs-)leden beschikbaar blijkt. Hierdoor 

worden in toenemende mate bijeenkomsten bij commerciële verhuurders georganiseerd worden, 

met stevige tarieven.  

Financiële dekking: 

CEDA-NL voert geen separate boekhouding met winst- en verliesrekening en balans, aangezien dit 

geïntegreerd is in de boekhouding van CEDA Internationaal. De bovengenoemde uitgaven komen dan 

ook ten laste van CEDA internationaal, waarmee de financiële dekking per definitie is aangeduid. 

Ir. D.C. Roukema 

Penningmeester 

Mei 2017 


