
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(Bs)
dinsdag 13 augustus 2019 1357
Sphtthoff, Ruud (WVLh (wvL)

FW: Terugkoppeling gesprek met~ Bontrup (over toe pass ingsmogelijkheden Noordse Leem)

Ruud, ~,
Mede nav onderstaand bericht vraag aan jullie: weten jullie van een gesprek tussen oa. Liz van Duin en Arno Valkhof aangaande
Granuliet en zijn jullie hierbij betrokken?

Aangezien Cees aangeeft dat jullie coordinatie doen, wil ik jullie op de hoogte stellen.

HG

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 9: 58
Aan: (BS)
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met~ Bontrup (over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.b)ackberrv.com)

Van: (BS) (Wrws.nl&

Datum: maandag 12 aug. 2019 7:53 AM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) a,.rws.nl&

Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met ~Bontrup (over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

Cees,
Hebben we dat op het netvlies en hoe houden we eea op 1 lijn? Is ruud hier de centrale spil?

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 7l49
Aan: (PPO); (BS)
CC: Splitthoff, Ruud (WVL); (GPO);
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek

(GPO) ; (PPO)
(over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

Gelukkig stuurde je een terugkoppeling uit. De link met Bonhup loopt via meerdere personen bij RWS.

Ruud is vanuit WVL de dossierhouder

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
fwww h)a ckherrv cnm)



Aan: (BS) tnrws.nl&

Kopie: Splitthoff, Ruud (WVL) & @rws.nl&, Brandsen, Cees (WVL) rurws.nl&, (GPO)
,ajzws.nl&, (GPO) rws.nl&, (PPO) & (Rhooewaterbescherrnine.nl&

Onderwerp: Terugkoppeling gesprek (over toepassingsmogelijlcheden Noordse Leem)

Afgelopen vrijdag hebben gesproken
. Dit naar aanleiding van je mail van 19 juli om eens te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de

toepassing van Noordse Leem in de Nederlandse waterbouw.

Op zich zien wij voldoende toepassingsmogelijkheden en ook concrete aanknopingspunten voor de toepassing van Noordse Leem in

projecten van RWS en de waterschappen. De focus ligt hier gelet op de eigenschappen van het materiaal (zwaar, ondoorlatend, geen
verwering) op waterkeringen en afdichtingen. Daarvoor hebben we een aantal concrete denkrichtingen besproken:

~ Algemeen:
0

~ Waterkeringen (vergelijkbare route als met )LD-dijkstabilisator in het kader van de POV Macro-stabiliteit) :

o Aansluiten bij de POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond van het HWBP:

o i ilot project(en): in combinatie met de POV zou in een HWBP-project een grootschalige proef gedaan kunnen worden, ook
ter onderbouwing van accordering door ENW, zie hieronder.

o Accordering door Expertise Netwerk Waterkeren is voor waterveiligheid altijd belangrijk.
~ Afdichtingen:

o Naast de toepassing in dijkversterkingen lijkt de afdichting van kanaalbodems ook kansrijk.

Groeten, mede namens


