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Ruud,

Zoals vanochtend besproken.

Zie onderstaande mail t a v. communicatie nchtmg Zambia.

Gro t,~
Frorm [madsoi~@stuoers.nl)
Sant: wcensda0 8 lanus ri 2020 13 : 53
To: Peter Bontrupi
Cc:~
Subject: FW: Aanvullende informatie Granuket

Vani
Verzonden:woensdagBjanuari 20201352
Aan:
Onderwerp; Aanvullende info matie Granul et

Beste Roelof,

Terugkomend op je vragen naar de toepassing van granuliet 6 j Over de Maas, stuur ik ie twee documenten en een korte toelichting. Het ene document is het certificaat waarover we hebben gesproken,
het andere een toetsi g nav vragen d e zijn gerezen Dit laatste bevat enkele rapporten in de bijlage die nadere technische analyses bevatten. Het is misschien wat veel maar zo heb je el een voBed g
beeld
Hierna volgt een korte toe hchtmg. Ik heb met de eigenaren van Gramst Import Benelux jouw signaal besproken dat omwonenden ongerust zijn. Zil zijn het met mil eens dat die ongerustheid met nodig
is Daarom horen we graag welke zorgen de omwonenden dan preoes hebben, zodat we kunnen helpen met de luiste mformatie. Zoals we hebben besproken kan de vertegenwoordiger van hen met
mij contact opnemen.

Mocht ie aanvullende vragen of opmerkmgen hebben, dan weet ie me te vin de n l

V n ende hlke groet,

Achtergrond
Ter vervangmg van de aflopende zanden gnntwinningen (lees plassen) verwerkt Graniet lmport Benelux (GIB) al meerden 25laar hoogwaardig(e) zand en steenslag voorde bouwen mfra Deze

g ondstoffen komen uit t ee natuurlijke, zee homoge e, bronnen in Schotland en Noorwegen. Beide natuurlijke bronnen zijn zowel petrog aflach als mil eukundig onderzocht en beoordeeld volgens
de geldende richtlijnen.

De producten van GIB voldoen (ruimschoots) aan alle relevante wet- en regelgevmg - zowel civieltechmsch als miheukundig - en worden al meerden 25 jaar in zeer aanzienlijke hoeveelheden succesvol
toegepast m onder meer werken van Rijkswaterstaat (& 50M ton).

Granuliet, ook wel Noordse Leem genoemd, ontstaat bij de wmnmg van pnmair gesteente. De mme rel e delen zijn afkomstig uit de Schotse en Noorse bodem en komen altijd van dezelfde locaties.
Beide bronnen hebben een homogene structuur en samenstelhng. Granuhet is de fiinste gradering, homogeen van structuur en samenstelhng

5 nds het bestaan van het Bouwstoffenbesluit u t het begin van deze eeuwen vervolgens het Besluit Bodemkwahte t (Bbk) 2008 is Granul at grond en schoon.

G ranuliat is grond
De defimtie van grond zoals vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit (BbK 2008) is alsvolgt Grond is vast meterioefdat bestaat urt minerale delen meteen moximole korrelgrootte von 2 mm en
orgonische stof in een verh oudinp en met een structuur zocis deze in de bodem vnn no tere worden o ong e troffen, o lamede von natura in de bodem voo rkomende schelpen en grind met een Irorrelp rootte
ven 2 tot 63 millimerer, met uitzondennp von bopgcrspecle1
Granulietiseen vastmateriaal, datbestaatuitmineraledele van primairgesteente meteenmax mala korrelgroone kleinerdan 2mm. H tmateriaalisafkom tg itde bodem.Hie mee voldoet het
materiaal aan de defmitie 'grond'ie m het Bbk is vastgelegd.
Granulietisgeenreststof, zoalsieinhettelefoongesprekverondersteide Het iseenvoudigwegeenuiterstfilne (kleme) vormvanhetbronmatenaal.

Granuliet is schoon
Granuliet is sinds de eerste toepassing vele malen getoetst op miheuhygienische kwahteit middels samenstelhngsonderzoekan en partilkeuringen. De kauringsresultaten tonen aan dat het materiaal
schoon is (achtergrondwaarde, 'AW ) en daarmee, conform het Bb k en de Regehng bode mkwaiiteit, vnl toepasbaar is op zowel landbodem als onder water.
Voor toepassmg van Granuhat m de plassen heeft Rijkswaterstaat om aanvullend onderzoek gevraagd, m de bijlage de memo van Schreurs Miheuconsuit met de onderbouwmg van de gestelde vragen

Certificaat / bewijsmiddel
Smds september 2009 is de Granuhat van GIB conform de BRL gecertificeerd onder cartificaatnummer NL 858 IZG 039 2. Het certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde cartificenngsmstelhng, m dit
geval SGS-lntron, en geldig voor onbepaalde tijd Dit certificaat is bijgevoegd ter informatie
Het is goed hierbij te vermelden dat in Nederland het verknjgen van een dergehjk certificaat goed geregeld is. Om een certificaat te knlgen, is goedkeunng nodig van de volgende instanties Certificatie-
instelling (in dit geval 505) Sticht ng Bouwkwaliteit College van Deskund gen, Ha monlsatie Commissie Bouw Toetslngscommissie Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accred tat e. Daarnaast wordt GIB

pa nodiek ge-audit, in dit geval door 565.
Granuliet wordt dus toegepast meteen geldig en toepassehlk bewijsmiddel.

Toepassingen
Granullet ordtvooraBerlei toepass ngen gebru kt. Sen aantal voo beelden zijn: in de baksteenind trie, n waterkan gen, als ophoogmaterlaal onde (snel)wegen, ingebiedsophogingen, als
afdichtende laag (zowel boven als onder water) en ook voor de varontdie ping va n zandwin putte n. Voor de varontdiep mg va n de GBT Over d e Maas (smds eind oktober 2019) en de Kras n enbergse
plassen is m de pa node van 2012 2017 ongeveer aCO 000t toegepast. In geen van de toepassingen zijn er problemen met de waterkwahteit, vertroebeling of andere negatieve effecten geconstateerd.


