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Ruud,~
Mede nav onderstaand bericht vraag aan lupie weten fugie van een gesprek tussen aangaande Granuliet en zgn lugie hierbu betrokkens

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

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 9:50
Aani (BS)
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met (over toepassinpsmopelgkheden Ncordse leem)

Het antwoord is vrij eenvoudig.
Vanuit ons houden we een strakke coordinatie lij n via Ruud~ Anders Epat alles door elkaar lopen.

Groeten
Cees

Vezmnden met BlackBeny Work
(wuw.blackbe~com
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Oadenwrp: RB: Terugkoppegng gesprek met (o er toepassingsmogebjtrheden Noordse Leem)

Cees, i

eea op 1 lgn? ts ruud hier de centrale ap 0R'ebben we dat op het netvlies en hoe houden we

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12
Aani
CO Splitthoff, Ruud (WVL); (PPO)
Onderwerpt RE: Terugkoppeling gesprek met Peter Eontrup (over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

Gelukkig stuurde je een terugkoppebng uit.

Ruud is vanuit WVC de dossierhouder

Groeten,
Cees

Venonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)
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Hor~,
Afgelopen vnldap hebben en ik gesproken met , zun medewerkers en een adviseur . Dit naar aanleiding van je mail van 19jug om eens
te verkennen wat de mogehikheden zijn voor de toepassing van Noordse Leem in de Nederlandse waterbovw. In de biilage tref je een uitgebreider verslag aan (meteen onverwachte spm off voor
Integraal Rivier Management :) ).

Op zich zien wij
Daarvoor hebben we een aantal concrete denkricht ngen besproken:

Algemeen:
o Het matenaal Noordse Leem is recent verdwenen van de frist 'matenaalspenfieke toepassmgsverklanng'an het RWS Steunpunt Wegenbouw. Het hjkt voorde hand te liggen om het matenaal

weer op deze hjst te knlgen.
o Voorde toepassing van Noordse Leem in contracten is het eglcht nodig om via het CROW de versch Bende e sen te laten vaststellen, die aan het materiaal gesteld moeten en kunnen

worden.
Waterkeringen (vsrgeliikbare route als met ILDdiikstabilisator m het kader van de POV Macrostabi hts it).

o Aansluiten bij de POV Diikversterkmg Gebiedseigen Grond van het HWBP ~gaat hierover met contact opnemen.
o pilot project(en). In combinat e met de pOV zou fn een HWBp project een g ootschalfge proef gedaan kunnen worden ook ter onderhou I g van accorden g door ENW zie hieronder.

Bel angrlik is dat we hierbij goed leren van de toepassing van Thermisch Gerei n gde Grond.
o Accordenng door Expertise Netwerk Waterkeren is voor weten eihgheid altijd belangnjk

Afdichtingen:
o Naast de toepassing m dilkversterkingen hikt de afdichtmg van kanaalbodems ook kansnlk. Om dit verder te verkennen leg~ contact met (Wilhelmmakanaal) en is het

wegfcht ook verstand gom de gesprekken over toepassing n Twentekanalen te hervatten.

Op 21 augustus spreken ILT, DGWB en RWS (Ruud Sphtthoff) over deze kwesties en op 26 augustus spreken deze partife n met




