
Van:
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vrijdag 19 apnl 2019 13:29
Brandsen, Cees (WVL)

FW: Notitie Granuhet
20190418 Noordse Leem Proces.pdf

Wo

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Flag for follow up
Voltooid

Cees,

Rijg voegde p oc sbeschrijvlng is ook g deeld.

Groet,~
N'om
Sant t dorderdap 18 april 2019 19:34
To: (WVL)
Cc;
Subject: Re: Nobbe Granuliet

Beste~
Ik badje even gebeld om te overleggen en uit te nodigen voor een bezoek aan ons vdor het bezoek met ~aan ons.
Dan kan ik je alles laten zien en heb je echt een gevoel waar het over gaat.
Dit is in een half uur geregeld.

In de bi)lage vmd je alvast informatie beelden mbt de leem.

Morgen kunnen we meer duideliikheid omtrent de flocculant.

Ik verneem graag je reactie.

Met vnendehjke groet,

Vent (WVL)
Verzonden: maandag 15 april 2019 17 43
Aan:
Onderwerp: RE Notitie Granuhet

Het ruwe product/ basis product dat julhe bewerken hoe ziet dat er wt? Is het grof gebroken steen? Heb)e misschien een foto voor mil
Kun je ook wat zeggen over de wijze hoe het gewonnen wordt. Hoe ziet het matenaal er uit in de steengroeve.?
Ik wd de gedachte toetsen of het matenaa l aangemerkt kan worden als grond toegepast als met vormgegeven bouwstof.

Alvast bedankt.

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: graniet-import.nl&
Datum: maandag 15 a pr. 2019 4 18 FM

A n: (WVL)

Kopb: 0 bontr~ucom&
Onderwerp: Re: Notitie Granubet

Ca rw&, nl &

Beste~
Bedankt voor je mail en vraag.
De vraag is uitgezet bij de profs.

Inhoudehjk antwoord ontvang je zsm.

gr.~
Van:~~,~ (WV L)

Verzonden: maandag 15 april 2019 14 02
Aan:
Onderwerp; RE: Notitie 0 anuliet

rws.nl&

Beste Q
Dank voor het rapport. Een vraag die het rapport met beantwoord is miln vraag waarom het veihgheidsblad aangeeR dat vermeden moet worden dat EcoPure P 1715 in afvoerkanalen,
oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Kun je deze vraag beantwoorden.

Op de voorgestelde overlegdata en locate knlg la zsm antwoord.
Een fiine dag,

QQP Denk ock ssn h t milie - is printen vsn deze mail echt nod o

Van: ranietnm rt.nlj



Zoals afgesproken hierbij de notitie.
Onderzoekt.a.v. colloidaal gedrag is er ook in verwerkt.
Positief dat er een gesprek bii ons op locatie komt.
Zoals gisteren besproken deze notitie graag m vertrouwen behandelen aangezien eerder gedeelde informatie onterecht tegen ons is gebruikt.
Mogelijke data voor ons ziin 7, 8 en 9 mei 13:00 te Amsterdam.
Laten jugie weten of een van die data past?
In het geval van vragen of opmerkmgen ziin wil uiteraard beschikbaar.

Goed weekend.

Met vnendelijke groet,


