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Cees,

zie mailcommunicatie hieronder. 10.2.9

Nogmaals kort samengevat.
Granuhat (Noordse leem) heeft een geldig bewiismidde l en is daarmee vnl toepasbaar. In Nederland is het varknige n van een certificaat goed geregeld.
Goedkeuring van de volgende loketten is nodig: Certificatie mate lhng (in dit geval SGS), Stichtmg Bouwkwaliteit, College van deskundigen, Harmonisatie commissie bouw, Toetsingscommissie
Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accreditatie.
Vervolgens worden wij door SGS periodiek ge-audit.
In mijn vonge mail heb ik de Kraaiienbergse plassen aangehaald, daar is m de penode 2014 toten met 2017 meerdan 4DDK ton succesvol toegepast Dat is uitgerekend de toepassmg (verondiepmg
zandplassen) waarvoor het nu geblokkeerd wordt.
RWS bhjft gesloten, het blifft voor ons gissen en afwachten wat de volgende vraag of hypothese is die we moeten weerleggen of toelichten We zijn al gecategonseerd als afval, er zou asbest in zitten,
Barium, cogoidaal gedrag, flocculant(zie onder). De vraag is wat is het volgende?.

Het doet mij denken aan het spreekwoord dat miin vader weleens gebruikt: "een gek kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden".

Wil ziin voortdurend volledig transparant en geven overal antwoord op De ti)d tikt maar door en onze bedriifsvoenng is in gevaar, ondanks dat het luist gecertificeerd is, bewezen schoon en vrij
toepasbaar is kunnen wij geen kant op.
we zitten nu onterecht gevangen m een vacuum van de regel gevmg. Dat terwiil het luist zo goed geregeld is in Nederland, die regel geving waar wij aan voldoen

Het fs meerden de hoogste ti)d dat we het positieve gaan zien en daarmee aan de slag gaan, hierbij een aantal concrete voorbeelden
onlangs nogop het nieuwsmeerdanlzookmdiikgaataangepaktworden Noordsefeemisgeschiktvoordijken,aangetoondinde praktiikenonderbouwd door Deltares

~ RWS heeft een uitdagmg met het Twenteka naai (en ook andere kanalen). Het is mmidde l s zeer aannemelijk dat de Noordse leem hiervoor een oplossmg is. Deze oplossmg siert in zifn eenvoud
en is ook nog eens zeer economisch!
Wil hebben op eigen mitiatief testen uitgevoerd onder begeleiding van (ex Deltares, onlangs gepensioneerd) en de resultaten ziin positief
we gaan nu vervolg onderzoek doen (praktiik nagebootst) Het is biivoorbeeld uiterst zmvol als Rws meekijkt, de contacten hggen eraf Naast ons denken ook nog eens de aannemers dat het de

oplossmg is.

Tiidens het havengildediner zat ik naast . zii pakte het verhaal ook op en had toevallig de maandag erop een meetmg met de verantwoordelijke.
Een andere uitdagmg iade droogte, de mmister heeft aangekondigd hier werk van te maken en te denken aan de overloopgebieden ~heeft al contact gelegd met Prof. (ex
collega)
De Noordse leem is hiervoor een zeer praktische oplossing en wederom verassend eenvoudig!

Het is natuurhik doodzonde dat er een discussie is ontstaan over de Noordse leem en dat brengt onnodige ruis m de goede dmgen die we met elkaar kunnen en moeten gaan doen

Ik stel voor op korte termifn een afspraak te maken

Groet,~
19 2019 10:08

(WVL)

n'oltn
Senti
To:
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Beste~
We hebben bij de levera no er navraag gedaan I a v. het vermelde op het va lfgheidsblad van de Ecopure p-1719. Hun react e fs dat wat op het MSDS blad vermeld staat enkel h t product m zijn pure vorm
betreft en geen betrekkmg heeft op een toepassing in verdunde vorm.
De reden dat deze standaardbepahng opgenomen is op het MSDS is omdat EcoPure geleverd wordt m pure vorm (poeder) en m relatief grote volumes (big bags)
Lozmg m pure vorm m oppervlakte/grondwater kan ongewenst zijn en dient dus vermeden te worden Manken zich biivoorbeeld voorstellen dat een groot volume m pure vorm een verstoppmg in een
afvoerkanaal kan veroorzaken.



Het belangrijkste op het MSDS blad aangaande de milieuhyg Enische kwahteit betreft de infor atie over aanwezigheid van gevaarliike bestanddelen overeenkomstig de EU verordening. Het MSDS blad
is daar duide hik over, EcoPure is niet parsistent en niet bi o accumul eerbaar, het bevat geen PBT of zPzg stoffen en wordt dus beschouwd als niet toxisch en geeft geen ophopmg in organismen.

EcoPure m Noordse leem is enkel in sterk verdunde vorm toegepast (minder dan 1 op 100DD, oftewel cooly(). Direct na toepassing bindt de flocculant zich met de fijne delen Op het moment dat de
Noordse leem wordt toegepast heeft het een vaste vorm. De floccul ent heeft dan zijn bindende werk met de mineralen gedaan en is dan dus nauwelijks mobiel.

Samengevat.
Deze standaardbepahng is bedoeld voor Ecopure in pure poedervorm De dosenng m Noordse leem is zeer genng (te verwaarlozen) en zit er vniwel immobiel in.
Daarbii is de Ecopure met toxisch en geeft geen ophogmg m organismen De conclusie is dan ook dat Ecopure m de Noordse leem volstrekt onschuldig is en geen nsico voor het milieu vormt

We hopen dat je hiermee voldoende geinformeerd bent. Mocht je verder nog vragen hebben dan weet ie ons te vin de n i

Aangaande het plannen van de afspraak bij ons m Amsterdam heeft aangegeven e r graag bil te zijn
Hij wil afspraken plannen in het Midden Oosten en Singapore. Op d t moment stellen wij voor 9 of 10 mei, zien jugie een mogelijkheid snel duidelijkheid te geven over deze data?

Met vn ende liike groet,

Vent (WVL)

Verzonden : maandag 15 april 2019 17.43
Aan:
Ondenverp: RE Notitie Granuliet

Cprws nl

Hoi ~
Het ruwe product/ basis product dat jullie bewerken hoe ziet dat er uit? Is het grof gebroken steen& Heb ie misschien een foto voor mij.
Kun je ook wat zeggen over de wijze hoe het gewonnen wordt. Hoe ziet het materiiaal er uit in de steengroeve.7
Ik wil de gedachte toetsen of het materiaal aangemerkt kan worden als grond toegepast als niet vormgegeven bouwstof.

Alvast bedankt.

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www,blackberrr.com)

Van:~~LAaranret-rmport.nl&
Datum: maandag 15 a pr. 2019 4 16 PM

Aan: (WVL)

Kopie: c~bontrup.com&
Onderwerp: Re: Notitie Granuliet

Olws nb

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

Inhoudelijk antwoord ontvang je zsm.

gr.~
Vent (WVL)

Verzonden: maandag 15 april 2019 14.02
Aan:
Onderwerp: RE Notitie Granuhet

rws. nl &

Beste Q
Dank voorbat rapport. Een vraag die het rapport niet beantwoord rs m0n vraag waarom het veiligheidsblad aangeeft dat vermeden moet worden dat EroPure P 1715 in afvoerkanalen,
oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Kun la deze vraag beantwoorden.

Op de voorgestelde overlegdata en locatie knip le zsm antwoord.
Een filne deg,

+3I (0)6~
Van: [marltm~oranret-imoori.nlj
Verzonden: vnldag 12 apriil 2D19 1$ :44Aani~ 9 ~(WVL)
CO DGRW;
Onderwerp: Nobtie Granuliet

Beste~
Zoals afgesproken hierbij de notitie.
Onderzoekt.a.v. cogoidaal gedrag is er ook in verwerkt.
Positief dat er een gesprek bij ons op locatie komt.
Zoals gisteren besproken deze notitie graag in vertrouwen behandelen aangezien eerder gedeelde mformatie onterecht tegen ons is gebruikt.
Mogelijke data voor ons zijn 7, 6 en 9 mei 13:00 te Amsterdam.
Laten lugie weten of een van die data past?
In het geval van vragen of opmerkingen zijn wij uiteraard beschikbaar.

Goed weekend.

Met vriendelijke groet,


