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Goedemorgen,

fien korte update.

Op aangeven van Ruud Sphtthoff heb ik gisteren kort met en ziln adviseurs verder gesproken over de toe passmgsmogetilkhede n van Noordse Leem. Dat kon omdat eerder tussen ILT, )&W
en RWS overeenstemming is bereikt over de vraag m hoeverre granuhat of Noordse Leem als bouwstof of als grond kan worden beschouwd. Die overeenstemmmg luidt dat granuhat als grond
beschouwd mag worden en dat er dus geen belemmeringen (anders dan de gebruiks hjke) ziln voor toepassmg m de gww-sector. 11.1
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Van:~ (GPO)
Verzonden: maandag 12 au ustus 2019 18:19
Aant Brandsen, Cees (WVL); (PPO); (BS); Splitthoff, Ruud (WVL)
OG (GPO); (PPO)~ ,GPON (ON) ;
Onderwerpt RE: Terugkoppeling gesprek met (over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

(GPO)

Goedemiddag heren, dame,

Vanuit het proiect Twentekanalen wil ik graag het mlgende mrduidelilken n.e.v. onderstaande mails.

Ne een uitgebreide Velue Engineenng studie met de merkt mng lear hebben mi vor het pro)act Twentekenalen gekozen vmr een spewlieke kwel maatregel en dat is een zand bentonietmengsel geworden. Deze
maatregel laten wij dooreen (zelfstandig) hulppersoon uitmeren en zal straks onderdeel worden mn het hoofdcontract. Deze koers is intern afgestemd en de aankondigingen zijn in de afgelopen weken op Tendemet
geplaatst. Na wrduidelfikende gesprekken met enkele marktpartfien hebben wfi geen bezwaren ontmngen. In het proces moraf hebben vsl ook san de lirma Bontrup aengegewn weerom wfi speafiek mor pro)act
Twentekanalen mor deze koers gaan. Wij hebben ons daarna niet meer gemengd in de discussie met DGWB/)LT en Bontrup, zoals Cees ook heeft wrzocht. Ds aanbesteding mor pro)act Twentekanalen stan begin
september.

In de afgelopen tijd heb ik met fan(L) en gesproken omr de bevngen uit de Value Engineering studie en de noodzaak om mor toekomstige
kanaalprojecten kennisontmkkeling door te meren mor de kwel beheersing. ~en ik zijn nu bezig met het uitwerken wn een strategische notitie die wij intern willen vmrleggen. Daaruit moet een adues m)gen hoe
wij de kennlsontuikkegng daarin als RWS mogel»k kunnen faciliteren, dat kan mogefilk Va een pilot traject of dooreen te sluiten bij lopende kennisinitlatiemn. Insteek is wel dat we willen inzetten op een transparant
proces, bijhmrbeeld in lijn met het Va)cc Engineering proces, om te garanderen dat alle marktpartijen een gelijk speelwld krijgen. Uiteindelijk moet dit «mr RWS een breder pallet op)eieren aan oplossingen vmr
kwelbeheersing, zodat we vmr ons netwerk in de toekomst een nog betere afweging kunnen maken

Op kone termiln spreken ~en ik met~ csor de notitie en het wnolg proces qus aanhaken andere afdelingen en uiteinde)i)ka besluiborming U)kt mij wel zaak om de wrbinding met elkaar te houden, zodat
we sun elkaar weten weer we mee bezig ziln.

Ik hoop dat ik uuduidelilking heb gegemn, mochten er vagen zfin bel mfi gerust.

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 7:49
Aani (PPOE (BS)
CC: Splitthoff, Ruud (WVL)) (GPO);
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met

(GPO); (PPO)
(over toepassingsmogelgkheden Ncordse leem)

Gelukkig stuurde je een terugkoppeling uk. De bnk met Bontrup loopt via nwerdere personen bij RW&. Echter er spaak momenteel een zwaar dossier tussen Bontrup en DGWB/)LT over wel ofniet een
verklaring te krijgen sls gmnd ofbouwstofvoor hun restant gjna factie wat overbhjlt na breken van steenslag tbv ZGAB.

Ruud is vamut WVL de dossi:rhouder en k wd iedereen oproepen geen tussentijdse meklingen ofgesprekken te doen met Bontrup tot na 21 augustus en het moment daarna waarop Ruwl kan aangeven wat
de muts wordt tav de verklarmg

Groeten,
Cees
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air s.nt, (GPO) igr s.nD,

Hoi~
Afgelopen vnldag hebben en ik gesproken met , zgn medewerkers en een adviseur . D t naar aanleiding van je mail van 19)uli om eens
te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van Noordse Leem in de Nederlandse w terbouw. In de bijlage tref)e een uitgebreider verslag aan (met een onverwachte spin off voor
Integraal Rivier Management :) ).

Op zich zien wij voldoende toepassmgsmogeiilkheden en ook concrete aanknopmgspunten voorde toepassing van Noordse Leem m prolecten van RWS en de waterschappen De focus hgt hier gelet op
de eigenschappen van het materiaal (z aa, ondoorlatend,geen er erlng) op aterkenngen en afd chtingen. Daarvoor hebben e een aantal concrete denkricht ngen besproken:

~ Algemeen:
o Het matenaal Noordse Leem is recent verdwenen van de hist 'materiaalspeofieke toepassmgsverklaring'an het RWS Steunpunt Wegenbouw. Het lijkt voorde hand te liggen om het matenaal

weer op deze hjst te knigen.
o Voorde toepassing va Noordse Leem in co t acten is het weglcht nodig om via het CROW de versch tiende eisen te laten vaststellen, die aan het materiaal gesteld moeten en kunnen

worden.
~ Waterkeringen (vergeliikbare route als met lLD diikstabilisator m het kader van de POV Macro stabihteit).

o Aansluiten bij de POV Diikversterkmg Gebiedseigen Grond van het HWBP ~gaat hierover met (Fugro) contact opnemen.
o Pilot project(en) In combmatie met de POV zou in een HWBP-project een grootschalige proef gedaan kunnen worden, ook ter onderbouwmg van accordenng door ENW, zie hieronder

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

~ Afdichtmgen:
o Naast de toepassing m diikversterkingen hikt de afdichtmg van kanaalbodems ook kansnik. Om dit verder te verkennen legt~ contact met (Wilhelmmakanaal) en is het

wellicht ook verstand g om de gesprekken over to passing n Twentekanale n te harvatt n.

Maar, bij de voorbereiding van het gesprek werd ons duideliik dat e r grote belemmeringen voorde toepassmg va n dit m aten aal vanuit ILT ziin opgeworpen. ILT claimt dat Noordse Leem een bouwstof is
(ondanks dat het al vele jaren als grond wordt gebruikt) en daarmee liiken de toepassingsmogeliikheden me ene verdwenen.

Op 21 augustus spreken ILT, DGWB en RWS (Ruud Sphtthoff) over deze kwesties en op 26 augustus spreken deze partile n met
. Die gesprekken zouden beleid matig voldoende ruimte moetenbieden v66rdatwe de h erbo engenoe de denkrichdng verder u tic erken.

Groeten, mede namens~
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