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Ik weet er veel van. Ik denk dat~ je nog beter kan informeren, hg weet nog meer ..

Een filne dag,

+3t (0)~
Van: (wVL)
Verzonden: maandag 2 september 2019 9:36
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek met (over lnepassingsmogelgkheden Noordse Leem) — aanvulfing nav 27/8

Weet la het filne van de discussie over de status van Noorse leem. grond of bouwstoP

Groeten,

Vani (WVL) Ca rws,nl &

Verzonden: maandag 2 september 2019 09 05
Aan (WVL) rws.nl&

CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek et

Cirws nl ; WV L) Carws nl

(over toepasslngsmogel ikheden Noordse Leem) — aanv 0 ng nav 27/8

Ik ben terug van vakantie en ben met op de hoogte van de laatste stand van zaken. Neem hiervoor if contact op met

Gr. H
Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 9:36
Aani (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE. Terugkoppehng gesprek met (over toepassingsmogelgkheden Noordse Leem) — aanvulling nav 27/8

Hoi~,
Ik ken de discussie. O~Noordse leen gond of bouwstoP

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 11:39
Aan: (Vrvt)
Onderwerp: RE. Terugkoppeling gesprek met~ (over loepassingsmogelgkheden Noordse Leem) — aanvulling nav 27/8

Bedoe(je met " klinkt bekend ", datje de dacussie kent ofdat de uitkomst" het is gmrd" kent en dat dat de hjn van ILT is?

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)

V (WVL) Isovs.nt
D t : d g 28 g 2019 3 46 PM
A (WVL) a .I&
Ond wwrp; RE: Terugkoppeling gesprek met (o er toepsssingsmogehjkheden Noordse Leem) — sanmging ns 27/8

Hoi~
Klinkt bekend. is erbil betrokken (geweest). Hg is maandag terug van vakantie, maar wil liever geen afspraken staat in ziln agenda ;)

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 13:08
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek met (over toepassingsmogelgkheden Noordse Leem) — aanvulling nav 27/8

Ik ken deze afspraak met. Is Bodem + h enn geconsulteerd& 3ug e zitten in de discussie bouwstof/grond.

Gioeteh,

Vent GPO) rws nl
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 12 26
Aan: (ON) rws.nl&; (ON) rws.nl&

CC: (WVL) Orws.nt&,~(GPO) ~Orws.nt&,
Onderwerp: FW: Terugkoppehng gesprek met overtoepassmgsmogelilkheden Noordse Leem) — aanvulhng nav 27/8

Goedeno rgen~en~
Cotauw.com&

Bwrbg terugkoppeling van onderstaaade tav granuhet/ noordse kem

~klopt het nu dat het als grond gecertiTiceerd kan bhjven" Gok io water" Hoe zit dd nu met evt. MiToubelastende zaken mals eerder speelde?

Graag even)e reactn daarover en stand van zaken wrake dit dossier. Dank.



/&hoos t bes hwmm~ntV (PPO)
D lu : woensdag 28 aug. 2019 916 AM

GPO) ~grws b, Bra dseu, Ce s (WVL) alnvs.w&, (BS)
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alrws nl, 5pbttboff, Ruud (WVL) aizws.ub
(GPO)~ t, (ON)

Goedemorgen,

Een korte update.

Op aangeven van Ruud Sphtthoff heb ik gisteren kort met verder gesproken over de toe passingsmogeli/khede n van Noordse Leem. Dat kon omdat eerder tussen ILT, l&W

en RW5 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 bete mme dingen (anders dan de gebruikehjke) zi/n voor toepassmg m de gww-sector.

Vorige keer asersprake van drie mogeli/ka apo en:
~ DjkversterkingendepOVGebiedseigenGrond:inhetkadervandezepOVzo inalgemenezinnaa Nood eLeemgekekenkunnenworden.Overleg etdeTMvandezepOV(~) heeft opgeleverd dat het aspect erosie bestendigheid dan belangnjk is. Nu valt het materiaal m categorie 3, maar daar zit van alles m (van zand tot mmde r goede klei).~ heeft

aangeraden om wat simpele proeven te doen om de erosie bestendigheid te onderzoeken door water over een talud te laten lopen. (adviseur Bontrup) gaat dit met ~afstemmen
om te kijken of dergeh/ke proef/es net slede erosieproef met de buitenboordmotor vnj eenvoudig door Bontrup zelf uitgevoerd kunnen worden

~ D jkversterkingspro/ecten; voor d jkversterk/ngsp o/ecten bij waterschappen lijkt het project Hansweert van Scheldestromen interessant. Dit is een forse dijkversterk ng langs de Westerschelde,
waarde kromongeveer3metermoetwordenverhoogd Daargaatveel grond m zitten. van het waterschap is wel nieuwsgierig en ~aat een afspraak met hem maken.

~ Voor kweloplossmgen bij kanalen is het proi act Twente kanalen een gepasseerd station (zie de voorgaande mail van~ hierover), maar RWS bereidt momenteel een procesie voor dat moet
leiden tot een breder palet aan oplossmgen voor kwelbeheersmg Zodra dit proces/e wat duidehjker wordt, is het zaak om te ki/ken hoe een toepassing van Noordse Leem hier onderdeel van kan
zi/n (naast andere oplossmgen om de va rschig ende marktpartiie n een zo geli/k mogelijk speelveld te bieden)

Ten opzichtevan dezesporenisernogeenspoo bijgekomen, a tBontrupisdoo een aannemervanonsgevraagdom een oplossingtebedenken oo het herstel venae gefirodeerdeoever.
Technisch lijkt het matenaal Noordse Leem heel geschikt om de e oei agaten op te vullen zonder dat doo de stroombelasting d reet op n e uw eros e ontstaat (zodat art jd is om een toplaag aan te
brengen).

Groeten,

T 06~
giws. nl

Van: ~)o)ce (GPO)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 19:19
Aani Brandsen. Cees (WVL); (PPO)'BS); Splitthoff, Ruud (WVL)
CC: GPO); (PPO) ; (GPO); (ON) ;
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met Peter Bontrup (over toepassingsmogelgkheden Noordse Leem)

(GPO)

Goedemiddag heren, dame,

Vanuit het project Twentekanalen ml ik graag het wlgende verduidelijken n.a v. ondemtaande mails.

Na een uitgebreids Value Engineenng studie met de markt 3060 jaar hebben wij mor het project Twentekanalen gekozen vmr een spewfieke kwel maatregel en dat is een zand bentonietmengsel geworden. Deze
maatregel laten wij dooreen (zelhtandig) hulppersoon uitvoren en zal straks onderdeel worden wn het hooklcontracl Deze koers is intern afgestemd en de aankondigingen zijn in de afgelopen weken op Tendemet
geplaatst. Na wrduideli/kende gesprekken met enkele marktpartijen hebben wij geen bezwaren ontwngen. In het proces «mraf hebben wij ook aan de firma Bontrup aangegewn waarom wij specifiek mor project
Twentekanalen wor deze koers gaan Wij hebben ons daarna niet meer gemengd in de discussie met DGWB/ILT en Bontrup, zoals Cees ook heeft re/zocht De aanbesteding mor proiect Twentekanalen start begin
september.

In de afgelopen tijd heb ik met (WVL) en s gesproken owr de bedngen uit de Value Engineering studie en de noodzaak om wor toekomstige
kanaalpro/ecten kennlsonhwkkeling door te weren mor de kwel beheersing. Michel en ik zijn nu bezig met het uitwerken wn een strategische notitie die wij intern willen wodeggen. Daaruit moet een adves wlgen hoe
wil de kennisonhnkkeling daann als RWS mogelgk kunnen fawliteren, dat kan mogeltk va een pilot tra/ect of door aan te sluiten bil lopende kennisinitietiesen. Insteek is wel dat we vagen inzetten op een transparant
proces, bipuorbeeld in lijn met het Value Engineering proces, om te garanderen dat age marktpartijen een geli/k speelwld krijgen Uiteindelijk moet dit snor RWS een breder pallet oplewren aan oplossingen v or
kwelbeheersing, zcdat we mor ons netwerk in de toekomst een nog betere afweging kunnen maken.

Op korte termgn spreken~ en ik met ~user de notitie en het wnolg proces que aanhaken andere afdelingen en uiteindelzke besluitsonning. Likt mg wel zaak om de wrbinding met elkaar te houden, zodat
we wn elkaar weten waar we mee bezig zijn

Ik hoop dat ik wrduidelijking heb gegewn, mochten er vagen zijn bel mij gerust.

Rwa apo
0 fr I 2 I 3326 LA Ut ht
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M 06~
Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 7:69
Aani (PPO); BS)
CC: Splitthoff, Ruud (WVL); (GPOR GPO); (PPO)
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met Peter Eontrup (over lnepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

Gelukkig stuurde je een terugkoppebog uiL De bok met Bontrup loopt via naardere personen bij RWS. Echter er speelt momenteel een zwaar dosswr tussen Bontrup en DGWB/(LT over wel ofniet een
verklarmg te krijgen als gmnd ofbouwstofvoor hun restant fijne facta wat overbij ll na breken van steenslag tbv ZDAB.

Ruud js vanuit WVL de doasjerhouder en k wd Mdereen oproepen geen tussentfidse meld&gen of gesprekken te doen met Bontrup tot na 2) augustus en het moment daarna waamp Ruud kan aangeven wat
de route wordt tav de verklanng.

Bontrup 6 we) consetent dat helpt



(www blackberrv com)

IBbooewaterbescbemune.nbV ai (PPO)
Dt : gdg09 g.20I9120PM
A : (BS) a b
K pi : Splitthoff, Ruud (WVL) &mud sngnhoffiBr s nb, Brmds n, C s (WVL) &c s.brandt n(ar s nb, ~(GPO)
(PPO) Bhoo w t rbeschermma nl

Ondermrp: Terugkoppeling gesprek met Peter Bontrup (o er toepassingsmogelillrheden Noordse Leem)

air s.nD, GPO) ar snD,

Hoi~,
Afgelopen vn)dag hebben en ik gesproken met peter Bontrup, zgn medewerkers en een adviseur (voormalig Deltares medewerker). Dit naar aanleiding van je mail van 19juli om eens
te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van Noordse Leem in de Nederlandse waterbouw. In de bijlage t ef je een uitgebreider verslag aan (met een onverwachte spin off voor
Integraal Rivier Management :) ).

Qp zich zien wij voldoende toepassmgsmogeliikheden en ook concrete aanknopingspunten voorde toepassing van Noordse Leem m proiecten van RWS en de waterschappen De focus hgt hier gelet op
de eigenschappen van het materiaal (zwaar, ondoorlatend, geen verwering) op waterkenngen en afdichtingen. Daarvoor hebben we een aantal concrete denkricht ngen besproken:

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

weer op deze hjst te knigen.
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 (vargeliikbare route als met ILDdiikstabilisator m het kader van de POV Macrostabihteit).

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

Bel angrlik is dat we hierbij goed leren van de toepassing van Thermisch Gare(n gde Grond.
o Accordenng door Expemse Netwerk Waterkeren s voor waterva(l gheid alt jd belangrijk.

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

welhcht ook verstandig om de gesprekken over toepassmg m 1 wentekanale n te hervatten

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 meens verdwenen. Bontrup heeft dit akkefietie opgeschaald naar voormahg mim sta r van BuZa,
Ha tbc Ziilstra en zo is via ian Hendnk Dronkera een bagetie gaan rollen. Op 21 augustus spreken ILT, DGWB en RWS (Ruud Sphtthoff) over deze kwesties en op 26 augustus spreken deze partiie n met
Peter Bontrup. Die gesprekken zouden beleidsmatig voldoende ralmte moeten bieden vodrdatwe de h erboven genoemde denknchting verder u t te erken.

Groeten, mede namens~

T 06~
nfws.nl


