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. Zie bfigasnd een verslag van~ ven een interne bespreking,
De scope van de 9321 gaat (ze onderstaande gele tekst wt de BRL)

Goed om met elkaar te spreken

I
1.2 Toepsssrnqsqebed
Industnezsnd en/of (gebroken) industrieprind is bedoeld om te worden toegepast als grond brnnen het generieke kader van het Bes/urt bodemkwalrteit: Om matenasl onder deze beoonie/rnpsricht/rjn te
kunnen certriicererr dkerrt het afkomstrq te zr/n van een rndustrrele wirrninp, waarbrj het matenaal wordt gewonnen of vrfikomt in sen beheerst proq.s. Het betrek niet materraal dat vrrjkomt bu werken van
sanering of onderhoud van (water)bodem.
Industnez nd en/of(qebr ken) ndustrreprlnd heefl een rretuurlijke herkomst en komt uit een "on ge oerde" bodem. Op basis van het geologisch does/erken een uitspraalr warden gedaan over de kwa/(telt
van het materiaal dat wordt gewonnen.
Deze beorvdeirnqsnchtifin rs n rat bedoeld voor matenaal dat een bawerkrnp heefl ondergaan en dam dan scheiden, wassen of lveken. Cerirficering van henpebrurkt matenaal onder deze beoorde /rnpsncht/fin rs
niet toegestaan.
Kier, lee(aarde, matenaal afkomstig uit deklagen, flupsand en derpelqke konnerr niet op basis van deze beoordelinpsnchtlfin worden pecertiliceerd. Drt geldt ook voor steerrsiap geproduceerd uit pe steen te.
8

2 DEFINITIES
2.11nduslnezand en (gebroken) industriegrind
Van natura in de bodem «mrkomend sedlmentwr materiaal, dat een productieproces kan hebben ondergaan waarbij het materiaal kan worden gescheiden, gewassen en/afgebroken,Ook steen slag uit grind valt onder
deze definitie (zie 2.2).
De onstaansgeschiedenis wn hei materiaal is zodanig dat het in geologisch opzicht kan worden geclassikceerd als een niet gelithificeerde tenigene afzetting
Toe/ichting i.
Een tenigene afzetting bestaat uit deeltjes die zijn ontstaan als gevolg mn mechanische en/of chemische mrwerlng, mnolgens zijn getransporteerd onder inuoed mn water, lucht, zwaartekracht e.d en nadien zijn
afgezet. Hieronder worden (bljumrbeeld) niet wmtaan chemische en pyroklastische afzettmgen.
Toelichting 2.
Lithificatie ommt alle processen als gekuip waanan afzettingen onder ingoed mn compac-tie en/of cementatie mrworden lot een sedimentair gesteente,
2 2 Steenslag uit grind
Steenslag uit gnnd is steenslag geproduceerd deur het al dan niet Lofiedig breken kan de okarmast gnnd, die mlkomt bil de prcductie kan gnnd. Steenslag uit gnnd is kaalst ahomstig kan wrschil-lende
productielocaties wn grind (en zand) binnen een uitgebreid wlngebied.
Steenslag uit grind dient gezien de herkorrat en de hoge slijtage binnen hat productleproces apart beoordeeld ta worden op de mlieuhygignische kwaliteit.

Kort en goed: Ifikt mij verstand 9 binnenkort de koppen bij elkaar te steken.
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Hallo R,
in Honswfikerplas/opp.water
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Beste allen

grond.
De branche zelf heeR enkele &aren geleden sanqeqeven aangegeven dat dit met past onder de noemer

Zie eerder advies hieronder en deze blilR nog steeds staan :
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Ben~ verhaal+, de vraag bhjlt evenwel : mag bet nu wel of rust worden toegepast en de mtgebreae uaeemettmg mu kunnen helpen om tuer een degrdefstandpunt over m te nepen zodat het
vervolgens mor~ dmdehjk wordt wanneer gweyruct moeten handelsu.
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Collega',

Op 16 mei) I. ben ik op bezoek geweest bi het familiebedriif Bontrup, in deze dochteronderneming 'Gramst Import Benelux', te Amsterdam om eens nader te onderzoeken wat er allemaal speelt
met granuhet, ook wel Noorse Leem genoemd.
Reden is dat Dekker Futura BV dit matenaal in de verondieping van de Honswijkerplas wil toepassen Op de gedane melding voor het Besluit bodemkwakteit hebben wil (i o m. WVL en cogega s van

Het bezoek:
1 ldens miln bezoek heb ik u tieq qekreqen van het proces het betreffende matenaal en de bilbehorende eiqenschappen (veelal door dhr.m~.a ~~ a~ ~ azh van ~L

Daarnaast werd uitgelegd wat de core busmess van het bednlf is, men levert de steenfra*te aan 80% van de asfaltbedniven in Nederland. Das ro volgde dat het met af kunnen voeren van het
granuliet kan leiden tot stil leggen van de productie en daarbij dus ook de productie van asfalt in Nededand.

Toepasseri in voormalige zandwinplassen:



Sontrup is mogelgk een van de grootste levers naars voor grondstoffen (steentjes) voor de Nederlandse asfaltindustne en dreigt eraan probleem met de opslagcapaoteit van granuliet en
daarna van de productie van de grondstoffen voorde asfaltindustne. Dit zou een domino-effect kunnen hebben naar de wegenbouw en zelfs werken van RWS.
Hoewelii Hen gaf aan dat men

HH RWS ON gaat in overleg met het betreffende waterschappen~Adam en Fnesland) om meer info en ervanngen rond het toepassen te verzamelen.
Aan ~ de vree~om de nog te ontvangenl onderzoeken van~ over de eigenschappen en ns co s van granuliet met collega s te beoordelen en adves daaiop te geven voor wel of
n et toepassen.
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