
Vent
verzonden:
Aan:
CC;

Ondenverp:

(WVL)

donderdaggapril 201818.51
(WVL);

(ZN)
RE. Antwoord RWS granuliet

(ON)

01

. Ik zatte wat vrolgker maken en de vraag heropenen.

Zoek?g maar op onder welk certificaat dit geleverd wordt...of wat de herkomst is vooronderzoek heet dat .en welk bewgsmiddel men heeR

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 16:25
Aani
CC:
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuliet

Vermogen met B)ackBeny Work(www.blackberry.com)

Vani (ON)e a rws.nt
Vemondeai 5 apr. 20)8 4D) p.m
Naar. (WVL)" nrws rd,
Cci (ZN)" mrws n)&

Ouderrw rpf RE. Antwoord RWS granuliet

naar min idee Volgens mi

lk zal kort naar Dekker Futura reageren,
I
Orz. Q
Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 15 )3
Aani (ON) ;

CC: (ZN)
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuliet

(WVL)

Beste

Nogmaals

Hoe hebben ze dit gekeurd?

Dit is al de t eede keer dat k dit tegenkom.

Mvg +
Van: (ON)
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 14;19
Aani (WVL); (WVL)
CC: (ZN)
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuliet

0 la, en dan nog de reden d t het als grond kan worden beoordeeld. Dit s een restproduct van de granietindustnei! Er wordt de term grametleem of noorse leem aan gehangen~
Or. Q
Van: (DN)
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 14:00
Aani (WVL); (WVL)
Onderwerp: FW: Antwoord RWS granuliet

Collega',

Loopt hoog op en Bodem+ is nu betrokken.

Or. Q
Van:~ (Ohg
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 13:44
Aani (ON)
Onderwerp: FW: Antwoord RWS granuliet



Geachte
In aanvulling op eerdere mails, en omdat ik u telefonisch niet kan bereiken, het volgende:
Wi] hebben de h e lpdesk Bodem+ nog de vraag voorgelegd in hoeverre het materiaal granuhat wordt gekenschetst als grond.
Onderstaand vindt u het antwoord van Bodem+. Hienn word gesteld dat granuliet voldoet aan de defmitie grond en als zodanig kan worden beoordeelt.
Gezien het AW materiaal is gaan wi] er van uit dat dit materiaal dan ook toepasbaar is in de Honswi]kap]as

Graag uw react e op deze mail of op de melding.

Met vnendeh]ke groet,

I +31(0) 6~) +31(ql 344~ I

Hoofdkantoor ) Waalbandiik 14053]B Uzen doorn ] Postbus 60734000 HB Tic] ) +31(0)344 579 999 ) www dekkereroeo nl )

SZSVS Saai q m iW g mia¹

Dekker

van: I formatiepuntwvlgsrws.nl unformat punwwlgsrws.nl
V d d g4 p 1201B15 33

Onderwerp;Antwoord op uw v aag met¹18 040212

Geachte heer~,
Dp 0¹G¹-2026 13 44 h ft g g tdd

Devraag dien ons steldewas:
Ianget]dh ftereenpubRcateopde ba tag staanvanzenternovem/Agentschapnlovereenutspraakvanhetprod ctganuHet.Deun pra k sdatganuhetaang merktwordtals bodem/grond.
Granul at]s een product wat vrijkomt bij het ba en ver ken van Bestone locatie qran at import te Amsterdam Het]s een k]e acht]g materiaal.

In antwoord op uw vraag geven w I de volgende informat e:
vermoedeN]k doelt u op het ove zicht van ultvoenngs raagst kken rond het Besluit bode kwal telt: hnps//ww bodemplus nl/ond werpen/ et- melacving/bbk/publicaties/overzicht omissies/(alleen raagst k 326 gaat over
granuH t).

V d h bb imj d g g lm hdpd khm Ig d t dgq]
G anietzand (ook aangedu dt als granuhet) betreft fi]n zand (fracue 2 mm) afkomst g van g an etmi]ne m onder andere Engels d en Noo wegen 6ranietzand kan ookvoorkomen als restproduct bi] de vann ng of bewerkmg van
g aniet G anietzand bestaatoverwegend uit het mineraal kwarts. Het matenaal heeft een samensteHi g n ee erhoud gen etsen st uctuu zoals dme m de bodem armste e wordt aangetroffen en voldomd armee aan de
d fin t]e van grond mits hm mat naai niet mmr dan 20 gewichtsprocenten bevat in daf act e 2 mm.
G lm dtg nh«d d d BRL9321Dt p d t tf t Ultg gp thi bj dthmg I t fk tg d t«i g, bqhm t I dtg f qk t
bw tp« .Htbm ft m t Idt iikmbi k g f d h d ( t )bd Id t d(g I t)hwt t Iqk h k t k t t g«d bd Dpb ht
geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan overdek alitiet van het rruteriaal dat wordt gewonnen. De BRtis nietva toepassmg op matenaal dat een andere bewerkmg heeft ondergaan dan scheiden wassen of
breken.
Utgang pu tvoorh tonderzoekvandesamensteNI R(hmanalysepakketlvwwijstdeBRLn arst nd ardp kk tzoalsdat ng mmeR]ke tgavevana]KB,NENeneodem+Is eegmwen.opde abs tevana]KBkuntudt

r NEWXXEBBEB¹222]Bm ~ « ~ ~ ~ W

.i¹t¹mwiszs,n ¹mmrz¹amimqnmmmrw...rmwzvnmr¹m¹mrwtmrszwmsmmw

W ek d g gh d t d d ogpl htal g jkh bq t hm tl BEM g htg t ddtt gp tg t d, d Ik t tag thmt gp t d (k t

aanbanum,mwelke ateisdieuitlopngdanva belang).
Ten s lotte merken wq nog op dat b j het werken m en met g anietzand rekening gehouden moet wo den met het isico dat de fi] sta deeltjes van het maten aal mhal eerbaar (kleiner dan 50 mi«ometer) of ree pira bel (kleiner dan
10 micrometer) zijn. Resp]rebel kristal] jn k a ts kan een risico voor de gezondheid geven.

Wj t«pd t I] gh «t d h db bb b t d.tr t I Ig g k t t top d t d t tgm

Metvnendelilkegroet,
Riikswaterstaat
H el p desk Bodem+
066-7977102( k d pt 2)( p kd g t 900 12.00 ) I W g g I/h ipd k/l m]h ipd kf I /

bd pl

Disclaimer:
wl]stre enernaareenzo]u sten oHedlgmogeljkant oo dteg en Desondanksbestaateraltlde nk nsdatheta arno d bi]voorbedddooro oHedigeg g ab]]de raagsteH]ng n tgeheelcorrectofvoUedlgls wi]

Dit ben ebt kan informat e bevatten d e niet voor u s bestemd. Ind en u n at de ges dremee de bent of dit ben cht a bus i e el jk aan u is toegezonden, wordt u vw recht d t aan de afzend r te melden en het ber cht te va wi]de en. De
staat aanvaardt geen aansprakeli]kheid voor schade van welke aard ook die va ba d houdt met risico s verbonden aan het elekt onr s«h verzenden van be ichten.

This massage maycontain information that is not intended for you. ]f you are not the addresseeor if this massage as sant to yo by m st ke yo are req ested to Inform the sander end de]etc the massage The state accepts no
Nltyf d g f yb d It gf th k h t th I t«t f g

Met vn ende]l]ka groet,

(+32(0)6~(+32(0)344~] Aanwezigopwo]
Hoofdkantoor

)
Waalbandi]k 14053]B Uzen doorn

)
Postbus 6073 4000 HB 1 iel

)
+31(D)344579 999

)
www dekkereroeo nl

)
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