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Hoi~
Dank,zeker heb ik hier wat aan, stelt weer gerust (deels)

Groet)e

Ps zag een aardige analyse van de database puin en asbest p)

Van: tno.nl]
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 13:38
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet en asbest?

Hoi~

Net zoals talk en ohvme zand (waar nu ook veel om te doen is) kan graniet/granuhet net zoals alle andere nato vrsteensoorten vermengd/verontreinigd ziin met diverse andere mine raaltypen waaronder
waaronder amfibolen Het gaat dan heel vaak om de niet asbestiformevadiant. In theone en sporadisch ook inde praktiik kan het voorkomen dat m deze niet asbestiforme mmeralen ook de
asbest forma variant aanwezig is. D t hebben we recentelijk nog aan de hand gehad met de Bnder make up affaire.

Bovenstaande betekent niet dat alle natuurgesteenten standaard op asbest onderzocht moeten worden, daar is ook geen verplichting voor. Daarnaast is eraan complexe analyse voor nodig om
onderscheid te kunnen maken tussen asbestiform amfibool/serptentiin en de niet-asbestiforme vadiant Geen van de commerciele labs in Nederland kan dat op dit moment.

Het probleem van d t soort nato rgestee ten is dat ze gedol en worden uitnatuursteenmljnen aarsoms nog een ader met am fibool/se pe ti)n mineraal aan ezig kan zijn en sporad ach kan dit de
asbestiforme van ent zijn. Dit betekent dat heel af en toe een bepaalde batch varontremigd kan zijn terwiil het overgrote deel van het m aten aal dat met is. Dus het lukraak analyseren van het materiaal
heeft niet zoveel zm Eigenliik zul ie de oorspronkeliike natuursteenmijn moeten inventanseren.

Ik hoop datje h er wat aan hebt.
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Even een vraag. Op de markt is granuliet in omloop wat afgezet wordt als bouwstof (groffere fracties als straalgnt etc ) of grond (de fijnere fractie).
Dit zijn meestal de schraapsels (afvalstoffen bil de winning van granuliet) zie link foto het witte spul. Ze noemen het noordse leem hu de afzet en/ granuliet.

Echter nu kwam ik tegen dat deze gestee ten ook mogelijk

amfibool

kunn bevatten& bron de wikiped a

Voorde zekerheid wil ik dit even matje checken of dit echt mogelijk is

Grauubct 8 eeu metamorfgesteente dat wordt gevormd bg hoge tempemturen en druk (metsmorfose). Grauuliet heeR meestal een grsmdaire textuur, waar ook de uasm grauubet vau alge)ed is. De standaard
nuueralen m grauubet zgn pyroxeen, plagoclase, granaat, dwarse oxiden eu mogehjk amlibool

https//www cobouw nBiouwbreed/nieuws/2009/07/uranuhet-vervanui-dme-kalk-in-kalk&andsteen-10149665

graag zsmie reactie
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Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 (D16
Aanr (WVL)
Onderwerp: FW: Eerste resultaten asbest en puin onderzoek

Ter nfo

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 16:30
Aani (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerpt Eerste resultaten asbest en puin orderzoek

Goedemiddag,

Wij hebben m]met de eerste resuhaten vau het ondconek naar de relatw tussen asbest en pum gepresenteerd gekrebets Helaas ontbrak er eeu analyse

Binnen 3 weken verwachten wj een concept rapport en kunnen dau hopehjk wel deze vraag goed beantwoorden.

Voor het symposium op 30 mei hebben we het xlee om naast aanpraat)e door (TNG) ook een prastle door NBN te laten houden (wmand mt de comnussie, naam 8 even ontschoten). Als
ekster wdhu we een pauol ducussis orgsniscreis Hct slee 8 om iuerbg wmand van de volgende orguussties aau te hten sluiten:

Sikb~
nen
Bodem+~
Bevoegd gem~
Als dagvoormter mu ik graag wi)len kijken of~u )g besciukbaar zgn die dag (30 roet mddag)

du mu willen doen Andere suggesties zijn ook welkom
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