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Even navraag gedaan bil ~, gelet op het antwoord lukt mij d t meer een zaak voor EDVA, om ooraf te vragen vraagt naar onderzoek oorsprong natuursteenmun en afi eziuheid moueluke
asbestaders rn deze manen.(bezoek aan~ is uiteraard wel leuk)

zie hieronder antwoord van ~
mvg Q
ps

httos//www cobouw nybouwbreed/nieuws/2009/07/wanuhet-verven»t-dwe-kalk-in-kalkzarxlsteen-10149665

Van: [mailto: tno.nl]
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 13:38
Aanr (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet en asbestr

Hoi+

Net zoals talk en ohvme zand (waar nu ook veel om te doen &s) kan graniet/granuhet net zoals alle andere natuursteensoorten vermengd/verontrein&gd z&in met dwarse andere mmeraaltypen waaronder
waaronder amf&balen Het gaat dan heel vaak om de niet asbestiformevafiant. In theorie en sporad&sch ook m de praktijk kan het voorkomen dat m deze n&etasbesuforme mmeralen ook de
asbestiforme variant aanwezig is. Dit hebben we recentelijk nog aan de hand gehad met de kinder make up affaire.

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

Het probleem van dit soort natuurgeste ante n is dat ze gedolven worden uit natuursteenmijnen waar soms nog een ader met amifibool/serpentijn mineraal aanwezig kan zijn en sporadisch kan dit de
asbestiforme vanant zijn Dit betekent dat heel af en toe een bepaalde batch verontremigd kan zijn terwiil het overgrote deel van het matenaal dst met is. Dus het lukraak analyseren van het matenaal
heeft niet zoveel zm Eigenhlk zul ie de oorspronkelijke natuursteenmiln moeten inventanseren

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Fronu (WVL)
Sant: dmsdeg 10 april 2018 13 03
To:

Subject: granuliet en asbest?
Importance: High

Curws nl&

Otno.nl&

Beste

Even een vraag Op de markt is uranuliet in omloop wat afgezet wordt als bouwstof (groffere fracties als straalunt etc ) of grond (de fiinere fractie)
Dit zun meestal de schraapsels (afvalstoffen bil de wrnning van g ra naliet) zie link foto het witte spul Ze noemen het noordse leem bil de afzet en/ ure nuliet.

Echter nu kwam ik tegen dat deze gesteenten ook moge luk amfibool kvnnen bevatten& bron de w ikipedia

Voorde zekerheid wil ik dit even matje checken of dit echt mogelijk is .»& Is dit bekend» Als dit namelijk wel zo is den zou het spul immers op asbest onderzocht moeten worden&.

Grauubet » eeu metsmorfgesteente dat wordt gevormd bf hoge temperaturen eu druk (metamorfose). Grauuliet heek meestal een granulaire textuur, waar ook de naam grauubet vau afga lsd is. De standaard
nuoeralen m granuhet zijn pymxeen, pbgbcbse, granaat, drveme oxiden en mogehjk amgiool

httus//www.cobouw.nybouwbreed/nieuws/2009/07/uranubet-vervangt-dwe-kalk-in-kalkzardsteen-)0)49665

graag zsmie reactie

mvg ~
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 1L16
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Eerste resultaten asbest en puin onderzoek

Ter info

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 april 2018 16:30
Aani (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: Eerst» resultaten asbest en puin onderzcek

Goedemiddag,

Wg hebben mjxwt de eerste resultaten vau het ondermek naar de relatie tussen asbest en pum gepresenteerd gekregeu. Helaas ontbrak er een analyse (hypothese onverdacht en verdacht was nog met
gescheiden van elkaar). Echter er is wel een relatie tussen aamvezigheid puin en aamvezigheid asbest Hierbij laten ook de pumsoorten die nu als asbest onverdacht worden beschouwd een relatie z»n met
voorkomen van asbest Maar dit kan dus komen doordat m historisch verdacht zijn.

Binnen 3 weken verwachten wij een concept rapport en kunnenden hopebjk we)deze vraag goed beantwoorden.

Voor het symposium op 30 mei hebben we het xlee om naast aanpraat)e door (TNO) ook een praatje door NEN te laten houden (iemsnd uz
alskster willen we een panel discussie ot(pniseren Het idee u om luerbij iemand van de volgende orgarusat»s aan te laten sluiten

, naam» even ontschoten) Als

j)ht~
Sdtb~
neu
Bodems-~
Bevoegd gezag~
Als dagvoor»tter zou ilc graag wghn kijken of

@~mu jij beschikbaar zijn die dag (30 mei middag)

dd zou wghn doen. Andere suggesties zijn ook welkom



Gmet~
Vermrden met BlackBerry Werk
(www.blackbenv.com)
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