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Ik wordt via naarjou doorverwezen als de persoon die erafies van af weet hoe wg om moeten gaan met Noordse leem(granuliet) als grond of als bouwstof. In een eerdere
discussie werd het door ILT afgewezen, omdat het gebiedsvreemd matenaal is. Er was (is&) ook sprake van toevoegen van polymeren om het matenaal beter te laten ontwateren.

Uit een mail van Joyce Hoed, onderaan deze rreil, begrgp ik, dat ILT door de bocht is.
Mgn vraag is, wat is de stand van zaken wat betreR het mogen gebruiken van dit materiaal?

Vent (WVL)
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 11 36

Aan: (WVL) rws.nl&
Onderwerp; RE: Terugkoppeling gesprek met

rws nl&

(ove toepassingsmogel jkheden Noordse leem) — aanvug ngnav 27/8

HOI ~,
Ik weet er veel van. Ik denk dat~ Je nog beter kan informeren, hil eet nog meer..

Een fijne dag,

+31 (0)6~
QQP Denk ook aan h t mille - is printen van deze mail echt nod g

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 2 september 2019 9:36
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek met (over toepassingsmogelilkheden Noordse Leem) — aanvuging nav 27/8

Vent (WVL) Ldrws nl&

Verzonden: maandag 2 september 2019 09 05
Aan: Lwrws.nl&

CC: 8 (WVL)
Onderwerp: RE Ierugkoppelmg gesprek met

rws.nl&; (WVL) rws.nl&
(over toepassmgsmogehjkheden Noordse Leem) — aanvulhng nav 27/8

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

Gr. ~
Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 9:36
Aani (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerpt RE: Terugkoppeling gesprek met (over lnepassingsmogelijkheden Noordse Leem) — aanvulling nav 27/8

k
Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 11.39
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Terugkoppehng gesprek met (over toepassingsmogelilkheden Noordse Leem) — aanvulling nav 27/8

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)

V (WVL) rArws.nt
0 t : d g 28 g 2019 3 46 PM
A (WVL) r
Ondsrswrp: RE: Terugkoppeling gesprek met (o er toepassingsmogslijlchsdsn Noordse Leem) — anmfiing n 27/8

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

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 13;08
Aan: (WVL)
Onderwerpt FW; Terugkoppeling gesprek met (over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem) — aanwlling rnv 27/8

Ik ken deze afspraak niet. Is 6odem + hienn geconsulteerd& Jugie zitten in de discussie bouwstof/grond.

Vani~ (GPO) ~Ldrws nl&



Hnrbij terugkoppeling van onderstaande tav granuliet/ noordse leem

~ klopt het nu dat bet als grond gecertificeerd kan blijven? Ook inwater& Hoe zit dit nu met evt. Mtkcube)astende zaken zoals eerder speekle?

Graag even je reactn daarover en stand van zaken inzake dit dossier. Dank.

Verzonden met BlackBerry Work
(www bbckberrRcom)

T (PPO)
D t : d g 28 g 2019 9 16 AM

A ni ~(GPO)~/Gr s.nt, Brandsen, Cees (WVL) rhr s.nL, (BS)
K p (GPO) (Bn s.nt, (PPO)

or s.nt, (GPO)
0 d rwerp: RE: Terugkoppelmg gesprek met (over toepassmgsmogeb/kbeden Noordse Leem) — aanvulkng nav 27/8

o r s.nl, Spbtthoff, Ruud (WVL) Br s.nt&

(GPO)~ I, (ON)

Goedemorgen,

Een korte update.

Op aangeven van Ruud Sphtthoff heb ik gisteren kort met en ziin adviseurs verder gesproken over de toe passmgsmogeliikhede n van Noordse Leem. Dat kon omdat eerder tussen ILT, t&W

en RWS 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 belemmeringen (anders dan de gebruikelijke) ziin voor toepass ng in de gww sector.

Vonge keer was er sprake van drie mogehike sporen.
~ Dijkversterking en de POV Ge biedseigen Grond m het kader van deze POV zou in algemene zm naar Noordse Leem gekeken kunnen worden Overleg met de TM va n deze POV (Martm van der

Meer) heeft opgeleverd dat het aspect erosiebestendigheid dan belangnjk is Nu valt het materiaal m categorie 3, maar daar zit van alles m (van zand tot mmder goede klei) Martm heeft
aangeraden om wat simpele proeven te doen om de erosiebestendigheid te onderzoeken door water overeen talud te laten lopen. Ge a d Kruse (adviseur Bontrup) gaat dit met Martin afstemmen
om te kijken of dergehike proefies net slede erosieproef met de buitenboordmotor vnj eenvoudig door Bontrup zelf uitgevoerd kunnen worden.

~ Dijkversterkingsproiecten. voor dijkversterkingsproiecten bij waterschappen lijkt het project Hanswe art van Scheldestromen mteressant. Dit is een forse diikversterkmg langs de Westerscheld e,
waarde krum ongeveer 3 meter moet worden verhoogd Daar gaat veel grond m zitten Hans van der Sande van het waterschap is wel nieuwsgierigen Gerard gaat een afspraak met hem maken.

~ Voor kweloplossingen bij kanalen is het project Twentekanalen een gepasseerd stat on (zie de voorgaande mail van Joyce hierover), maa RWS bereidt momenteel een procesie voor dat moet
leiden tot een breder palet aan oplossingen voor kwelbeheersing. Zodra dit procesi e wat duidel ika r wordt, is het zaak om te kijken hoe een toepassing van Noordse Leem hier onderdeel van kan
ziin (naast andere oplossmgen om de verschillende marktpartiie n een zo geliik mogelijk speelveld te bieden).

Ten opzichte van deze sporen is er nog een spoor bij gekomen, want Bontrup is door een aannemer van ons gevraagd om een oplossmg te bedenken voor het herstel van een geerod card e oever.
3 echmsch hikt het matenaal Noordse Leem heel geschikt om de e roei agaten op te vullen zonder dat door de stroombelastmg direct op mauw erosie ontstaat (zodat e r til d is om een toplaag aan te
brengen).

Groeten,

T 06
s.ni

Van:~ (GPD)
Verzonden: maandag 12
Aant Brandsen, Cees
CC: (GPO);
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek met

Goedemiddag~ Splitthoff, Ruud (W~WL

(GPO); (ON) ;
toepassingsmogelijkheden Noordse Leem)

(GPO)

Rws Gpn
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N 06~
Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 7:49
Bant (PPD); (BS)
CC: Solitthoff. Ruud (WVLE (GPO) : fGPO): (PPO)



Groeten,
Cees

Vorsenden met BlackBerry Work
(www.bleckbenv.com)
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V (PPO)
D I : vrijdag 09 eug. 20 l 9 5:20 PM
A (Bg) al
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