
Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

Melding gedaan op:

Melding type:

Melding gedaan door:

504391.0

17-09-2019

Toepassing partij

BraBoB b.v.

Status: Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser I eigenaar
Naam Over de Maas c.v.

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Dijk 61

6645KA Winssen

0246790215

2. Algemene gegevens van de toepasser I uitvoerder
Naam Over de Maas c.v.

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Dijk 61

6645KA Winssen

0625077696

Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal:

Toepassingtype:

GBT Kern of Leeflaag:

Toepassingsgebied:

Grond

Toepassing in grootschalige bodemloepassing

Kern

In / op de waterbodem in anaeroob milieu

4. Project details
Naam:

Startdatum:0 Einddatum:

GBT Over de Maas

21-12-2009

31-12-2021

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Toepassing

Laagdikte (m) :

Laagdikte volume (m'):

Laagdikte beschrijving:

Leeflaag dikte (m):

Leeflaag volume (m'):

Leeflaag beschrijving:

Rapport

Naam organisatie die rapport
geschreven heeft:

Rapportnummer:

24-09-2019

31-1 2-2021

100000 ton



6. Adresgegevens van de
Adres:

Postcode:

Plaats:

Xwobrdinaat:

Ywoordinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

toepassingslocatie
nabij Maasdijk

9999XX

nabij Dreumel

157202

426261

e
e



T. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

Adres: Amerikahavenweg 2

Postcode:

Plaats:

Xwodrdinaat:

Ywodrdinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Q Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

1045AC

Amsterdam

113799

491228
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8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Rijkswaterstaat

Bevoegd Gezag

Naam: Rijkswaterstaat Limburg

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Postbus 25

6200MA

MAASTRICHT

043-3294412

043-3255136

9. Milieuhygienische verklaringen
Milieuhygignische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring

Naam Producent Graniet Import Benelux B.V.

Rapportnummer IZG-039/2

Erkeningsnummer IZG-039/2

Milieuhygienische verklaringen: BSB-ceitificaat Granuliet IZG-039-2 (002).pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

Partijsplitsing

Partij gesplitst: nee

Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

10. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: B190338

Opmerking melder:

Geacht bevoegd gezag,

Over de Maas CV wil via deze toelichting expliciet aangeven dat deze deelpaitij
Granullet permanent wordt toegepast in de herinrichting en niet zal leiden tot een grotere
ontgraving van het oorspronkelijk vergunde 'project ODM".

Tot slot



Deze melding is met zorg uitgevoerd. Desondanks kan het voorkomen dat bij het
verrichten van deze melding fouten zijn gemaakt. Indien zich fouten hebben voorgedaan
en of informatie ontbreekt bij deze melding, vragen wij u ons hierover zo spoedig
mogelijk te informeren. Wij kunnen dan comgerende maatregelen treffen en of
aanvullende informatie ter beschikking stellen.

IVlet vriendelijke groeten,
BraBoB b.v.

Kenmerk bevoegd gezag:

Naam behandelaar:

Opmerking bevoegd gezag:

Indicatie 'Volledig':

Indicatie 'Goedgekeurd':

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Indicatie 'Partij is toegepast':

Indicatie 'Administratief afgehandeld".

Indicatie 'Toezicht houden in het veld".

Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend
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Geachte &naam contactpersoon), Page 1 of 2

C
From: Omgevingsloket Online (WVL)
Sent on: woensdag, 18 september 2019 11:27:41

TQ:

Subject: Automatische ontvangstbevestiging melding

Geachte relatie,

Dp 17-09-2019 heb ik uw melding met uw kenmerk "Futerra4053) B" ontvangen en geregistreerd
onder zaaknummer RWSZ2019-00014095.

Ik stuur uw melding door naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland te Maastricht die uw melding zal
behandelen.

Indien uw melding voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt en u niets van mij hoort, kunt u na de
vastgestelde termijn beginnen en dient u zich te houden aan de voor de activiteit geldende algemene
regels.

Wanneer uw melding niet voldoet, er aanvullende voorwaarden moeten worden gesteld aan de activiteit
of er andere vragen zijn naar aanleiding van uw melding dan zal Ik contact met u opnemen.

Ik wijs u op de mogelijkheld dat voor de werkzaamheden tevens vergunningen dan wel ontheffingen of
meldingen op grond van andere wet- en regelgeving nodig kunnen zijn.

Dok kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorwaarden opleggen aan het gebruik van
staatseigendommen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruikersvergoeding. Indien dit
van toepassing is, neemt het RVB contact met u op.

Hebt u vragen over de afhandeling van uw meldin dan kunt u contact opnemen met d
, telefonisch bereikbaar onder numme

Dit bericht is automatisch aangemaakt en verzonden en daarom niet ondertekend.

Hoogachtend,

0 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT~
Namens deze,

Servicecenter Vergunningen
Rijkswaterstaat Corporate Dienst/ Klant lk Services
M omoevinosloket@rws.nl
T 088-7974300

Water.Wegen.Werken. Rijkswaterstaat

httus://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?Open&ID=108450185 11-2-2020
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From:
Sent on: maandag, 23 september 2019 11:04:02

To: meldingen@brabob.nl

CC:

Subject: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0

Geachte melder,

Op 17 september 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling
Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.0 en zaaknummer RWSZ2019-
00014095

~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000
volgens het kader grootschalige toepassing

~ De partij is afkomstig van Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 100.000 ton
~ De periode van de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de volgende
opmerkingen:

~ Het bewijsmiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het
procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet
onder de BRL 9321. Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking
heeft ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken. Certificeriing van hergebruikt materiaal
onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit

deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden
gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit gesteente.

~ Na intern overleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is vastgesteld of dit materiaal onder de noemer
grond kan vallen.
De branche heeft naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gelden een
poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor Industriezand en -grind) aan te passen, Deze
aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de
wijziging impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast. De argumentering komt er op
neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens
grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen
worden vermalen om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een nieuwe BRL

opgesteld (BRL 9344), die vervolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding
had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden
toegepast. Daarna is er niets meer van de branche vernomen op dit punt.
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. Echter dient
er wel een geldig bewijsmiddel aanwezig te zijn.

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen
dat :

o Niet alleen de kwaliteit van het materiaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig

en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materiaal is een
geimporteerde afvalstof uit Noorwegen. Dit materiiaal is een afvalstof totdat bewezen is dat
dit materiaal nuttig kan worden toegepast.

httns ://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?Doen&ID=108455211 11-2-2020
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Gelet op de samenstelling van dit materiaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor
vertroebeling van het oppervlaktewater en verhoogde kans op colloldaal gedrag van het
materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal wat normaal in deze geconcentreerde
hoeveelheden,het slijpsel van granuliet, van nature in de Nederlandse bodem voorkomt.

Wij vinden het gelet op de beoogde toepassing in (onder) oppervlaktewater van deze
afvalstof in een diepe plas met oog voor natuurontwikkeling, niet nuttig en functioneel.

o Op grond van artikel 5 hiervan wordt dit materiaal als beoogde toepassing als zijnde grond
in oppervlaktewater door ons afgekeurd .

o De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te
geven dat bijvoorbeeld dit materiaal vertroebeling van het oppervlaktewater kan
veroorzaken, colloidaal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een
probleem kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sulfaat, barium, calcium en of de pH .

Dit staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op
het herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest
ader in de betreffende mijngroeven aanwezig is geweest. Of dit kan worden uitgesloten.
Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te worden bij

de analyse. Dat betekent ook dat vrijgestelde stoffen in Nederland gewoon meegenomen
dienen te worden.

o Op grond van artikel 7 vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelijk colloidaal

gedrag van het materiaal keuren wij dit materiaal bij voorbaat af.

~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanvullende bevindingen, -onderzoek, -berekeningen,-
toetsingen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden in de rapportage. Losbladig
aangeleverde stukken met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden niet
geaccepteerd.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door
u aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het BBK. Om uw melding voor toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende
informatie aan te leveren. U kunt dit doen door, elektronisch via Agentschap NL, een wijziging op uw

melding aan te geven. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een
ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd met het BBK. Indien ik

constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter beschikking staande
bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin van de AWB en kan geen bezwaar op worden gemaakt.

Als u vragen heeft over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen me

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.

https://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?Open&ID=108455211 11-2-2020
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From:
Sent on

TQ:

Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit &noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl&

dinsdag, 17 september 2019 16:48:42

Omgevinasloket Online (WVL) &omgevingsloket@rws.nl&;

Subject: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0

Attachments: Melding 504391.0.pdf(241.4 KB), Melding 504391.0.xml(3.08 KB), BSB-
certificaat Granuliet IZG-039-2 (002).pdf (2.88 MB)

Rijkswaterstaat
'P4'inister/e van infrastructuur en yyarersfaai

Geachte heer/mevrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nummer 504391.0. De melding is ingediend doo
namens Over de Maas c.v. en/of Over de Maas c.v.. De melder heelt aan deze melding het kenmerk B190338
meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie nabij Maasdijk, 9999XX, nabij Dreumel.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatle aan.
Indien u constateert dat de melding niet correct Is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding
anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan dient u daarover rechtstreeks met de
melder te communiceren. Het meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet. De melder is de enige die
aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding. Wij verzoeken u de melder eventuele
wijzigingen/aanvuuingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze melding heeft het systeem de
volgende zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde velden is niet
gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

0 Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een
melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze
melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te loooen in het systeem.

'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'Ja/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken door melder'Ja/Nee/Onbekend)
'Partij Is toegepast'3a/Nee/Onbekend)
'Administratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
'Toezicht houden ln het veld'3a/Nee/Onbekend)
'Toezicht gehouden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens kunt u in een
memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende statusvelden staan tot uw beschikking :

Met vriendelijke groet,0
Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

httns ://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?OoenEeIDw108450157 11-2-2020
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bericht is automatisch gegenereerd.

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Rijkswaterstaat Is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de
tijdige verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. Rijkswaterstaat
shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mali or any attachments,
nor for any delay in recelpt.

https://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?Open&ID=108450157 11-2-2020
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DIBEC

Verantwoording

Titel:
Rapportnummer:
Status:
Datum:

PaA(jkeuring Partij 101 grond 0-63pm Amerikahaven 2 te Amsterdam
819.005 001
definitief, revisie 02
16 april 2019

Afdeling: DIBEC Milieutechnisch advies
Celsiusbaan 4 b/c
3439 NC Nieuwegein
www.dibec.nl

Auteur:
E-maik

Controleur:

Opdrachtgever: Graniet Import Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam
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DIBEC B V. hanteert een een managementsysteem om de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken en de gegeven adviezen te
waarborgen Hiertoe is DIBEC B V gecerhllceerd volgens.

~ NEN-EN-ISO 9001
~ NEN-EN-ISO 14001
~ VCA"
~ BRL SIKB 2000 (veldonderzoek). protocollen 2001, 2002, 2018
~ BRL SIKB 6000 (mllleukundige begeleiding), protocol 6001
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DIBEC

1 Inleiding

In opdracht van Graniet Import Benelux B.V. heeft DIBEC Milieutechnisch adviesbureau B.V. te Nieuwegein
op 30 januari 2019 een partij grond 0-63pm (partij 101) onderzocht gelegen op een terrein
aan de Amerikahavenweg 2 te Amsterdam. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Stevens
Milieukundig Veldwerk.

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen de grond elders toe te passen. Het onderzoek heeft tot doel
om de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de grond op basis van het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit vast te stellen.

Het procescertificaat van Stevens Milieukundig Veldwerk en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend
van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Tussen de
erkende monsternemer en de eigenaar van de gekeurde partij is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en integriteit van de erkende monsternemer kan beinvloeden.

In hoofdstuk 2 is de onderzochte partij grond beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgevoerde
werkzaamheden bestaande uit de monsterneming en de uitgevoerde analyses. De wijze waarop de
analyses worden geinteipreteerd zijn samengevat in hoofdstuk 4, waarna in hoofdstuk 5 de conclusies van
onderhavig onderzoek worden weergegeven.

2 Beschrijving partij

Onderhavige informatie is verkregen van de opdrachtgever en een inspectie van de partij ten tijde van de
monsterneming.

Het onderzoek heeft zich gericht op de partij zoals deze is aangegeven door de opdrachtgever. De partij is
eigendom van Graniet Import Benelux B.V.

Graniet Import Benelux B.V. produceert Schotse graniet en Bestone uit eigen Noorse groeve. In beide
quames wordt dit primaire gesteente gewonnen en voorgebroken. Dit halffabricaat wordt met zelflossende
droge lading schepen getransporteerd naar, en gelost op, de productieterminal in Amsterdam. Bij de
productie van graniet en Bestone, is de fijnste fractie uit het was-, zeef,-
en breek proces, een zwak zandig leem wat verwerkt en vermarkt wordt onder de handelsnaam Granuliet en
ook wel Noordse Leem. De gradering van ca. 63 pm tot 1 mm wordt in eerste instantie ontwaterd met
cyclonen. Vervolgens wordt het verder ontwaterd door een bezinkproces. Hierbij wordt
floculant toegevoegd waardoor het materiaal sneller bezinkt. Vervolgens wordt het materiaal in
grondfilterpersen gepompt waardoor de het steekvast wordt. Het materiaal heeft een korrelgrootte tot 63pm.

Op basis van de korrelgrootte (0-63pm) en het organisch stofgehalte (&2 %) kan het materiaal als grond
geclassificeerd worden. Op basis van de korrelgrootte en de herkomst (graniet en bestone zijn uit de bodem
afkomstig natuurproduct) wordt het materiaal als grond beschouwd.

De RD-coordinaten van de noordoost hoek van de partij zijn:
X: 114.148
Y: 491.282

De partij is door DIBEC ten behoeve van dit onderzoek gecodeerd als partij 101.
De partij heeft een in het veld geschatte omvang van 6.000 ms (circa 9.300 ton).

Zie de locatiekaart in bijlage 1 voor de regionale ligging van de partij en bijlage 2 voor een situatieschets. In
bijlage 3 zijn foto's van de onderzochte partij opgenomen.

Partijkeoring Partij 101 grond 0-63trm Amerikahaven 2 te Amsterdam
61 9.005 001 definitief, revisie 02

Pagina 1 van 3
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3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Monsterneming
De monsterneming is op 30 januari 2019 uitgevoerd door de erkende (protocol 1001) monsternemer

van Stevens Milieukundig Veldwerk.

Stevens Milieukundig Veldwerk is een door Rijkswaterstaat Leefomgeving erkende bodemintermediair en is
gecertificeerd voor de beoordelingsrichtlijn "Monsterneming voor partijkeuringen" (BRL SlKB 1000, versie
8.2) en het onderliggende protocol "Monstememing voor partijkeudingen grond en baggerspecie" (protocol
1001, versie 2.1).

De partij met een in het veld geschatte omvang van 6.000 m'circa 9.300 ton) is conform protocol 1001,
middels 100 grepen in een systematisch raster representatief bemonsterd. Per 50 grepen is in het veld een
mengmonster samengesteld. In totaal zijn twee mengmonsters samengesteld en analytisch onderzocht. Het
opgestelde monstememingsplan en het in het veld ingevulde monstememingsformulier zijn opgenomen in

bijlage 4.

3.2 Laboratoriumonderzoek
De monsters zijn binnen 24 uur na monsterneming ter analyse aangeboden aan het door de RvA voor AP04
geaccrediteerde milieulaboratorium van SYNLAB Analytics & Services B.V te Rotterdam.

De mengmonsters hebben een voorbehandeling conform AP04 ondergaan. De monstervoorbehandeling is
geschied overeenkomstig NVN 7312 voor wat betreft anorganische stoffen en NVN 7313 voor wat betreff de
organische stoffen.

Vervolgens zijn de mengmonsters geanalyseerd op het standaard stoffenpakket bij milieuhygienisch
onderzoek.

Het standaard stoffenpakket bij bestaat uit de volgende parameters:
~ droge stof
~ lutum en organisch stof
~ zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
~ scm PCB'
~ som PAK (10 van VROM)
~ minerale olie (GC)

Op basis van de beschikbare informatie omtrent de partij en de veldinspectie bestaat er geen aanleiding af
te wijken van het standaard stoffenpakket.

In overleg met de opdrachtgever zijn de mengmonsters ook geanalyseerd op PFOS en PFOA om eventuele
verhoogde gehaltes hiervan uit te sluiten.

Tabel 3 1 Verncht analytisch onderzoek

I I I i.l(v ~antTTm( ) ~ nllli lil mvva
Partg 101

~

MM101A + MM101 B

~

2x standaard stoffenpakket (AP-04)
~

30-01-2019
~

20-02-2019
2x Linear and branched PFOS+PFOA

Voor de toetsing van de analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 5.
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4 Interpretatie onderzoeksresultaten

4.1 Analyseresultaten
De analyseresultaten van de onderzochte partij zijn opgenomen in bijlage 6.

4.2 Toetsing
De analyseresultaten zijn, met gebruikmaking van de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa)
van Rijkswaterstaat Leefomgeving, getoetst aan de Achtergrondwaarden en de maximale waarden
voor de kwaliteitsklassen wonen en industrie voor de bodem, opgenomen in tabel 1 van bijlage B
uit de Regeling bodemkwaliteit,

De verhouding tussen de meetwaarden van de geanalyseerde mengmonsters mag niet meer dan
2,5 bedragen. Bij geen van de analyseparameters is de verhouding groter dan 2,5. Derhalve
bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat er fouten in de onderzoeksprocedure zijn
opgetreden. De homogeniteit van de deelparlijen is hiermee aangetoond.

De resultaten met betrekking tot de gemiddelde samenstelling van de onderzochte deelpartijen zijn
getoetst weergeven in bijlage 5. De originele analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 6.

De resultaten met betrekking tot PFOS en PFOA zijn getoetst aan de disicogrenswaarden PFOS en PFOA,
afgeleid door RIVM, uit het handelingskader voor PFAS, opgesteld door het expertisecentrum PFAS.

5 Conclusie

5.1 Specifiek

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de onderzochte partij grond 0-63pm, met een geschatte
omvang van 6.000 m', als "Achterorondwaarde orond" gekwalificeerd te worden. De partij is conform het
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit wij toepasbaar.

Er zijn geen verhoogde PFOS en PFOA gehalten aangetoond en blijven dus onder de streefwaarde van
0,1 jtg/kg d.s. Dit geeft geen aanleiding om de bodemkwaliteit te veranderen.

5.2 Algemeen
Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit bieden de mogelijkheid tot splitsen van partijen. Na splitsing van
een partij kan voor de deelpartijen gebruik worden gemaakt van deze milieuhygienische verklaring voor de
oorspronkelijke partij. Degene die de splitsing uitvoert blijft verantwoordelijk voor de uitsplitsing en moet de
onderstaande gegevens in de administratie vastleggen:
~ de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij;
~ de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;
~ de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.

In bijlage 7 is een overzicht weergegeven van de belangrijkste toepassingseisen voor grond bij toepassing
op de landbodem.

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit geldt een meldingsplicht. Minimaal vijf werkdagen voordat grond
toegepast wordt, moet de toepassing gemeld worden via het "meldpunt bodemkwaliteit".

Parujkeunng Part» 101 grond 0-63pm Amerikahaven 2 ie Amsterdam
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Bijlagen
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1 Locatiekaart
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2 Situatieschets partij
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3 Foto's onderzochte partij

Foto 2554
v

s 7

em.

~re r~% +. ~

r
Foto 2557
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4 Monsternemingsplan en -formulier
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Monsternemingsplan

projectgegevens
projectnummer, projectnaam:
Locatie, Gemeente:
Opdrachtgever:
(naam, adres, contactpersoon)

Doel monsternemin:
Uitvoerende organisatie:
Uitvoeringsdatum :

819.005 001 Bbk zand 0-63 Partij 101, Amerikahavenweg Amsterdam
Amerikahavenweg 2 te Amsterdam. Contactpersoon ter plaatse is "de laborant".
Gramet Import Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam
Toepasbaarheid
veldwerk door Stevens Milieukundig Veldwerk
30-1-2019

Portigegevens
Opdrachtgever:
partijgrootte:
Beschikbaarheid materiaal:
Grondsoort:
Verwachte korrelgrootte:
Bijzonderheden partij :

Voorinformatie
(verkregen via opdrachtgever):
Bijzonderheden materiaaL
Vorm van de partij:

Aannemer
ca. 6.000 m&(max. 10.000 ton)
Droog
zand
D95 c 63 mm
Op het terrein is een bulkdepot zand (i10.000 ton) aanwezig. Hier een deelpartij
van ca. 6.000 m'n uitzetten en keuren.
Er worden geen verschillende milieu- of civieltechnische lagen- of partijdelen
verwacht. De grond wordt niet gescheiden afgevoerd.

Depot

Monsterneming
Aantal grepen per (deel)pardj:
Aard materiaal:
Wijze van monsternemin:
Indelen in deelpartijen:
Voorgeschreven indeling:
Foto's nemen:

2 X 50
Verwachting Achtergrondwaarde grond
Systematisch
ja (1 deelpartij keuren)
Nkv.t.
da

Deel artij-, gree~ en monstergrootte
f (deel)partijgrootte: ( Max. 10.000 ton
) D95 & 16, standaard: ( Min. 180 gr per greep, 2 monsters van elk min. 50 grepen (2 x 9 kg)

Overige monstememingsgegevens
Apparatuur: Edelman» 5 Cm, guts» 3 Cm
Monstercodering: M01-A + M01-8

Monsterverpakking: 10 L emmers
Monsteropslag: Gekoeld
Monstertransport: Alcontrol/Synlab: gekoeld
Laboratorium : Alcontrol/Synlab: binnen 24 uur
Bijzonderheden: Extra analyse op PFOS 8 PFOA inzetten

Erkend veldwerker

Erkend veldwerker
, met met



Monsternemingsformulier

C Projectgegevens
Projectnummer, projectnaam
Locatie, Gemeente:
Uitvoerende organisatie:
Monsternemer(s) :

Uitvoeringsdatum en tijd:

Partijgegevens
Partijgrootte:
Bepaald door:
Geschat vochtpercentage:
Hoofdindeling textuur:
Toevoeging aan hoofdindeling
Kleur (twee kleumamen):
Maximale korrelgrootte:
Bepaald door
Bijzonderheden partij:
Bijmengingen aangetroffen:

C
(antropogene bestanddelen)

Vorm van de partij:

819.005 001
Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
veldwerk door Stevens Milieukundig Veldwerk
Erkend veldwerker:
R(s - /- fat 9 dasa — I S(. Cvs ta

J/
Volume: ca/jVg& m' Dichtheid: ca/$5ton/ms I Gewicht: ca.f-f]BCf ton
Opmeting (motJ]fat]e in bijlage)
C.. 5]j «0X Ci5QZD](W/5]j / n jj
Grind / zand / leem /(kleJJ/ veen / overige I(Pijl])/ matig / grof
Grindig / zandig /Qijt~i~iig / humeus I venig I 7wak / matig 4 ster]g / uiterst
L~]t / donkec/ zeel / eriks'ruin / rood / zwart / anders:

( D95 v 16mm (tevens D]ps & 10mm) ) D95 «16 mm / D95 & 16 mm:
zfntufgn]xe vvamuuuiiugm& I c~n

( Geen+ sporadisch / ca. Q jj Fijn / matig / grof
~en / sporadisch I ca. ]S Fijn / matig / grof
Geen / sporadisch / ca. ]j Fijn / matig / grof
Geen~/s oradisch / ca. ]g Fijn / matig / grof
Zie bijlage

Monstememing
Homogeniteit:

Wijze van monsterneming:
Indeling in deelpartijen:
Aanduiding in veld achtergelaten:
Verticale indeling grepen:
Foto'

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn we( / geen verschillende milieu- of
civieltechnische partljdelen in de partij waargenomen.
De partij is wel I niet opgedeeld in deelpartijen.
Conform monstememingsplan / afvr]jkend:
Nee /~ deelpartijen
Nvt / nee / ja, met piketten / lint /anders:
Conform monstememingsplan / afv]fjjj(end:
Ja

Deelpartij-, greep- en monstergrootte
I Deelpartij I Grootte (m') I Aantal grepen, Monstergewicht (kg)

/ I / rusc 7 sf s, L A (Baren]Ie (B I Barcojje
I,'IV[ &fso2,'/~~ Y

.6[ Epyq j, j ~O
Overige monsternemingsgegevens

0 Apparatuur: Ede(man» 5 Cm I guam I a%ijkend:
Monstercodering: Standaard / afv]fjjjcend:

Monstewerpakking: Conform monsterplan / afvhjkend:
Monsteropslag : Gekoeld
Monstertransport: AlcontroL gekoeld
Laboratorium: AlcontroL binnen 24 uur / afwil':
Bijzonderheden:

Datum

Erkend veldwerker

Erkend veldwerker

Bijlagen 

:
- Kaartje ligging locatie, met indeling doe]part]jen mec loalichtiog omvaogsbapallog en ruimtelijke verdeling grepen.
- Toelichting foto's (nummers, locatie-aanduiding)

o-/- i



Veldwerkschets
Berekeningen

Bovenaanz(eht

Noordpljh —7 /Schaak
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Schaal horizontaah
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p
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I
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partij
Fotostandpunt en fotorichting
Vast puist
Boring met aantal grenen

(g O lp

Uitvoering
Veldwerk: Stevens Mitieukundi Veldwerk (SMVl
Monslernemer(s) :
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Omvangsbepaling partij

Lengte (gemiddeld) x Breedte (gemiddeld) x Hoogte/diepte (gemiddeld) = Volume (m')

Vak
A

B

C
0
E

F

,G
H

Lengte (m)

/bgs
Breedte

oX
X

X
X

X

X

X
X

(m)
X
X
X
X
X
X

X
X

Hoogte/Diepte (m) Vo)ume (m')
. /OOK&

(gjj)jj(

Totale omvang partij g6/5 C) ms

Voorcalculatie I bepaling raster partij

olume (m') / 100 grepen volume per greep (m')

/ ~m =.3.G m

Statisch: volume per greep (m') I 0,5 m (greephoogte) oppervlakte per vak (m')
in situ:po(ume per greep (mp/ gemiddelde laagdikte per greep (m) oppervlakte per vak (ms)

4..Q....I . 4../....= JL = ms

Wortel oppervlakte per vak (m') afstand tussen boringen (m)frs'ortel......./&.CX..... =.....JL . m

Werkelijk aantal grepen

l3 boringen tot max. s. m J3 . x. sa... grepen .s . grepen

boringen tot max. m = x grepen = ...grepen

. boringen tot max........ m ..... x grepen ..grepen

boringen tot max.. m = . x grepen = . &repen

Totaal jb Vg grepen



Soortelijk gewicht

Zand

( ~Klei

Aanname soortelijk gewicht:
Tabel - Soonelijke dlchtheM van grondsoorten (interpretatledocument versla 2.1, brl

laai )

Hoofdbestanddeel Bijmengsel Massa in ton/m'assa in ton/m'aste

ms lin-sltul Lome m'depot)
Grond Zwak slltla 1,85 1,65

Sterk Siltle 1,8 1,6

Zwak siltia 1,65 1,65
Sterk saus (klellal 1.75 1,55

Leem Zola zandig 1,7 1,5

Stal)r zjtndla 1.7 1,5
f-Z~j m~ &~ 1,75 ~t,ss

Sterk zandia 1.7
Veen statig zandig of matig kleiia 1,25 1,15

Sterk zandis of sterk kleiia 1.4 1,25
Opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal In acht te worden genomen. Het s.a van
relatief nat materiaal kan immers 10-ZOZ bozer zijn dan dat van droog materiaaL

Megng soortelijk gewlchL
Vrijgekomen massa uit boorgat (kg) I Volume boorgat'dm') ~ soortelijk gewicht (kg/dm'f ton/m')
'Volume boorgat (dm') straat boorgat (dm)' diepte boorgat (dm)

I (ex . 'x ) = (kg/dm'of ton/m')

Bepaling korrelgrootte op basis van zevlng (D95)

Bepaling minfmale m monster voor zeeftest:
150 x bulkdichthe 5/cm) x geschat D95(cm)' massa (9)

minimaal 1 k

150 x x. —-lg)

Zeeftestr
Totaal gewicht - gewicht zeefresidu op zeef (kg) I totaal gewicht (kg) x 100 X
percentage door zeef

jj 65
$L ..=. C? ...I .. x100= 5 Xbijl mm

. /....x100 gL.XbijQmm
. . ............. .... I . . ...... . x 1 00 . . . . . X bij . . mm

.... I.... . x 1 00 = . . . . X bij mm

.I ... x 100= %bij mm

Benadering D95 op basis van de zeeftest: ..... mm

Minimale graepgroolte (indien D95 & 16 mm)

2,7 '0-' D95(mm)' bu rchtheid (kg/m') minimale greepgrootte (kg)

2,7 10'x .x -..—.-(kg)

Minimale monstergrootte (Incgen D95 & 16 mm)

Hoogste combina
D95(cm)' 9 I (1

ewichten uit onderstaande berekeningen dient gekmen te worden:
)
s x 2,197 = minimale monstergrootte (kg)

s x 2,197

Aantal grepen per mengmonster x greepgrootte minimale monstergrootte (kg)x... (kg)

Minimale monstergrootte . (kg)
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5 Toetsingstabellen
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster
Humus (js ds)
Lutum (SS ds)
Datum vsn toets)na
Monster getoetst als
Bodemklasse monster
Samensleaina monster
Monstermeldino 1

Monstermeld~in 2
Monstermeldina 3
Zintulgliike biimenoingen
Grondsoort

Partli101
0.20
14
25-2-2019
partil
Altyd toepasbaar
MM101A. MM1018

MM101A
020
14
25-2-2019
park)
Altild toeoasbaar

MM101B
0,20
14
25-2-2019
parlii
Alt~)toe asbaar

GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

OVERIG
Droge stof
Droge stof
Oraanlsche stof (humus)
Lutum
Artefacten
Aard artefaden
Meetlemperatuur pH-

aangeleverd monster
pH-CaC)2

% wlw

o

kg

81
&0,20
14
&1,00

0
20

11
8,1

81»
81,0
&0.2
14
(1

0
19,4

11
8.1

81.0»

19,4

8,1

81.2
&0.2
14
&I

0
19,6

11

8.2

81,0»

19,6

8.2

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Mo~ldeen
Nikkel
Zink

ma/ka ds
mg/kg ds
ma/ka ds
mg/kg ds
ma/kg ds
ma/krl ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mglkg ds

475
&~at 7

8,1
7,8

&0,05
12
&0.5
24

~ 49

736
e'0,17

12.3
11,4
&0,04
15

~&0 4
3571~

480 744")
&0,17 &0,17 ~

8,1 12.3
7,8 11,4

&0.05 &0.04
12 15
&0.5 &0,4
24 35

~ 49 ~ 72

470
&0.17

8.1
7~8

&0.05
12
«0,5
24
48

729 e)~ &0,17
12.3
11.4
&0.04
15
&0~4

35
. 71

PAK
Naflaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)auorantheen
Banco/a)pyreen
Benzo(a,h,i)perV)een
Indeno-(1,2,3o,d)pvreen
PAK
PAK-totaal (1 0 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds
ma/ka ds
mg/k~ds
ma/ka ds
mg/kg ds
mg/~kds
mn/ka ds
mg/kg ds
mg/k)Lds
mg/k)} ds~ds
nlg/kg ds

«0«0 I
&0,01
&0 01

0,01
0,02

(0,01
&0,01

001
&0,01
&0,01

0,081

&0,01
(0,01
&0.01
0,01
0,02

&0,01
&0,01
0,01

&0,01
&0,01
0.081 T

&0,01
(0 01
&0,01

0,01
0,02

&0,01

&0~01

0.01
&0,01
&0.01

0,089

&0,01
&0,01
&0,01

0,01
0,02

(0,01
&0«oj

0,01
&0,01
&0,01

0.089

&0,01
&0,01
&0.01
&0,01

0.01
(0.01
(0,01
ca~01
&0,01
(0,01

0,073

(0,01
(0,01
(0 01
&0.01

0,01
&0 01C
&0,01
&0 01
&0,01
(0.01

0.073

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB m (som, 0.7 factor)

u~ds
ug/kg ds
ug/~kds
ug/ka ds
ug/ka ds
ug/kg ds
uo/ko ds
Ug/kg ds
ug/kg ds

&1

&1

&1

&1

(I
(1
(1

4,9

~ &25~
&4

«4
&4

&4
&4

&4

(4

(1
(1
(1
&1

&I

(1
&1

4,9

&25
&4

c4
(4
&4

&4

c4
&4

(1
(1
(1
cj
(1
&1

(1
4.9

c25
&4

&4

(4
&4
c4
&4

c4

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10- C12
Minerale olie C12- C22
Minerale olie C22- C30

ma/ka ds «5
mg/kg ds «5
m/}/kg ds 10

18
e'8»

5() ())

c5
&5

10

18»
18)c)

50 )c)

&5

&5

10

Pro)edcode; 819.005 001



Grondmonster
Humus (% ds)
Lutum (% ds)
Datum vsn toetsing
Monster aetoetst als
Bodemklasse monster
Ssmensteaina monster
Minerale olie C30- C40
Minerale olie (totaag

ltla/ka ds
ma/ka ds

Parlii101
0.20
14
25-2-2019
parlii
Altfld toe~ssbaar
MMtat/k MM1016

10 50 w

20 100

MM101A
0,20
14
25-2-2019
partii
Altild toepasbaar

10 50'4'0

100

MM1018
0,20
14
25-2-2019
partii
Altlid~ttoe asbaar

10 50s'0

100

t~
6
¹
GSSD

: &= Achiergrondwaarde
: klasse wonen
: klasse industrie
: Niet toepasbaar, «w interventiewaarde
: Niet toepasbaar, & interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst v/a ds BoToua serv/ce, vers/e 3.0.0-

Tabel 2: Nonnwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

AW WO IN D

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molvbdeen
Nikkel
Zink

nla/ka ds
mg/kg ds
mol~kds
mo/ko ds
/lig/kg ds
ma/ka ds
ma/~kds
ma/ko ds

0.6
15
40

0,15
50

1,5
35

140

1,2
35
54

0,83
210

88
39

200

4,3
190
190

4,8
530
190
100
720

13
190
190
36

530
190
100
720

PAK
PAK ma/ka ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

0 PCB (som 7)

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (lotaal)

ma/ka ds 0,02 0,04 0,5 1

mg/ko ds 190 190 5M 5000

Projectcode: 819.00+001



Overzicht risicogrenswaarden PFOS en PFOA afgeleid door RIVM (samengesteld
uit data uit: Moermond et al., 2010; Wintersen et al., 2016; Lijzen et al., 2018)

&~~v

Grond

Bovengrens (interventie-
waardeniveau)

Ondergrens (streefwaar-
deniveau)

Wonen met tuin

Wonen met moestuin

Ander graan, bebou-
wing, infrastructuur en
industrie

Evenwicht met direct
gebruik grondwater als
drinkwater

6600 pg/kg

ds.'aagste

van ER (16000 pg/kg) en MTR-

(6600 pg/kg).

0,1 pg/kg ds.

Rapportagegrens

11 pg/kg

Laagste van M~ (6600 pg/kg),
Ecologische risico's grond ~ond door-
vergiftiging (400 pg/kg), uitloging van
grond naar drinkwater (11 pg/kg).

Niet bepaald

8
pg/kg'aagste

van MTR~ (16000 pg/kg),
Ecologische risico's grond ~mt doonrer-
giftiging (8 pg/kg), Uitloging van grond
naar drinkwater (1 1 pg/kg).

100 pg/kg ds

900 pg/kg d.s.

0,1 yg/kg

Rapportagegrens

900 pg/kg d.s.

Laagste van middenniveau directe
ecotoxicttett (5000 pg/kg), en huma-
ne scenario Wonen met tuin'900
pg/kg)

86 pg/kg ds.
1137 pgB/g d.s.

Laagste van ER (50000 pg/kg),
E«aiogische risico's grond trgtdoor-
vergiftiging (1137 pg/kg), Humane
risico's industrie (4195 pg/kg)

2,7 pg/kg ds.

Bagger/sediment

Bovengrens

Ondergrens

16000 pg/kg d.s.'R

0,1 pg/kgu

Rapportagegrens

50000 yglkg d.s.

ER

0,1 yg/kg

Rapportagegrens

7 Deze waardeis niet beschermend voor het gmndwater wanneer het criterium van grondwater als drink-
water wordt gehanteerd. Een veilige bovengrens is in dat geval 100 yg/kg (Evenwich t met direct gebruik
grondwater a/s drinkwater. Ujzen et al., 201 1).

8 /let RIVM heeft gecondudeerd dat de gegevens waarop deze waarde bepaald /s, mogelijk niet volledig
zijn. Een nieuwe inventarisatie van de beschikbare gegevens is noodzakelijk om te bepalen of deze waar-
de van 8 yglkgjuist is. Bjideze berekening ls er van uit gegaan dat de gebieden met deze functie groot
genoeg zjin om als leefgebied voor vogels en zoogdieren te dienen, waardoor doorvergi ftl ging naar
hogere organismen een rol kan spelen. Bij 'wonen met tuin'ordt hier niet van uitgegaan lurintersen et
a/., 2016). Areaalgrootteis van invloed ap de mogelijke toepassing, door de kap-pc/ing van gebru/ksfunc-
ties en (ecologische) normen.

9 Betreft alleen directe ecologische toxici teit. Effecten van stapeling in de voedselketen zijn niet meege-
nomen. De ERbodem wordt voor PFO5 niet a/s een maatgevende rislcogrens gezren omdat aanz/enlijke
effecten worden verwacht

10 De ondergrenzen in bodem en sediment voor PFO5 zjin vastgesteld op de rapportagegrens (0,1 yg/kg)
omdat geen achtergrondwaarde bekend is (Wintersen et al., 2016), /ret vaststellen van achtergrond-
waarden voor PFOS in Nederland in relatief onbelaste gebieden geeft meer inzicht in de ondergrens
voor PFO5. Omdat voor PFOA tevens geen ach tergrondwaarden bekend zijn, is ook voor PFOA ui tge-
gaan voor een ondergrens ten hoogte van de rapportagegrens van 0,1 yglkg. /n een landsdekkend on-
derzoek van Kwadij k et al., 2010 werden gehalteni n sediment gevonden van 0,5-8,7 yglkg (Wintersen
et al., 2016).
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Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer
Rapport-verificatienummer

: Graniet Import Zand 0-63 Partij 101
: 819.005 001
: 12962351, versienummer. 1

: WX6AFDCJ

Rotterdam, 20-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
819.005 001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina'. In geval van een versienummer van '2'f hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

SSB
llvAItll
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Projacfnaam
Projacfnummer
Rapportnummar

Graniet Import Zand 0 63 Partij 101

819.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Startdatum 3OOt-2019
Rapporlagedatum 20-02-2019

Nummer Monstersoort Monaterspeciflcatle

001 AP 04 Grond MM101A MM101A

002 AP 04 Grond MM101 B MM101 B

Analyse Eenheid 0 001 002

droge stof

aangeleverd monster
gawhht arlefaden
aard van de artefacten

gew.-vs 0
kg

0

81.0
11

&I

gaan

81 2
11

«\
ge%l

mglulfacho stof (glooluofgso) Vk vd DS Q «0 2 C02

KQRRELGRQQTTEvERDELlnlG

min. delen «2um tk vd DS 0 14 14

PHdfmnd (Ca012)
temperatuur Lb v. pH

8.1

194
82

19 8

METALEIV

barium
cadmium
kabelt
koper
kwa
lood

molybdesn
nikkel

zink

mglkgdo 0
mg/kgdo 0
mg/kgds 0
mg/kgds 0
mg/kgds 0
mg/kgds 0
mg/kgds 0
mg/kgds 0
nlg/kgds 0

480
co 'l7

81
78

«0 05

12
&0 5

24

49

470
017

8.1

78
&0 05

12

«0 5

24

48

POL YCYCL/SCHE AROMA T/SCHE KOOLWATERSTOFFEN

nsfteleen mg/kgds 0 &0 01

entree%en nlg/kgdo 0 «0 01

fensntrean nlg/kgds 0 «0 01

fluoranteen mglkgds 0 0 01

benzo(s)entreesen mglkgds 0 0 02

chrysean mglkgds 0 co 01

benzo(a)pyreen mglkgds 0 0 01

benzo(ghIBperyfeen mg/kgds 0 &0 01

benzo(k)fluomnteen mglkgds 0 «O Ol

indsno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds 0 co 01

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds 0 0 089
(0 7 fsdor)

&0.01

CO 01

&0 01

COOI

0 01

Cool
cO Ol

&0.01

co 01

«0.01

0.073

POL YCHLOORBIFEIVYLEA/ (PCB/

PCB 28 pg/kgdo
PCB 52 pg/kgds
PCB 101 pg/kgds
PCB 118 pgfkgds
PCB 138 pg/kgds
PCB 153 pg/kgds

0
0
0
0
0
0

«I

&1

cl
«I

&1

&1

c1

&I

c1

Oe met 0 gemerkte analyses zgn gescmadrteard door de RvA

fParaaf :

~ C ~ IWIO W%BB I%CC«C OOI%&l BI%I CC KB KI% OII%IOC CIOB «OOI ICIOKOOWW Cm%O %0%C % I%IC%l ~ I 0

(Ic)fl wrv l% KIK wu ~ I BIocwvlcl w OK CKU\ % wwrw0% «Coc% cccoou Ic Kwel I o%Uw% ~ IWI ~ KC KO&nv tw % I ww
l%I% KIWBII K KIKOIC IWI %WW

gvk ll)l
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Projeclnaam
Projednummer
Rapportnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

619.005 001

12962351 1

Drderdatum 30-01-2019

Startdatum 30-01-2019

Rapportagedalum 20-02-2019

Nummer Monateraoort Monsterspacificatie

001 AP 04 Grond
002 AP 04 Grond

MM101A MM101A
MM101B MM101B

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 150

scm PCB (7) (0.7 ieder)
uglkgds 0
ilglkgds 0

c1

49
c1

40

MINERALE OLIE

trsdis 010-012
freeks 012-C22
frsdie 022-C30
fractie 030-040
totaal ciis Cl o- 040

mglkgds
mg/kgds
mglkgds
mg/kgds
mglkgds 0

c5
c5

10

10

20

c5
c5

10

10

20

Ds mei 0 gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

scv

((gil cwv cfcms v mm'oc v wc cc wJ scv v v olvvccs s vlvccc vccvvvss I
vv cvccnv lllclTvllc vvvlvv

gvk l lil
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Projectnaam
Projeclnummer
Rapporlnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 "
1

Orderdatum 30-01-2019

Btarldatum 30-01-2019

Rspportagedatum 20-02-2019

Monster beschrijvingen

001 Het laboraloriumonderzoek is uitgevoerd in hel kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002

VoetnotenC
Het laboraloriumonderzoek is uitgevoerd In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor &-waarden volgens BoroVa.

C

Paraaf :

1 V ~l EtllCCIOVCMCI«CD « I * W 0 R I ~~~ MWIWHISOCC IIO ~ lW tW Kkg

44~hiX
gggl ~~emma ~ermee
lira I III
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Projednaam
Projednummer
Rapportnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

619.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Starldatum 30-01-2019

Rapportagedatum 20-02-2019

Nummer Monstersoort Monsterspacificatie

003 GI'o lul MM101A
004 Grond MM1018

Analyse Eenheid Q 003

ANALYSES LaTGEVOERD DOOR DERDEN
Linaar
PFOS+PFOA+arsncbad.
PFOS

zla bijlage zie Mjlsge

5 5 a 5 a n la a ~ lk al C Ala

k4kX
Ilpgl Iaawaaa \ %Kaan I nelle

C

Paraat: Qi i
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Projednaam
Projadnummer
Rapporlnummer

Graniet import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Startdatum 30G(-2019
Rapporlagedatum 20-02-2019

Analyse Monstersooh Relatie tot norm

Linesr PFOS+PFOA+Bmnchsd
PFOS
Llnesr PFOS+PFOA+Brsnchad
PFOS
droge slof

ssrd vsn de artefacten

organische stof (glaelverlief)

min delen «2um

FHutrond (CsCI2)

bsnum

kabsa

kapef

kwik

malybdean

nikkel

zink

nsnslsefl

sntrsfaan
fansntraen

iluorsntasn

benza(s)snuscsen

chryfesn

banzo(s)pyraan

benzo(ghgparylssn

banza(k)rluarsataan

indana(1,2,3-cd)pyreen

PCB 28

PCB 52

PCB 181

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

sam PCB (7) (0 7 fsdor)

totaal die C 1 0 - C40

Grond

Grond

AP O4 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grand

AP 04 Grand

AP 84 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 84 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Brand

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

Al O4 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grand

AP O4 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

Analyse uitbesteed

Idem

Conform AP04-SG-II en analyse conform NEN-EN 15934

Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390

Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

idem
Idem
Idem
Conform AP04-SG-Vl en conform NEN 6950 (ontsluiting conform
NEN 6961. meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Idem
idem
Idem

Conform AP04-SG-IX

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
Idem
Idem
Conform AP04-SG-X

Idem

Idem

Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstemame Verpakking

001 E1702435
002 E1691130
003 X1244959
004 Y753339(

30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
28-01-2019

30-01-2019
30-01-201 9

30-01-201 9

30-01-2019

ALC291

ALC291

ALC201

ALC201

Paraaf :

kujhhh
Ilgtt
g vs Il!l

Laaf uw Kwfu uwwwffaaflwuaf ffuwf II ff w I IIK mvu Kffumuulff fa ~ I wmrffltf Wfluwwf
ffuff alll wKIKKH I fa
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Projeclnaam
projectnummer
Rapporlnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019
Startdatum 30-01-2019

Rapportagedatum 20-02-2019

Monstemummen

Monster beschrijvingen

001

MM101AMM101A

Karaktedsering naar alkaanlraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16
C10-C28

C2IH:36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

009

006

003

0
0

C10 = 0 4 min
C12 = 0 5 min.

O 9
/

i.3
/

022 = 0 9 min. C40 = 1.4 min
C30 = 1 2 min

18

Paraaf :

liggr
llrkllll

WOOtt I IDW BO ~ I WWW OEI DEWOE EBWW DBIOBBWIIEIWIOD IBW ttt IBOIWWDE ~ I WE ~ IEIEBWID
W ltIWt I I I
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Projeclnaam
Projectnummer
Rapporinummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

519.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Starldalum 30-01-2019

RappoAagedatum 20-02-2019

Monstemummer:
Monster beschrijvingen

002

MM101BMM101 8

Karaklerisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum

diesel en gasolie
motorolie

siookolie

C9-C 14

C10-C16
C10-C25
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

009

0 05

003

O.sl
C10 = 0 4 min.

012 = 0.5 min.
022 0 ggmin. C4001.amin

C30 = 1.2 min.

16

Paraaf :

* W 0 4 ~ 0 OWWCWW 44 0 OU CIWW W 0 I C 00»0 UOCCOWI WWWIIUWI DCI CD«O«I«COC IW IWIIWDOU IC I

iigii «. IWW IWWUICCUW OCWC UWCUWW I«040 40 «WWCC 0400«C«WOIWCDDU 0 0004 «WO 0 WWCCWW 40 0«W«WC IC COIWaa
WICWICOOIOI ICIC COC\400 ~ CICI
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SYNLAI3 )f
SYNlAB Analvlks 4 Sendces Sneden AB
h«154$ , ~ $ 1 1$ U«ylyhbs «l«1
T«: ~ ~ 5 1555 ~ $4$ ~ 5 : ~ 14 1$ Wl yyy
I«cel M$551$5»514 lbe«~«1 lb»55hr, 5 «h

u 0 u&o
o

rl ~0 a
4'

I T0

4«m 144 ~

150 150 1155 ~

REPORT Page 1 (1)
Issued by an Accredlted Laborstory

~Report No. 19049488
Asylpner

SYNLAB Analytlcs & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194 AG ROTTEROAM

Arpam to

Intonnatton about the pro/ect

Prutsel number : 129623S1

Solt

fntonnanon about eampte and samppng

Sampang date
Sample name
Deplh ol sarnpgng
Sampler
tnvotcs reterence

201 9.01-30 Date of Anlval
1290233ter03 MM101A Time of Anlvsl

Pf 0771

2019.02417
1140

Results ot the analyses
Toot swfhcd

SS.EN 11 468
DIN 38414-14 morL
DIN 30414-1 4 mayL
Catcufated
DIN 38414-14 mod.
DIN 30414-14 mod.
Calculated

Anefysfs/lnvestlpsffan of

Dyy submance
PFOS, sneer
PFOS, branched
PFOS, total
PFOA, gnesr
PFOA, brsnched
PFOA, lolel

80.0
& 0.1
«0.1
& 0.1
c 0.1
c 0.1
c 0.1

Uncelfehlly

4 0.00
4 0.10
4 0.10
I 0.10
4 0.10
$ 0.10
I 0.10

uglkg TS
vglkg TS
uglkg TS
uglkg TS
uglkg TS
uglkg TS

PFOS = ParnuurOCtane Sulfonate PFOA = Perltuoroctane add
I «W by ~ ~ 5.«~~«yyl ~«~~ ~y 4 bh«mw

Unkaptng 2019412-19
Tl mml «h «««h» «by

Responslble review er
m«Mw b 1114 ~ 5$45$54445$

m «yy\ Ib «h«b«$».Ubl 4 hbom«» al «I l«,ll»m 4««beel»m«yh«yhm«&b«y.
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SYNLABl)
SYNIAB Anslyucs 4 Ssrvfcss Snoden AB
8 1885, 4 ~ I 18 I»»php, 8
7&I ~ 447555~ 885 7 : ~ 4475 I57778
8»»~554155«51 ~ Ihyhl~ &hl yhhoyhs 8

6 8 u&

Qn ~o

~COITC

4»» 7585
4

Ipc ICC Iroyy

I& Io

REPORT Page 1 (I)
109Ued by an Accr8dft6d tsbolstoly

(Repott No. 19049489
Asslpnpr

SYNLAB Analytks & Servfces BV
Rotterdam

St88nhouw8rstIBSI 15
3194 AG ROTTERDAM

Anaam tc

lntonnatlon about the project

Protect number : 12962351

Solt

lnlonnallon about sample and sampllng

Ssslcang date
Sample name
Oeplh ol sampang
Sempler
Involce refmenca

2019-01-30 Osle of Arrlvsl
129623554104 MM1018 Time ct Anhral

P75771

201 0-02-07
1140

Results ot the ana/yses
Test mslhcd

ss-EN 11 465
DIN 39414-14 mo*
DIN 38414.14 mlsi
Cakmlalad
DIN 38414-1 4 mod.
DIN 38414-1 4 mcd.
Calculst8d

Analysis I lnvssfrgsffcn cf

Ory subslence
PFOS, arnsr
PFOS, branched
PFOS, total
PFOA, anear
PFOA, brsnched
PFOA, lolel

81.8
& 0.1
& 9.1
& 6.1
& 8.1
& 9.1
«8.1

u~ecvy
5 8.78
4 0.78
4 0.10
4 0.14
4 8.78
4 0.70

0.10

ug/kg TS
uglkg TS
uglkg TS
ugrkg TS
ug/kg TB
ug/kg TS

PFOS = Pernucroctane sulfonate PFOA = Pernuorcctsne add
7» hf I I hty I &I ~ Is ~o 4 8 4 I hipf«RM~ 8 W%I f»h»»»W

Link5ping 2019-02-1 9
yho»pw I»II» I ol »4 pp hlhy

Responslble review er
Coollol 880»o roy ~ 4784 8758 8858

llwyoopo 4 lyyoyho~l»~ 8 I» Ihol »»ml st »I hot»m»o~ ovh ~l 8 mhly.
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7 Toelichting toepassingseisen grond

Toepassingsmogelijkheden grond,
Generieke beleid conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit

kwaliteit toe te passen partij

Achtergrondwaarde
natuur / landbouw

wonen

industne

Niettoepasbaar

kwaliteit

Achtergrondwaarde
natuur / landbouw

wonen

industrie

Achtergrondwaarde
natuur / landbouw

wonen

industrie

Achtergrondwaarde
natuur / landbouw

wonen

fndustne

Achtergrondwaarde
natuur / landbouw

wonen

industne

bodem *

functieklasse
Achtergrondwaarde

wonen
fndustrie

Achtergrondwaarde
wonen

industrie

Achtergrondwaarde
wonen

fndustne

Achtergrondwaarde
wonen

industne

Achtergrondwaarde
wonen

industrie

Achtergrondwaarde
wonen

industrie

Achtergrondwaarde
wonen

fndustrie

Achtergrondwaarde
wonen

industrie

Achtergrondwaarde
wonen

industne

Achtergrondwaarde
wonen

indusine

Achtergrondwaarde
wonen

fndustne

Achtergrondwaarde
wonen

fndustne

toepasbaaro

ja
ja

ja
ja

ja
ja

nee
nee
nee
nee
ia
ia

nee
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Kwahteft de bodemkwahteftsklasse van de ontvangende bodem wordt bepaald met een bodemonderzoek
Functie de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem wordt door de gemeente toegekend
(Bodemkwahteftskaart)

Psrlskeuring Parlil 101 grond 0-63frm Amerikshsven 2 te Amsterdam
819.005 001 definitief, revisie 02
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SCHREURS MILIEUCONSULT
Projectnummer: P2019-0245

Schreurs 6'roep
www.schreurs-Groeo.nl

Toetsing milieuhygienische kwaliteit van Granuliet

5chreurs Milieuconsult 12 april 2019

Aan Schreurs Milieuconsult is de vraag gesteld de milieuhygienische kwaliteit van Granuliet te toetsen.
Om een zo volledig mogelijk antwoord te geven beschouwen we de variabelen die van invloed kunnen

0 zijn en wordt het Granuliet getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit met invulling van de zorgplicht.

Oorsprong en samenstelling Granuliet
Granuliet, ook wel Noordse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zeven van primair
gesteente. De minerale delen zijn afkomstig uit de Schotse en Noorse bodem en komen altijd van
dezelfde locaties. Beide locaties zijn petrograflsch in kaart gebracht, deze rapporten geven aan dat beide
bronnen een homogene structuur en samenstelling hebben. Tijdens het bewerkingsproces van breken
en zeven veranderen de delen mineralogisch niet. De gradering van ca. 63 pm tot 1 mm wordt
ontwaterd met cyclonen. De minerale deeltjes tot ca. 63 pm worden middels een flocculatie- en
bezinkproces ontwaterd tot een steekvast product genaamd Granuliet hetgeen homogeen van structuur
en samenstelling is.

Invloed flocculant en proceswater op de miljeuhygienische kwaliteit
Achtergrandinformatie Flocculant
Het gebruikte flocculant betreft het polymeer Ecopure P-1715, een polyacrylamide.
Polyacrylamiden worden veelvuldig toegepast, voorbeelden hiervan zijn het zuiveren van drinkwater, de
behandeling van afvalwater, als bodemverbeteraar voor akkerlanden of als erosiebeperking van de
grond bij bouwplaatsen.
Het Veiligheidsinformatieblad (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) EcoPure 1715) geeft aan dat
EcoPure 1715 geen gevaarlijke bestanddelen bevat overeenkomstig de EU verordening.
De stof is niet persistent, geeft geen ophoping in organismen en is niet toxisch, het bevat geen PBT of
zPzB stoffen.
Het aandeel flocculant in het Granuliet is zeer gering, & 0,01%.
Aangezien het flocculant niet toxisch is, onschuldig voor organismen en in een zeer lage concentratie
wordt toegepast wordt de milieuhygienische kwaliteit van Granuliet niet negatief beinvloed.
Verder kan worden vermeld dat het flocculant geurloos is.

Achtergrandinformatie waswater
In het productieproces worden grote hoeveelheden water gebruikt en dit kan dus van invloed zijn op de
milieuhygienische kwaliteit van het Granuliet. Aangezien alleen gewassen wordt met drinkwater, wordt
de milieuhygienische kwaliteit van Granuliet niet negatief beinvloed.
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M(ljeuhygjenjsche toetsing conform het Besluit bodemkwaliteit
Granuliet is conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) grond (zie Bijlage 1) en dient dus getoetst te
worden middels een samenstellingsonderzoek. Hiervan zijn tal van analyses beschikbaar die een
constant beeld laten zien van het niveau achtergrondwaarde (AW) conform het Bbk.

Aan de hand van de meest recente partijkeuring, rapport 819.005 001 van Dibec Milieutechnisch
advies, bespreken wij hier de bevindingen.

Samenvatting partijkeuring Dibec

Titel: Partijkeuring Partij 101 zand 0-63pm Amerikahaven 2 te Amsterdam

Rapportnummer: 819.005 001

Status: definitief

Datum:

Afdeling:

27 februari 2019

DIBEC Milieutechnisch advies

Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de onderzochte partij zand 0-63pm, met een
geschatte omvang van 6.000 m', als "Achtergrondwaarde grond" gekwalificeerd te worden. De

partij is conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar.

Er zijn geen verhoogde PFOS en PFOA gehalten aangetoond en blijven dus onder de
streefwaarde van 0,1 pg/kg d.s. Dit geeft geen aanleiding om de bodemkwaliteit te
veranderen.

Nadere toelichting door Schreurs Milieuconsult
De hierboven beschreven partijkeuring omvat een analyse op alle stoffen van het standaardpakket A,

verplicht vooronderzoek aan landbodem, regionale waterbodem, partijen grond en aan
baggerspecie uit regionaal water. Dit Pakket A omvat:

~ Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)

~ Som PCB's (7 stuks)
~ Som PAK (10 stuks)
~ Minerale olie

Daarnaast is het Granuliet onderzocht op de aanwezigheid van PFOS en PFOA.

Geen van de geanalyseerde stoffen is aangetroffen in gehalten boven het niveau van de
achtergrondwaarden (AW) zoals beschreven in het Bbk (zie Bijlage 2). Granuliet voldoet daarmee aan de
eisen die door het Bbk worden gesteld aan grond van AW-niveau. Deze grond is vrij toepasbaar.

Zorgplicht
G ranuliet heeft een zeer laag organisch stofgehalte (&0 2 %) waardoor het zeer voedselarm is en de
omgeving niet nadelig zal beinvloeden door bijvoorbeeld een overmaat aan nutrienten.
De pH is ca. 8 en heeft daarmee geen invloed op de milieuhygienische kwaliteit van de omgeving.

Pagina 2 van 4



SCHREURS MILIEUCONSULT
Projectnummer: P2019-0245

Schreurs Groep
www.schreurs-Groeo.nl

Granuliet heeft een volledig natuurlijke herkomst en is daarmee niet verdacht op het voorkomen van
asbest en PFOS en PFOA. Om alle mogelijke risico's uit te sluiten is dit wel onderzocht, gebleken is dat
Granuliet geen asbest, PFOS of PFOA bevat.

Hoewel niet vereist voor AW grond is van het Granuliet ook nog de emissie (uitlooggedrag) bepaald voor
de volgende stoffen:

~ Zware metalen(sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, V, Zn)

~ Zouten (Br, CI, F, 504)

De emissie voldoet vooral deze stoffen ruimschoots aan de maximale waarden zoals gesteld voor
grootschalige bodemtoepassingen (GBT) in de Regeling Bodemkwaliteit Bijlage B. De resultaten zijn

weergegeven in Bijlage 3.

Naast onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van Granuliet heeft Gerard Kruse Advies onderzoek
uitgevoerd naar de bezinksnelheidkarakteristieken. Deze bezinksnelheid is afgezet tegen die van
natuurlijk afgezette klei uit Nederland en zand. De bevindingen zijn hieronder weergegeven, de
rapportage is toegevoegd als Bijlage 4.

Titel:

Rapportnummer:

Datum:

Bedrijf:

Kolombezinkproef Noordse Leem

Dr2017002001

15 mei 2018

Gerard Kruse Advies

Bevindineen

De bezinksnelheid van Noordse Leem in vergelijking met zand en natuurlijk afgezette klei uit
Nederland is nagegaan met kolombezinkproeven. De transparantie van het bovenstaande
water in de kolom met Noordse Leem is na ongeveer 36 uur veel hoger dan die van de
natuurlijke klei. Het vaste stofgehalte van het bovenstaande water in de Noordse Leem kolom
bedraagt na 69 uur 22.37 mg/L Voor de kolom met klei is dat 47.03 mg/L Er zijn geen
aanwijzingen voor zogenaamd colloidaal gedrag voor Noordse Leem in water.

De waarde van 22.37 mg/L is aanmerkelijk lager dan de waarde van 50 mg/L die in globale zin

wel wordt gehanteerd als referentie waar beneden de helderheid van oppervlaktewater geen
relevante ecologische invloed meer heeft voor oppervlaktewateren in Nederland. Noordse
Leem heeft daarmee een geringere invloed op de transparantie en vertroebeling van
oppervlaktewater dan een mengsel van natuurlijke klei en water.

Samenvatting en conclusie
De milieuhygienische kwaliteit van Granuliet is getoetst aan het Bbk standaard pakket voor grond.

Uit deze toetsing blijkt dat Granuliet ruimschoots voldoet aan de AW kwaliteit (vrij toepasbare grond).

Ondanks dat Granuliet niet verdacht is op deze stoffen is er ook onderzoek uitgevoerd naar PFOS, PFOA

en asbest. Deze stoffen zijn niet aangetoond.
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Om invulling te geven aan de zorgplicht is daarnaast onderzoek gedaan naar de het colloidaal gedrag, de
pH-waarde en geur en is de emissie bepaald van zware metalen en zouten. Ook hieruit blijkt dat
Granuliet geen risico oplevert voor mens en natuur en de emissie ruimschoots aan de normen voldoet.
Tot slot heeft Granuliet een zeer laag organisch stofgehalte waardoor er geen belasting is door
nutrienten.

Samengevat wordt geconcludeerd dat Granuliet grond is van AW kwaliteit die vrij toepasbaar is op
zowel landbodem als in oppervlaktewater. Er zijn geen risico's ten aanzien van mens of natuur.
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BIJLAGE 2

SAMENSTELLINGSWAARDEN G RANULIET

Bijlage 2
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Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer
Rapport-verificatienummer

: Graniet Import Zand 0-63 Partij 101
: 819.005 001
: 12962351, versienummer: 1

: WX6AFDCJ

Rotterdam, 20-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
819.005 001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina'. In geval van een versienummer van '2'f hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
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Projectnaam
ProJectnummer
Rapporlnummer

Graniet Imporl Zand 0-63 Paai) 101

619.005 001

12962351 1

Orderdatum 30.01-2019

Startdatum 30.01-2019

Rapporlagedatum 20-02-2019

Nummer Monstersoort Monsterspacificatie

001 AP 04 Grond MM101A MM101A

002 AP 04 Grond MM1010 MM1016

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% Q
aangeleverd monster kg

gewicht anefecten
aard van de anefacten

81 0
11

«1

geen

81 2
11

«1

peen

organische stof (gleeiverlies) % vd DS Q co 2 «0.2

KORRELGROOTTEVERDEL/NG

min. delen «2um %vdDS Q 14 14

PHdtrond (CsCI2) Q

temperatuur t.b.v. pH 'C
8.1

19.4

82
198

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper
kwik

lood

motybdeen
nikkel

zink

mp/kgds
mp/kgds
mgrkgds
mg/kgds
mg/kgds
mp/kgds
mp/kgds
mg/kgds
rng/kgds

Q

0
Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

480
«0 1T

81
78

«0.05
12

co 5

24

49

470
«0 17

8.1

78
«0 05

12
«0 5

24

48

PDL YCYCL/SCHE

AROMA )7S

CHE KOOLWATERSTOFFEN

rlsfls/88n mg/kgds Q «0 01

entreesen mg/kgds Q «0 01

fenantreen mg/kgds Q cO Ot

fluoranlean mg/kgds Q 0 01

benzo(s)entreesen mg/kgds Q 0 02

chryseen mg/kgds Q cg 01

bsnzo(a)pyreen mg/kgds Q 0 01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0 «0 01

benzo(k)auorantsen mp/kgds 0 «0 01

Indeno(1,2,3«d)pyreen mp/kgds 0 co 01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kpds 0 0 089
(0.7 fertor)

cp 01

co 01

«0.01
«0 01

0.01
«0 01

co 01

co 01

«0 01

co 01

0 073

POL YCH

LOG

RB /F

EN YLEN (PCBj
PCB 28 pg/kgds
PCB 52 pg/kgds
PCB 101 pg/kgds
PCB 118 pg/kgds
PCB 138 pg/kgds
PCB 153 pg/kgds

Q

Q

0
Q
Q

Q

«1

«1

«1

«1

«1

«1

«1

«1

«1

cl
«1

«1

De mel Q gemerkte analyses zijn geaccraddeerd door de RvA
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Projednaam
Projednummer
Rapporlnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

619.005 001

12962351 1

Orderda turn 30-01-2019

Startdatum 30-01-2019

Rapportagedatum 20-02-2019

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcetle

001 AP 04 Grond
002 AP 04 Grond

MM101A MM101A
MM101B MM1010

Analyse Eenheid tt 001 002

Pca 180

som PCa iy) (0.7 factor)
ug/kgds
ug/kgds

0
0

cf
4.0 s

cl
49

MINERALE OLIE

freeks 010-012
freeks C12-022
frscee C22-030
fradia C30-040
letaal die C l o- C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

mg/kgds

c5
c5
10

10

20

c5
c5
10

10

20

De mei 0 gemerkla analyses ziin geaccrediteerd deerde RvA.
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Projeclnaam
Projectnummer

Rapporlnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

619.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Startdatum 3001-2019
Rapportagedatum 20-02-2019

Monster beschrijvingen

001 Het laboratoriumondenoek is uitgevoerd In hel kader van het Besluit Bodemkwalileib

Het laboratoriumonderzoek Is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwallteit.

Voetnoten0
De sommatie na verrekening vsn de 0.7 factor voor &-waarden volgens BoroVa.

0
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Projeclnaam
Projeclnummer
Rapporlnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 1

Orderdatum 30-01-2019

Starldatum 3O05-2059
Rapporlagedatum 20-02-2019

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatle

003 Grond MM101A
004 Grond MM1018

Analyse Eenheid G 003

AIVAt YSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Unnnr
PFOS+PFOA+arsnched
PFOS

are bl]lage ais bijlaaa
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Projetsnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12862351 1

Orderdatum 30-01-2019

Startdalum 30-01-2019

Rsppoliagedalum 20-02-2019

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Unssr PFOS+PFOA+Brsnchsd
PFOS
UnssrPFOS+PFOA+Brsnohsd
PFOS
droge staf

aard vsn ds srtsfsclsn

organischs stof (glosivsrliss)

mis. dslsn o2um

PH4trood (COCi2)

barlum

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

malybdssn

nikkel

zink

nsrlslssn

anlrscssn
rsnsntrssn

iluorsnlsss

bssza(s)sntrscssn
chrysssn

bsnzo(a)pyrssn

bsszo(ghi)psrylssn
bsszo(kylualsotssa

indsno(t,2,3ad)pyrssn

PCB za

PCB 52

PCB 101

PCB 110

PCB 1M

PCB 153

PCB 100

som PCB (7) (0 7 factor)

tolssi olie C 1 0- C40

Grond

Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grand

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grand

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grand

AP 04 Gmnd

AP 04 Graad

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Grond

AP 04 Gmnd

AP 04 Gmnd

AP 04 Grand

AP 04 Gmnd

AP 04 Grond

AP 04 Grond

Analyse uitbesteed

Idem

Conform AP04-SG-II en analyse conform NEN-EN 15934
Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179
Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Conform AP04-SG-19 en conform NEN 5753
Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem

Idem
Idem
Conform AP04-SG-Vl en conform NEN 8950 (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
idem
idem
Idem
Conform AP04-SG-IX

Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AP04-SG-X

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanleverlng Blonsternama Verpakking

001 E1702435
002 E1691130
003 X1244959
004 Y7533391

30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
28-01-2019

30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019

ALC291

ALC291

ALC201

ALC201

gpg lwoww"Ios Iwwoololouooaslolo
oolswoo u vvooal 0 I oolol
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Projersnaam
Projednummer
Rapportnummer

Graniet ImpoA Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 "
1

Orderdatum 3MI-2019
Startda turn 30-01 -2019

Rapportagedatum ZM2-2019

Monstemummer.
Monster beschrijvingen

001

MM101AMM101A

Karakleriserlng naar alkaantraject

beniine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

stookolie

Cg-C14

C10-016
C10-028
C20-036
C10-036

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

009

0.O6

003

0
0

i~l!.~,
f

oe/
010 = 0 4 min.

C12 = 0 5 min

og
022 = 0.9 min. 040 = 1 4 min

C30=12min.

18
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Projeclnaam
Projeclnummer
Rapportnummer

Graniet Import Zand 0-63 Partij 101

819.005 001

12962351 1

Orderdatum 304lt-2019
Startdatum 30-01-2019

Rapportagedatum 20-02-2019

Monstemummen

Monster beschrijvingen

002
MM101BMM1018

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

stookoge

C9-C 14

Ctg&16
C10-C28
C20.C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.12

0.09

0.05

0.03

0
0 Osl

C10 = 0.4 min.
C12 = 0 5 min

C22=09mln. 040=14rnin
C30 = 1.2 min.

1.9
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Appsn to

lnlonnatlon about the pmlect

Prcfsct number : 12062351

Solt

lntonnatlon ebout sample snd sampllng

Sampgng d»Ie
Sample name
Daplh of wlmpsng
Sampbr
Invokn refetence

20 \ 0-01-30 Date of Arrlval
120623514I03 MM101A Time ot Anhlel

P75771

20594I2.07
1140

Results ot the analyses
r»sf method

SS.EN 11465
DIN 30414.14 mocL
DIN 30414.14 mod.
Calculeted
DIN 30414-14 mod.
DIN 30414.14 mocL
Calculeled

yunlrnn 2 I» nupefre ol

Dry substance
PFOS, gnear
PFOS, Ixsnched
PFOS, total
PFOA, Snaar
PFOA, brsnched
PFOA, total

80.0
& 0.1
& 0.1
c 0.1
& 0.1
& 0.1
c 0.1

t &.00

2 0.10
2 0.10
2 0.10

0.10
2 0.10
2 0.10

raten unontelnr7 Unit

uglkp TS
ugrkp TS
ugrkp TS
uglkg TS
uglkg TS
uglkp TS

PFOS = Perlbmroctene sulfonate pFOA = perftuorcctane acid

n «««~»ny«~«~hn~ ~2 2» »ey I eh&~ ly

Unk6plng 20194I2-tp
Tl ~l ! « I H««co &hr

Responslble revlewer
C~W 5 1110 ~ 502 2555 Oe ~ 0

eo«»nnn«enlytnlhenoh«nnmnyh 0« lh hnmmt ct olno hh!h»memo 0! ~~Inh Mi ly.
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www.elcontrol nl

Graniet Import Benelux BV

Amerikahavenweg 2
1045 AC AMSTERDAM

Blad 1 van 5

0 Uw projectnaam : Productiecontrole november 2014
Uw projectnummer : GM092014
ALcontrol rapportnummer : 12579015, versienummen 1

Rotterdam, 09-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GM092014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL),

Dit analyserapport bestaat indusief bijlagen uit 5 pagina'. In geval van een versienummer van '2'f hoger
vervallen de voorgaande vemies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapporL Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten In dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
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Projsctnaam
Projectnummer

Rapportnummer

Producgeconbole november 2014

G M09201 4

12579015 1

Qrderdatum 12-07-2017

Staddatum 12-OT-20'l7

Rapportagedatum 09.08-2017

Nummer snonstersoort Monsterspac(Bcatle

001 AP 04 Grond Periodiek onderzoek

Analyse Eenheid Q 001

aoge slet
aangamvad mcnatar

gsubhl arlelsmen

asld iran da 8flskutan

75.0
14

ci
0888

AOLOMPIIOEF

dalvnt slsn
datum einde
L/S=1

US 9
Ua*to cumulsne/
eind ph88 LSI

eind ph ns LS10

ECna LS1

EC ns LS10

0
0

mU0 0
mVg 0
ml/g 0

0
0

pS/rm 0
pa/cm 0

I 447-2017
OHlb-2017

1.0

9.0
10

T.95

7 71

452
135

ELUAAT META/En/

enbmoon (E I/8 10)

srssen (E I/s 10)
berlum (E Vs10)

mdmlum (E I/8 10)

kobah (E Us 10)

chroom (E I/8 10)

koper (E I/8 10)
twlk (E US 1 0)
lood (E Us 10)
molybdeen (E Us 10)

nikkel (E Us 10)

reuen (E vs 10)

Sn(E Us 10)
vansdlum (E I/8 10)

zink(E Us 10)
snnmoon na LS10
armen ns L510
balkm ns LS10

cadmium ne LS10

chmom na LSI 0

kobsa na LSI 0
koper na LSIO

km1t ns LS10
lood ns LS10

clybdesn ns LS10
nmcu ne LS10
salsan ns Lala
tin na LS10
vansdlum ns LSI0
zink na L310

mg/kgds
mg/kgds
nlg/kgt/8

mg/kgds

Ing/kgds

mg/kgds
ngnlgds

mgrkgds

mg/kgds
nlglkgds
mglkgds
mglkgds
mg/kgds
mg/kgds

mgntgds

VO/I

wn
von
va/I

wn
ual
wn
wn

wn
ugn

pan
vgn

uon
vgn

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q

0
0
0
0
0
0
Q
0
0
Q

0.009
«02
1.11

«0 007

W.OT

cg.t
%.1

w005
«03

«0.05
cci.z

c0.009
«0.02
«0 3

«0.7
«00
czg
111

«O.T

«10

c10
«05
«30

«5

czo
ecg

c240
«30

10

De msl 0 9emerkls analysis zijn gescmsdzserd door de Rvn

Paraaf :

m Ct C Ifl ul vvu%

Kpn Cfmm Im wc nlcl
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Projeclnasm
Projectnummer
Rapportnummsr

Praductieconbale november 2014

GM092014

12579015 1

Orderdatum 12-07-2017

Startdatum 12.07-2017

Rapporlagedalum 094)8-201 7

Nummer Monstemoort Monstampecfficatle

001 AP 04 Grond Perlodiekondemoek

Analyse Eenheid 0 001

ELUAA 7 DIVERSE SfaTCHEIWSCHE SEPAUIVQEN

Rumba mgrkgds 0
bromkfe iE lfs 10) mgfkgds 0
cNarids iE Ifs 10) mgfkgds 0
sulfaat (E gs 10) mglkgds 0
Ikaads ns LS I 0 mga 0
bromlds ns LSIO mgs 0
cNorlds na LS10 mga 0
sulfaat na Lsta mga Q

5.4

w.a
«100
«300
0.54

«O.OS

vta
«30

Ds eet 0 gemwkte analyses z fin gsscaadkswd door ds RvA.C
Paraaf :
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Projeotnasm

Projeomummer

Rapportnummer

Produogecontrole november 2014

Gtvtgtrdg 1 4

12579015

Orderdatum 12477 201 7

Sta rldalum 12-07-2017

Rapporlagsdatum 09-08-2017

Monster besohrljvlngen

Het labomtoriumondarkosk is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwalkeik

Paraaf
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Projecmaam Producdecontrole november 2014

P/ojscmummer GMOIBOI4

Rapportnummer 12579015

Orderdatum 12-OT-2017

Startdatum 12-OT-2017

Rapporlagedalum 09-08-2017

Analyse Monsta/soo/t Relatie tot norm

droes stol

sant vsn de artefacten

eind ph m L51

eind ph na LS10

ECne LSI

EC na LS10

anlhmon (E I/s 10)

amean (E Us 10)

bariwn (E I/sic)
csdm/um (E I/s to)
kcb»n (0 I/s 10)

chroom (E I/s 10)

koper (6 I/a 10)

kwik (E I/s 10)
kmd (E I/s 10)

nol)tuben (E Us 10)

nikkel (5 th 10)

aslssn (E Us 10)

kn (E I/O 10)

varsdlum (E Us 10)

zink(EI/s 10)

kwik na LS10

dn na LS10

Bowlde

bromide (E Us 10)

chlaele (E I/s 10)

sulhal(E Us 10)

Kciommsl conlorm NEN7383

AP 04 Grond

AP 04 Gmna

AP 04 Gmnd E/uasl

AP 04 Gnwd Busai
AP 04 Gmnd Elueet

AP 04 Gaand Elusat

AP 04 Gmnd Eluast

AP 04 Gmnd Elusat

AP 04 Gmnd Eluast

AP 04 Grond Eluaat

AP Oa Gmnd Slusst

AP 04 Grond Elusat

AP 04 Gwwd Sluast

AP 04 Grond Eluaat

AP 04 Gnmd Eluaat

AP 04 Grond Ekmet

AP 04 Grond Buast
AP 04 Grond Eluaat

AP 04 Grond Buaat
/0 04 Gmrm Uhmat

AP 04 Grond Busal
AP 04 Grond Elusat

AP 04 Groef Ernest

AP 04 Grond Elusal

AP 04 G nmd Elusal

AP 04 Gmnd Elusal

AP 04 0 mnd Eluaal

AP 04 Gmnd

Conform AP04-SG-8 en analyse conform NEN-EN 15934
Conform AP04-V en conform REN-EN 16179
conform NEN-EIHSO 10523 en conform AP044)-IV
k(cm .
Conform AP04-U-V, conform NEN-ISO 7888 en conform NEN-EN
27888
Idem

Conform AP04-E-I, -8, -IE, -IV, -V, -Vl, -Vil, -IX, -X, -XI, -Xll, -Xlg,-
XIV. en -XV en conform NEN EN ISO I T294 2
Idem

Idem
Idem

Idem
Idartl

Idem

Conform AP04&-VIII, conform NEN-EN-ISO 17852
Conform AP04.E-I, -II, -18, -IV, -V, -Vl, -Vll, -IX, -X, -XI, -Xg, -Xlg,-
XIV, en -XV en conform NEN-EN-ISO 17294.2

Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AP04-E-VIII, conform NE)PEN-ISO 17852
Conform NEN-EN-ISO 17294-2
conform AP04-E-XVII,-XVgl en confmm NEN-EN-ISO 10304-1

Idem
Idem

Idem
Conform AP04-U-I en conform NEN 7383

Monster Barcode

001 E1510485

Aanleverlng

294)6-20 I 7

Monstsrname

2946-20(7

Verpakking

ALC291

Paraaf:
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Gerard Kruse Advies

Titel: Kolombezinkproef Noordse Leem

Opdrachtgever:
Graniet Import Benelux B.V.

project:
Dr2017002001

Kenmerk:
6 KA-2018001

Pagina':
9

Trefwoorden:
Noordse Leem, bezinkproef, vertroebeling, transparantie

Versie: 1.0 Datum: 15 mei 2018

Status: Definitief

Samenvatting
Er zijn vergelijkende kolombezinkproeven bij 20'C uitgevoerd met natuurlijk afgezette klei uit

Nederland, zand en Noordse Leem in leidingwater. Het vaste stofgehalte van het bovenstaande

water van de bezinkkolom met Noordse Leem bedroeg na 69 uur ongeveer 22 mg/L en is, naar

visuele waarneming, niet verminderd na ongeveer 36 uur na begin van bezinken. Het vaste

stofgehalte van het bovenstaande water in de kolom met Noordse Leem was minder dan de helft van

dat in de bezinkkolom met klei. Er zijn geen aanwijzingen voor relevant collofdaal gedrag voor

Noordse Leem in water.

Dr2017002001, Kolombezinkproef Noordse Leem 1/9
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Inhoudsopgave:

1 Inleiding

2 Materialen en methoden ..

2.1 Proefopzet..

2.2 Beschrijving van de gebruikte soorten grond

3 Resultaten .

4 Bevindingen.
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Gerard Kruse Advies

1 Inleiding

Het materiaal Noordse Leem is het fijne gruis dat vdjkomt bij het breken van gesteente afkomstig uit
kwartsiet- en granietvoorkomens in Noorwegen, respectievelijk Schotland. Vanwege de
eigenschappen van Noordse Leem, onder andere de zeer geringe waterdoorlatendheid, is het
materiaal onder andere geschikt voor toepassing als waterbodemafdichting. Met de
kolombezinkproef is informatie over het gedrag van Noordse Leem bij plaatsing onder water
verkregen, met name met betrekking tot vertroebeling.

In het kader van onderzoek naar het functioneren van Noordse Leem in civieltechnische werken
heeft Gerard Kruse Advies vergelijkende kolombezinkproeven uitgevoerd teneinde informatie over
de bezinksnelheidkarakteristieken van Noordse Leem te verkrijgen. De proeven zijn uitgevoerd met
respectievelijk Noordse Leem, natuurlijk afgezette klei uit Nederland en zand.

Het onderzoek is in opdracht van Graniet Import Benelux B.V. uitgevoerd. De bezinkproef is

uitgevoerd in het kantoorgebouw van Graniet Import Benelux B.V. te Amsterdam en de benodigde
vaste stofgehalte bepalingen zijn uitgevoerd door Deltares (Utrecht Castel laboratorium).

Dr2017002001, Kolombezinkproef Noordse Leem 3/9



Gerard Kruse Advies C

2 Materialen en methoden

2.1 Proefopzet

De proef betreft een vergelijking van de bezinksnelheid van natuurlijk afgezette klei uit Nederland en
zand met die van Noordse Leem.

De proeven zijn uitgevoerd in glazen kolommen, zie Figuur 1, van ongeveer 0.4 m hoogte bij een
omgevingstemperatuur van 20 C.

Ongeveer 300 gram van elk van de 3 typen grond is met leidingwater (Waternet Amsterdam,
7.6 'Duits, https://www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/waterkwaliteit/j gemengd en zodanig
intensief geroerd dat er geen herkenbare kluitjes meer aanwezig waren in de slurry. De slurry is

overgebracht in de cilinders welke aangevuld zijn met leidingwater tot de kolom tot 500 cc was
gevuld. De kolommen zijn elk na aanvullen intensief geroerd zodat er een homogeen water-grond
mengsel in de kolom was. Het begin van bezinken was het verticaal plaatsen van de intensief
gemengde kom.

Figuur 1: Opstelling van de 3 bezinkkolommen na 28 uur bezinken, met links Noordse Leem, rechts zand en klei in het
midden.

De proef is op 23 april 2018 gestart en geeindigd op 26 april, waarna het vaste stofgehalte van het
bovenstaande water is bepaald door Deltares, Utrecht. Het vaste stofgehalte is bepaald met filtratie
met een 0.45 pm filter.

2.2 Beschrijving van de gebruikte soorten grond

Er zijn 3 soorten grond beproefd te weten, natuurlijk afgezette klei uit Nederland, zand en Noordse
Leem.

De natuurlijk afgezette klei uit Nederland betrof klei met de klassificatieproefwaarden opgesomd in

Tabel 1. Het betreft een zogenaamde erosiecategorie 1 klei (TAW 1996: Klei voor dijken).

Dr2017002001, Kolombezinkproef Noordse Leem 4/9
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Parameter waarde [% M/M]
Lutumgehalte 44
Zandgehalte 28
Organische stofgehalte 2.8
Vloeigrens 61
Uitrolgrens 35
Tabel 1: Overzicht van de klassifikatlekaraktedistieken van de gebruikte klei.

Het zand betrof middel grof hoekig zand met een dse van ongeveer 380 pm en een dze van ongeveer
205 ism.

De Noordse Leem betreft materiaal met een dsevan 30 pm, een zandgehalte van 10 tot 15% fijn

zand, een lutumgehalte van 10 tot 2056 en nagenoeg geen organisch materiaal. Opgemerkt wordt
dat de fijne deeltjes van Noordse Leem meest geen kleimineraaldeeltjes zijn.

Dr2017002001, Kolombezinkproef Noordse Leem 5/9
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Resultaten

De Tabel 2 geeft de gemeten vast stofgehalten van het bovenstaande water ongeveer 69 uur na het
begin van bezinken. De foto's van Figuur 2 tot en met 5 geven een overzicht van het verloop van het
bezinken van het begin van de proef tot en met 49 uur na het begin van bezinken (Gopro camera
opnamen).

Monster Id Materiaal Deeltjes &0.45jzm (mg/L)

GEB sample: 2 26-04-18 Land 4.75

GIB sample: NL 26-04-18 Noordse Leem 22.37

GIB sample: K 26-04-2018 Klei 47.03
Tabel 2: De vast stofgehaltes van de 3 kolombezinkproeven na 69 uur bezinken (Deltares 01-05-2016).

De visuele waarnemingen aan de kolommen geven na ongeveer 36 uur na begin van bezinken geen
veranderingen van transparantie voor de kolommen met Noordse Leem en zand. De kolom met klei

is tussen 36 uur en 96 uur na begin van bezinken nog enigszins meer transparant geworden.

De samenstelling en korrelgrootte van Noordse Leem wijzen niet op relevant colloidaal gedrag. Het

oppervlak van de korrels is grotendeels matig hydrofjel en de korrels zijn niet zo klein dat
molecuulbewegingen in het water bezinken effectief verhinderen. De resultaten van de bezinkproef
wijzen er ook op dat geen relevante invloed van colloidaal gedrag is.

13:36
23 April 2018

Start proef

Figuur 2: De transparantie 6 minuten na het homogeniseren van de kolommen met zand als laatste: De strepen achter de
kolommen zijn niet door de kolommen te zien.
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13:00
24 April 2018
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Figuur 3: De toestand ongeveer 24 uur na het begin van het bezinken. De kolom met zand is nagenoeg geheel helder en in

de kolom met Noordse Leem, links, is zijn de strepen achter de kolom duidelijk te zien. De strepen zijn niet te zien in de
kolom met de klei.

01:00

, 25 April 2018

if n

Figuur 4: Ongeveer 36 uur na het begin van bezinken. De helderheid van het water verandert bijna niet meer in de kolom
met Noordse Leem en zand. De kolom met klei wordt in de volgende 13 uur izie Figuur 5) lets helderder.
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14:40

, 25 April 2018 i
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Figuur 5: De toestand as uur na het begin va n het bezinken. Het bovenstaande water is na 69 uur bezinken met een sifon
overgebracht in door Oeltares verschafte kunststof flessen voor watermonsters en het vaste stofgehalte van die
watermonsters is bepaald.
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Gerard Kruse Advies

4 Bevindingen

De bezinksnelheid van Noordse Leem in vergelijking met zand en natuurlijk afgezette klei uit
Nederland is nagegaan met kolombezinkproeven. De transparantie van het bovenstaande water in
de kolom met Noordse Leem is na ongeveer 36 uur veel hoger dan die van de natuurlijke klei. Het
vaste stofgehalte van het bovenstaande water in de Noordse Leem kolom bedraagt na 69 uur
22.37 mg/L. Voor de kolom met klei is dat 47.03 mg/L Er zijn geen aanwijzingen voor zogenaamd
colloidaal gedrag voor Noordse Leem in water.

De waarde van 22.37 mg/L is aanmerkelijk lager dan de waarde van 50 mg/L die in globale zin wel
wordt gehanteerd als referentie waar beneden de helderheid van oppervlaktewater geen relevante
ecologische invloed meer heeft voor oppervlaktewateren in Nederland. Noordse Leem heeft
daarmee een geringere invloed op de transparantie en vertroebeling van oppervlaktewater dan een
mengsel van natuurlijke klei en water.

Dr2017002001, Kolombezinkproef Noordse Leem 9/9
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Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk

.~. Tauw

Algemene gegevens van de melding

[ Melding betreft lRWS - Zuid Nederland (RWS-ZN)

Neem toepasser[
Naam melder[

Over de Maas c.v.
I

Over de Maas c.v.

Registrstienummer melder ~Reg.nr.

f Mefdfngnummer 304391

CToepassingsiocstle (projectnaam) ~GBT Over de Maas

Startdatum project ~21-dec-2009

fBtnddstum project~ ~31dec-2021

Stsrtdatum toepassing ~24-sep-201 9

Bfnddstum toepassing ~31-dec-2021

Noeveefhefd toepassing ~100000ton

Adres toepassing ~nabij Maasdijk

Postcode toepassing I9999XX

Plaats toepassing ~nabij Dreumel

X-codrdlnast toepassing ~tS2202i

[Y-codrdinaat toepassing ~4202St

Adres herkomst van pargj ~Amertkahavenvveg 2

Postcode herkomst van parbj
i
t04SAC

Plaats herkomst van psrsj ~Amsterdam

X-codrdinaat herkomst van partij (113799

Y-codrdinsat herkomst van partij ~491 228

Versienr. (0

J
H
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~ ~& Ig
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Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk

~~ TaueP

Wat is de toepassingslocatie?

&Vindt de toepassing plaats binnen de grenzen van een watem teatwerk dat In beheer Is van het Rljk7

Is er sprake van landbadem of een drogere oevergebied?

Ox Ja Q N~es

Q Jn [e] N+en

Van welk toepassingsmateriaal is sprake?

Is er sprake van het toepassen van grond volgens de degnliie van het Bbk7

Is er sprake van het toepassen van baggersprnrie volgens de definitie van het Bbk7

Is er sprake van het toepassen van bouwstogen volgens de definitie van hel Bbk7

O~ Ja Q~Nee~ OJa

Q Ja QV Nee

Van welke toepassing is hier sprake?

Is er sprake van het toepassen In een waterbouwkundige constructie (Bbk, art. 35d)7

Is er sprake van het taepassen in een aanvulling in oppervlaktewater (Bbk, art. 35e)7
E

ls er sprake van het tijdelijk opslaan In oppervlaktewater (Bbk, art. 35h)7

Ja Ov'Nee

IZ Ja ON~vm

ma&"'ontrole
tijdigheid en volledigheid van de melding Grond en Baggerspecie

Is de toepassing tenminste vijf werkdagen van tevoren gemeld7

ls de naam en het adres van de toepasser vermeld?

Is het toelslngskader voor de toepassing vermeld?

Is een mllieuhygienlsche verklaring toegevoegd?

Is de plaats van herkomst bekend?
Lr
Is de hoeveelheid toe te passen materiaal bekend?

Is de plaats van de toepassing bekend7
h

Is de kwaliteit van de ontvangende waterbodem bekend7

WR~M

V Ja Nee

K Ja ONee

js
Qv'a

QN.v.t Qrr Ja

/ Ja

O Nee~

ONee g
Nee~

Neeg

Qv'a ONee g
Q/ N.v.t Ja Nee $
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Rijktwatersmst
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Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk

~. Tauw

Controle juistheid en soort toepassing Grond en Baggerspecie

Wells de huidige situatie en wat wordt met de toepassing beoogd7

GBT Over de Maas

Is de toepassing op daze plaats volgens gangbare maatstaven nodig en volgens gangbare maatstaven nodig onder de

omstandigheden waarin deze plaatsvindt7L- M
Is de loepassing vastgelegd in het bestemmingsplan'7

4
4s de toepassing conform een vastgesteld inrichtingsplan7

Is er een ander document, waaruit blijkt dat de toepassing noodzakelilk is7

Is de nuttigheid van de toepassing al aangetoond In een ander kader7 Is er bijv. een NBW-vergunning verleend7

Is er een onderbouwing van de dimensionering'7

Is de toe toepassen hoeveelheid nodrg voor het funcboneren van de toepassing7

Is er sprake van natuurontwikkeling'7

ls er een ecologische onderbouwing door middel van een ecologisch rapport bijgevoegd7
L
Is er sprake vsn een functlonele toepassing conform art 5 van hel Bbk7

Wordt op voorhand verwacht dat door de toepassing nadegge gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam kunnen ontst
conform srt 7 Bbk7

Is de toe te passen grond of baggerspecie een gevaarlijke afvalstof7

ls er sprake van het herinrichten of verondiepen van een diepe plas7

ls er sprake van een grootschalige toepassing7

PV Ja Q Nee

P Ja

p Ja OP~N

P~ Ja QNee

Cel Ja Q N~Q

Qv'a QNee g
g Ja Q N~es

Q Ja Q4r Nee

PJa P~N~es

Qv'a Q N~Q

Ja PV Nee

Q Ja

Qv'a PNe

Tijdens de uitvoering kan handhavend opgetreden worden.

Grootschalige toepassing in oppervlaktewater

Wordt de hele toepassing 4Mgevoerd met grond of baggerspecie det voldoet aan de AW20007

Wordt minimaal 5 000 m3 materiaal toegepast7

Wordt voldaan san de minimale toepsssingsdikte van 2 m7

Wordt een efdeklaag van minimaal 0,5 m toegepast7

pJa ZNee QOnbekendj
~ QV'a Nee Qonbekend]

Qv'a Nee Qonbekend I

QPP Ja QNee Ponbekend

o«44444 PPP' 4 OT P,IPOPB««44«488K ««4 I 14
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Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk

~& ~au''w
Vokloet de kwalaelt van hel toe passen materiaal aan de samenstellingswaarde, te weten klasse Industrie en klasse B? Q/Ja QNee QOnbekend )

ls de baggerspsde afkomstig uit het eigen beheersgebled?

Wordt de grootschalige toepassing geheel onder water afgewerld7

QJs Qr'ea QOnbekendg

QJa Q/Nee Qonbekendg

Vokloet het toe te passen materiaal aan de emissietoelswa arden (art. 63, lid 2 Bbk)7 QJa QNee Q/Onbekend )
Voldoet het toe te passen materiaal aan ds emissiewaarden als bepaald met een kolomproef7 QJa QNee Qvonbekend $
Sawa

Iade emissie bepaald op basis van NEN 7373 of NEN 7383 aan den hand van tenminste senmengmonster (srL 4.3.3, QJ QN Q ~~~ ]lid 2 onder a Rbkl?—

lade emissie berekend els gevolg ven onvoldoende doorstroming op basis van bijlage K van de Rbk (art. 4.3.3, lid 2 ~ ~J ~N ~„bek~7onder b Rbk}7

Er ontbreken gegevens voor een inhoudelijke beoordeling.

Milieuhygienische kwaliteitsverklaring van de toe te passen partij Grond

Is de kwaliteitsverklaring nog geldig7 (klik Iker)

~
'ordt gebruik gemaakl van een Partljkeurlng I

s
Wordt gebruik gemaakt van een Fabrikant Eigenverklsring'?

Wordt gebruik gemaakt van een Erkende Kwaliteitsverklaring?

Wordt gebruik gemaakt van een Bodemonderzoek (NEN 5740)7

r—
Wordt gebruik gemaakt van een Bodemkwaliteitsksart7

Is de partij gesplitst7
b.

QvJa QN~~ y
Q Ja Qv'ee ~

QJa Qv'ee

ZJs QNee

Q Js p/Nee

QJs Qv'ee

QJs QNee Oonbekegnd

Milieuhygienische kwaliteitsverklaring voor de partij Grond, Baggerspecie of Bouwstoffen
(Erkende Kwaliteitsverklaringj

Is de naam en het adres van de producent weergegeven (art. 3.6.4, onder a, Rbk)7 Q~ Js QNee QOnbekendg
b

Zijn de ceidscatie-eisen weergegeven waaraan het product getoetst is (srt. 3.6.4, onder b Rbk)7 Qvi Ja Nee QOnbekendJ

Is er een specificatie bijgevoegd van het product (art.3.6.4, onder c Rbk)7 QJs K Nee Qonbekend
gk.

Is de datum weergegeven vanaf welk moment het certificaat geldig Is (arL3 6.4, onder d Rbk)7 Qvi Js Nee Qonbekend]
k
2ijn eventuele bijzondere voorwaarden voor gebruik van het materiasl bijgevoegd, of is dd niet van toepassing (art 36.4, ~ ~ ~ 7
onder e Rbk)7 QJs pv'eeaanhakend~'sl

via w wv ~ ~ s sr I,IPDF~svs8K ~1IO
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Besluit bodemkwaliteit
Beoonleling melding Bbk

.~. Tauw

Is een uniek nummer gegeven aan de verklaring (sn. 3 0 4 onder f Rbk)'I
k

,Is de instelling, die de partij heeft geproduceerd, samengevoegd en I of gekeurd heeft afgegeven bevoegd voorde
werkzaamheden onder J en R in ad. 2 1 Rbk~v

P~Ja QNee QOnbekengd

Qr Ja QNee QonbekendJ

De mjjjeuhygienisch verklaring is onbetrouwbaar, art. 16 Bbk wordt overtreden.

Conclusie

De mskfing is toereikend QJa Q Nee

C
(De mekfing vraagt aanvulling PJa QNee

De melding is ontoereikend QJa Pv'ee[
De beoordeling is uitgevoerd door /namens:

k

Datum: l23-sep-2019

pZsaknummer RWS:

De beoordelaar heeR

)WSZ201 90001 4090

pwel Q/geen Kwaiibo-afwijkingen geconstateerd.

m mm I
Opmerkingen I aantekeningen
van de beoordelaar.

Het bewljsmiddel welke is geleverd ls ontoereikend Net granuliet. genoemd op het procescerliflcsat BRL 9321 en
op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321.
Deze beoordelingsrichtliln is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heelt ondergaan anders dan scheiden.
wassen of breken. Certiflcerlng van hergebruikt materiaal onder deze beoordelingsdchtlijn Is niet toegestaan
Klei, testeerde, materiaal afkomstig uit deklagen, Ilugsand en dergelijke kunnen niet op baas van deze
beooidelingsdchtlijn werden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit gesteente.

Na intern overleg binnen Rws, blijkt dat nog niet ls vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heefl naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gekten een poging gedaan om de
BRL 9321 (BRL voor Indusbiezand en «dndl aan te passen. Deze aanpassing is oestrand in de toebnoscommisieg

ivv rsv w Pyl 5 $ sr~wurcr~sser mr is
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NL BSB@ productcertificaat

MS'GS

INTRON Car56cato 0 V

Venasslraal 2
posera 267

4100 AG CULEusoRG
T. +31 34550 01 33
F +31 345500306
oowa6s aaBllon

Induscrlezand en (gebroken) industriegrtnd

Cerdficsathouder

Graniet Import Beneiux B.V,
Amerikahavenweg 2

1045 AC AMSTERDAM

Telefoon 1020j 614 62 92

Telefax (020j 611 59 68

E.mafl infofihgranlet*lmperLnl
Website www.granietlmpmtenl

Nummer
Uitgegeven .

Geldig fot
Vervangt

Cerfific«ai Leefl belrakhtng qp
Product: Grairuliql

Wingebjadaru Bremanger, l&oorvregen,

Gienseeda Schotiano
Boderakwallteltsklasse: Aohtsrgmodvrsardcn

Korralklasse; A

I ZG.039I2

2015.0942
onbepaalde tijd
IZG 039/1
d.d. 2014 08.27

Verklaring van SGS INTRON Certlficatle B.V.

Dit productcerlificaat Is op basis van BRL 9321 d.d. 2014-11-04 afgegeven conform het SGS INTRON Cerhficatie.reglement
voor Cerlificatie en Attestering. ~
SGS INTRON Cerlificalie B.V. verklfiart dat: :

het gerechtvaardigd veriroursTen bestaat dat het door de producent venraardigde industriezand bij voortduring voldoet aan de
in dit productcerbficaat vastgelegde mifieuhygienische specificaties, mits dit voorzien is van het NL-BSBe-merk op een wijze
als aangegeven in dit productcerUlicaat.'oor

dit productcerfificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de
gebruiker aan het bevoegd gezag.
met inachtneming van het bovenstaande, het indushfezand in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteiL

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certilicaat is
opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw'p de websites van en
van Bodem+: www.bodemolus.nl.

Voor SGS INTRON Cerlilicatie B.V.

Certificatiemanager

Gebruikers van dit productcerlificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON CertificaUe B.V. te informeren of dit cerfificaat
nog geldig is Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

PBOOUCIIB

Bvfi C 515

Dit certificaat bestaat uit 4 bladzijden
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NL BSB@ productcertificaat
lndustriezand en (gebroken) industriegrind
Nummer : IZGe39/2
Ullgegeven : 2015dtga2

1. MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp en toepassingagebied

Dit NL BSBe productcertificaat heeft betrekking op de mfiieuhygienische kwaliteit van het door Graniet Imporl Benelux B.V.
geproduceerde industriezand binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit

1.2 Merken

De afleveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL-BSBe merk (Se voorzijde van dit NL-BSBe productcerfificaat).
De afievedingsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen (zie tevens voorzijde van dit NL-BSBe productcerlificaat):
~ het certificaatnummer
~ producent
~ wingebied
~ naam van het product
~ tocafie velwerkingsinstafiatie
~ massa van de belading (in ton/m')
~ datum van belading en levering
~ kenmerk transportmiddel (naam schip /kenteken)
~ controle transportmiddel (schoon / niet schoon / controle niet mogelijk)
~ moment van aflevering (levering (inclusief) (exclusiet) transport)
~ bodemkwaliteitsklasse

1.3 Producteigenschappen

1.3.1 Samenstelling
De gemiddelde samenstellingswaarden van het industriezand en/of (gebroken) industriegrind bepaald overeenkomsfig AP04-SG
voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwalileit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse,
met inachineming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwalileiL

1.3.2 Korrelklasse
Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2.3 van BRL 9321.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het industriazend dient te worden toegepast conform de markenng op de afieveringsbonnen, waarin de bodemkwali taitsklasse slaat
weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd.

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschifien en melding).

Toepassingen van industnezand dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 ma hoeven niet te
worden gemeld.

3. VERWERKING

Voor industriezand zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig hel Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder
Toepassingsvoorwaarden.

Slal 2 ven 3 bladen



NL BSB@productcertificaat
Industrlezand en (gebroken) industriegdind
Nummer : IZGZtsgtz
Uitgegeven : 20154942

MS'.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij afievering inspecteren ofi

~ geleverd is wat is overeengekomen;
~ het merk en de wijze van merken juist zijn;
~ de afleverbon alle gegevens bevat;
~ het afgegeven certihcaat betrekking heeR op de geleverde parfij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
~ de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
~ Graniet Import Benelux B.V.,

en zo nodig met
~ SGS INTRON Cerfificafie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij

levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep ofbedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bawijsmiddel (afieverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage

door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

voor zover er geen data vermeld aln, slaan de luiste pubscatiedata van de genoemde documenten vermeid in de na6onala beoorde6ngsreherin 9321, die n
genoemd in de door SBK gepubttceerde lrpt van nationale beoordettngsrtchstinen.

Nationale BRL 9321 lndustnezand en (gebmken] induslriegnnd, d.d 2014-11-04.

Besluit bodemkwaliteit

0 t

Regeling bodemkwaliteit

Besluit vsn 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit vsn de bodem (Besluil
bodemkwalfleil). Slaatsblsd vsn hel Koninknjk der iuederlanden 469, jaargang 2007 mef alle
bl)behorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uilvoering van de kwalileil van de bodem
(Regeling bodemkwslifeitj, Nederlandse Staslscourant 247, 2007 mei alle bijbehorende nadien
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accredilalieprogramme Bouwslof(enbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
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