
Van/

Verzonden: maandag 2 maart 2020 08:13

2 1 .

Aan/

Onderwerp: FW: Reactie op vraag of gra nuliet gecenificeerd kan worden onder de BRL 9321 FW: Uw vraag aan Helpdesk Bodem+ met nummer V1303 3450

Hor~
Vond deze reache van bode m plus nog op de vraag over certrfrce ring granul I e t.

Gfoe~

Van/
Verzonden: donderdag 21 maart 2013 08 17

Aan/
Onderwerp: Reactr e op vraag of granul/e t gecertrfi ceerd kan worden onder de BRL 9321 FW: Uw vraag aan Hel pde s k Bodem+ met nummer V1303 3450

Goedemorgen

Hierbij de reactie um bodem+ op de door mij gestelde waag of BRL 9321 de conecte beoordellngsricmiljn is mor het certrficeren «m granuliet.

Onderslaand een uitgebreide beantwoording «m de waag

Deze reactie kan ik urigen en is «uv mij ook mldoende en duidelijk.

Hiermee lijkt me dan ook dat we, na hel nodige uitzoekwerk, toch wel kunnen concluderen dat de certifrcwing mn het granuliet op basis mn de BRL 9321 in orde is.

Ik wrtrouw erop Jullie hiermee mldoende te hebben geinformeerd.

Met uiendelijke groet,

Adues- en Ingenieusbureau Oranjewoud

—Oorspronkelijk bericht-

Van. bodemolusrGrwsleefomaerino nl [maikubodemaluslBrwsleefomoerino.nlj

Verzonden woensdag 20 maart 201 3 19 07

Ondenuerp Uw waag aan Helpdesk Bodem+ met nummer V1303 3450

Geachte meuouw~
Op 18-03-2013 stelde u ons de mlgende waag:

toepassen matriaal onder productcertilicaat BRL 9321

h antwmml op uw «aag geven wij u de mlgende informatie

Granielzand (cok aangeduidt als granuliet) betreft fijn zand (fractie & 2 mm) aficomstig van granietmijnen in ander andere Engeland en Noorwegen. Granielzand kan ook morkcmen als restproduct bij de winning of
bewerking van graniet Granietzand bestaat rnarwegend uit hel mineraal kwarts. Het materiaal heelt een samenstelling in een w/houding en met een structuur zoals deze in de bodem mn natura wordt aangetroffen en
mldoet daarmee aan de definitie wn grond, mits hel materiaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bewt in de fractie & 2 mm

Om materiaal onder de BRL 9321 te kunnen cerbficeren dient het afkomstig te zijn wn een industriela winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of uijkomt in een behewst proces. Het betreft niet materiaal dat
mjkomt bij weken mn sanering of onderhoud wn (water) bodem. Induslriezand ( granuliel) heeft een natwriijke herkcmst en kcmt uit een ongeroerde tmdem. Op basis wn hel geologisch dossier kan een uitspraak
waden gedaan rner de kwalitiet mn het materiaal dat w/wit gewonnen De 6RL is niet mn toepassing op materiaal dat een andere bewerking heelt ondergaan dan scheden,wassen afbreken.

Doonerhmd kan geconcludeerd waden dat granuliet afkomstig mn granietmijnen conform de BRL 9321 kan worden gecertificeerd Bij elke becordeling zal opnieuw echter getoete dienen te worden afhel materiaal mlt
onder de scope mn de BRL 9321. Valt hel matwiaal niet ander de scope dan is mogelijk certificereing rsareenkomstig de BRL 9335 mn loepassing

Ik ga er mnuit dat uw waag hiermee beantwoord is. Voor ewmuele wnolguagen kunt u contact opnemen mei Helpdesk Bodem+. Vermeld bfj uw wnolguaag altijd het uaagnummer mn deze waag Vl 303 3450.

Met uiendelijke groet,

Helpdesk Bodemt

Mg-502 51 23 (op wwkdagen van 9.00-12:00 uur) httos://www.nusfeefomamino.nf/helodesk/bodembeheer/contactbnnulier/

Wij streum smeer een zo jast en volledig mogelijk antwoord te geum Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijmorbeeld door onmfiedige gegmans bij de «aagstefiing, niet geheel correct of mfiedig
is Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden vmr de beslissingen die op basis mn onze antwoorden worden genomen.


