
vae:
Venonden:
saai
cc:
Onderwerp:

Kerkhof, Mayvaa de (ZN(
donderdag sfaeuari 20201236

(2N(;
(ZN(

RE: Steekproef vandaag

(zN(

32)2.

Gevoeligheid:

Dankjewel

Vertrouwe li(k

bad rrn dit al laten weten, maar goed om bet nu nog eens precies ge(bnnu(eerd te zien.

Hmtelijke groet,

May

Verzonden fret BlackBeny Work
(www.blackbenv.com)

ore s nl&Van: (ZN)
Datum: donderdag 09 jsn. 2020 (2.07 PM
asn: (ZN) &~(nnvs.u(&, Kerkhof, h(ay vsn de (ZN)
Kopie : (ZN) & fa ros ul&

Ondernvrpr RE: Steekproef vandaag

Orws ni&

~en May,

De reden was dat het lab waar het miiieuadviesbureau mee werkt onderzoek kon uitvoeren naar Polya mide en de afbraakstoffen.

((fj de monstername gisteren zijn erom deze reden met extra monstermatenaai genomen en zijn nu rechtstreeks van de bemonstenng twee emmers grond
naar (ntertek zi)n gegaan die voldoet aan de eisen.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen j Oostkanaaldijk 354a j 6541 CD Nijmegen j

Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125 j 6221KV Maastricht j

Postadres
(

Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E rw s.nl
I www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Pacebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij In de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

ferws.ni&

Van: (ZN) Cerws.nl&
Verzande: donderdag 9januari 202010:56
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Steekproef vandaag
Urgentie: Hoog
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Svp nannns mij beantwoorden aan~
Verzonden met B(ackBeny Work
(tvlvtv.b(ackberrv.com)



Vsn: (ZN) e,nvs ul&

Datum: donderdag 09 jsn. 2020 1046 A%1

Asn: (ZN) (Grws.ut&

Kopie : r (ZN) & inrsvs id&

Oudernvrp: FW: Steekproef vandaag

Groet

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:37
Aan: (ZN) rws.nl&;
Onderwerp: Steekproef vandaag
Urgentie: Hoog
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

nvs.nl&

(ZN) rws. nl &; (ZN) rws. nl&

Hi heren,

Deze mail wil ik aan Gilbert sturen. Zouden julke even mee kunnen kijken of ik iets raars roep waar ik/we later gedoe mee kunnen krijgen?? Of vergeet ik
nog iets?? Graag zo mogelijk jullie snelle reactie, hartelijke groet,

May

Hi ~,

lia groet,

May


