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Milieukundige begeleiding (processturing en verificatie), Grontmij Nederland B.V. (BRL 6000, protocol 6003) 
Contactpersoon:  
Milieukundig begeleider: Naam nog onbekend 
Na afloop van de sanering zal er een evaluatierapport opgesteld worden. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
GMB Services B.V.  
Dalwagenseweg 51 – 4043 MT – OPHEUSDEN 
Postbus 2 – 4043 ZG – OPHEUSDEN 
T
F
M
E gmb.eu 
W www.gmb.eu 
 
 
 
Verzonden met behulp van OWA voor iPhone  

Van:  - ILT @ilent.nl> 
Verzonden: donderdag 13 november 2014 15:06:46 
Aan:  
Onderwerp: RE: werkplan RvR Munnikenland  
  
Geachte heer  
  
Dank voor de aanvulling van het werkplan. 
De BLBI melding van het ontgraven is akkoord. 
  
Het verwijderen van het asbest valt niet onder het toezicht van het ILT en daar kan 
ik dus geen oordeel over geven. ILT kijkt alleen naar het ontgraven en dat daarbij  
netjes wordt gewerkt en dat er geen morsverlies plaatsvindt.  
Ik hoor graag wanneer de werkzaamheden worden gestart en dan zal ik een controle uitoefenen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
inspecteur 
 
........................................................................ 
Handhaving Water en Bodem 
Domein Water, Bodem en Bouwen 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
M  

ILenT.nl 
http://www.ILenT.nl 
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Van:  [mailto: @vanoord.com]  
Verzonden: donderdag 13 november 2014 11:06 
Aan:  - ILT 
CC:   
Onderwerp: werkplan RvR Munnikenland 
  
Beste Peter, 
  
Zoals net telefonisch besproken, hierbij het aanpaste werkplan. 
  
Bij vragen of onduidelijkheden weet je me te vinden. 
  

Met vriendelijke groet, 

  
Vergunningencoördinator 
Area Nederland / Offshore Wind Projects  

 
 

 
 

Van Oord Nederland bv 
Schaardijk 211 
Postbus 44137 
3006 HC Rotterdam 

T
M
E 
I  
  
  
  

@vanoord.com 
www.vanoord.com 

  
  

  

  

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee 
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, 
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact 
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files. 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
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requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. . 

 
Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee 
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, 
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact 
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.       
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk

• Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Bijlagen
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3 Lozing bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten

Welke technieken wilt u
toepassen?

-

Welke stoffen wilt u toepassen? -

Welke conserveringsmiddelen wilt
u toepassen?

-

Hoe groot is de hoeveelheid
ontvetters die u wilt toepassen?

-

4 Lozing bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in oppervlaktewater

Wat is de kwaliteit van de
te ontgraven of te baggeren
waterbodem?

Zie bijlagen

Overschrijdt de kwaliteit
van de waterbodem de
interventiewaarden?

Ja
Nee
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Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee 
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, 
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact 
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.       
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 - ILT

Van: @wsrl.nl>
Verzonden: maandag 8 september 2014 14:42
Aan: @jcdorr.nl';
CC:
Onderwerp: FW: munnikenland vraag over stukje (niet)ontgraven boven Duenaleiding
Bijlagen: image004.emz

 
 
Hierbij antwoord op de vraag over het nog niet afgegraven driehoekje oostelijk van de verlaging boven dunealeiding, 
waar we op 27-9 voor in het veld zijn geweest. 
Antwoord: Afgraven tot zelfde hoogte als de verlaging boven dunealeiding. Meld dit ook bij ILT (en niet bij  

.  
Hieronder staat in de mails nog hoe het was gekomen dat het op de kaart BD01 ontbrak. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
E: @wsrl.nl 
M  
Van:  [mailto: @rws.nl]  
Verzonden: maandag 8 september 2014 13:55 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: munnikenland vraag over stukje (niet)ontgraven boven Duenaleiding 
 
Beste , 
Bedoel je dan de uiterwaardzijde van de zomerkade? Dat lijkt mij dan geen probleem. 
Overleg je ook nog even met  
 
 
Met  vriendelijke groet,  

 
 
Rijkswaterstaat, District Oost-Nederland Zuid 
Team Assetmanagement 
Bezoekadres: Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze  
M  
E @rws.nl  I www.rijkswaterstaat.nl 

 

Van:  [mailto: @wsrl.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2014 11:42 
Aan:  (ON) 
CC:  
Onderwerp: FW: munnikenland vraag over stukje (niet)ontgraven boven Duenaleiding 
 

, 
  
We lopen tegen een praktisch probleempje aan in het werk . 
Tussen de oostzijde van de verlaging boven de Dunealeiding en de oostelijke nevengeul is een klein stuk niet 
gearceerd en wordt dus niet afgegraven door ON (driehoekige vorm, zie bijlage). In het veld is deze driehoek 
duidelijk zichtbaar. De zuidelijke punt van de driehoek ligt op circa 2.50 net als het omliggende maaiveld. Meer naar 
het noorden (richting zomerkade) ligt dit deel 0.80-1.00m hoger en oogt een beetje raar. ON heeft zich keurig aan de 
opdracht gehouden, ontgraven volgens bindend document 1, de situatietekening. Ik heb deze bijgevoegd met daarop 
in oranje de driehoek. 
In het rivierkundig model is de terreinhoogte voor de gehele driehoek op nap+2.50 weergegeven. 
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Ik heb navraag gedaan bij de rivierkundige over nut/noodzaak/bedoeling van het niet gearceerde deel. Conclusie van 
hem is dat dit al op 2.50 was opgenomen in het model voor de optimalisatieslag. Kortom het driehoekje moet naar 
2.50nap+. Het is alleen nietals zodanig op de kaart gekomen van Bindend doc1. 
  
Dit betekent klein stukje meerwerk (ca. 1.500m3) . De vrijkomende grond (waterbodem-B) kan alleen ter plaatse 
verwerkt worden tegen de opgehoogde zomerkade, omdat er elders in het wrkgebied geen locatie is waar dit 
verwerkt mag worden. Alternatief is afvoeren en storten (kostbaar).  
  
Het idee is nu om het reeds aangebrachte talud van de zomerkade over een lengte van 100/150 m van 1:4 aan de 
onderzijde wat verder aan te vullen zodat een talud van 1:5 of 6 ontstaat aan de teen van de zomerkade. 
  
Vraag aan jou is of je met deze oplossing kunt instemmen? 
  
Vriendelijke groet, 
  

 
 

wsrl.nl 

Van:  @rhdhv.com] 
Verzonden: donderdag 28 augustus 2014 15:56 
To:  
Cc:  
Onderwerp: RE: munnikenland vraag over stukje (niet)ontgraven boven Duenaleiding 

Beste   
  
Je vraag is helder. 
Ik heb even de volgende zaken terug gezocht. 
In het rivierkundige rapport betreffende de optimalisatie t.p.v. de Dunea leiding (rapportage van 22 december 2010) 
staat onderstaand figuur 3.8 
Hierin is inderdaad het 3-hoekje niet gearceerd.   
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Uit het rivierkundig Baseline model blijkt dat dit driehoekige hokje ook op NAP+2,5 m ligt. Zie onderstaand figuur. 
Dit was reeds het geval voor dat de optimalisatie op morfologie en dwarsstroming plaats vond. Vandaar dat dit 
gebiedje in figuur 3.8 niet gearceerd was. Dat betrof tenslotte enkel de wijzigingen. 
Dus ja, de bodem moet naar NAP+2,5 m ter plaatse van deze driehoek. Hiermee is de vergraving in 
overeenstemming met figuur 3.8 en het rivierkundig model 
Hopelijk is hiermee je vraag beantwoord. 
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Groeten,  
  
  

 
Hydraulic and morphologic engineer 
Advisory Group Hydraulics & Morphology 
Businessline Rivers, Deltas & Coasts Nederland 
  
GSM  | E @rhdhv.com  | W www.royalhaskoningdhv.com 
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Barbarossastraat 35, 6522 DK 
Nijmegen, Nederland 
  
Workdays: Mon, Tue, Wed, Thu. 
  
  
  

 
  
 
This email are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended 
person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify 
the sender and delete all copies of the email immediately. 
  
  
  
  

From:  [mailto @wsrl.nl]  
Sent: 28 August 2014 09:06 
To:  
Cc:  - Waterschap Rivierenland 
Subject: munnikenland vraag over stukje (niet)ontgraven boven Duenaleiding 
  

 
  
Ik doe weer even een beroep op jullie (historische) kennis. 
  
ON is nu bezig met het afgraven van de verlaging boven de Dunealeiding. Dit betreft de verlaging zoals die is 
voorgesteld in de Aanvullende Hydraulische en Morfologische rapportage (figuur 3.8)=maaiveld verlagen tot 
NAP+2.50. 
  
Tussen de oostzijde van de verlaging en de oostelijke nevengeul is een klein stuk niet gearceerd en wordt dus niet 
afgegraven door ON (driehoekige vorm, zie bijlage). In het veld is deze driehoek duidelijk zichtbaar. ON (en ik) vraagt 
zich af of dat er bewust voor is gekozen om dit zo te laten. De zuidelijke punt van de driehoek ligt op circa 2.50 net 
als het omliggende maaiveld. Maar naar het noorden toe(richting zomerkade) ligt dit deel 0.80-1.00m hoger en oogt 
een beetje raar. 
  
ON heeft zich keurig aan de opdracht gehouden, ontgraven volgens bindend document 1, de situatietekening. Ik heb 
deze bijgevoegd met daarop in oranje de driehoek. 
  
Volgens ON staat in het rivierkundig model de terreinhoogte voor de gehele driehoek op nap+2.50 weergegeven. 
  
Aan jullie de volgende vragen: 
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Is er indertijd bewust gekozen om een stukje (driehoekig, tussen de oostzijde van de verlaging en de oostelijke 
nevengeul ) te laten op huidige maaiveld, om mogelijk rivierkundige redenen? 
Zoja, waarom staat er dan toch 2.50 in het model voor het niet af te graven stukje? 
Zonee, Indien dit niet het geval is, kunnen we dit dan toch op nap+2.50 brengen, om aan het model te voldoen? 
  
Voor de volledigheid stuur ik separaat een email van ON met een uitsnede van de verlaging zoals opgenomen in het 
model. 
  
Lukt het julie om deze week nog te antwoorden. Bij voorbaat alvast mijn dank. 
  
Vriendelijke groet, 
  

 
@wsrl.nl 

 
Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee 
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, 
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact 
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.       
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