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,.u Ministeri~ van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland
Afdeling AXE Cluster Handhaving
T.a.v.
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon

Datum

8juni2005
Ons kenmerk
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Onderwerp

Melding in het kader van het bouwstoffen besluit.

Geachte

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Doorkie

0118
. Bijlage(n)

Meldingsformulier en bestekken.
Uw kenmerk

Voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van
Eilanddijk en Buitenhaven Vlissingen,' zend ik u het meldingsformulier
Bouwstoffenbeluit oppervlaktewateren en het betreffende bestek ZLR-5894 met
tekeningen in 2-voud.

Van de volgende bouwstoffen zijn de kwaliteitsverklaringen nog niet toegevoegd
omdat zij nog niet in het bezit zijn van de aannemer:

• Gietasfalt
• Asfaltmastiek
• Fosforslakken 0/40 mm
• Steenslag 16/32 mm (filter onder basalt)
• Steenslag 5/32 mm (inwassen basalt)
• Waterbouwasfaltbeton
• Grindasfaltbeton.

Deze gegevens zullen z.s.m. nagezonden worden.

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg .
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd l.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993
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,t' Minirsterie van Verkeer en Waterstaat
,,_.:" Directie Zeeland

, Meldingsformulier Bouwstoffenbesluit
oppervlaktewateren
Bestemd voor melding van gebruik van schone grond,
categorie 1-bouwstoffen dan wel categorie 1-grond in
oppervlaktewater, op grond van het Bouwstoffenbésluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

Het vak hiernaast hoeft u niet in te vullen

Indienen bij dienst/afdeling:

Dossiernummer: Datum ontvangst:

Gegevens over de procedure

In de Toelichting vindt u bij wie u

dit formulier moet inleveren.

1 U levert dit formulier in bij: Rijkswaterstaat directie Zeeland
Afdeling AXE Cluster Handhaving
t.a.v. ing.
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Gegevens over de meldingsplichtige en de eventuele gemachtigde

In de Toelichting vindt u wie de
meldingsplichtige is

2 Wie is de meldingsplichtige? Naam :Rijkswaterstaat,directieZeeland

Adres :Poelendaelesingel18

Postcode, plaats :4335JA Middelburg

Telefoonnummer :0118-621370

Faxnummer :0118-621993

Contactpersoon :

3 Is de meldingsplichtige de eigenaar 18I Ja
van het werk? D Nee.Functie:

4 Wordt de meldingsplichtige vertegen-
woordigd door een gemachtigde?

18I Ja. Ga verder met vraag 5
D Nee. Ga verder met vraag 7

5 Wie is de gemachtigde? Naam :B.V. aannemingsbedrijfDe Klerk

Adres : Postbus 21

Postcode, plaats :4250DA

\
Telefoonnummer 6

Faxnummer :0183-502716

Contactpersoon

6 Wat is de functie van de gemachtigde? :aannemervanhetwerk



Gegevens over het werk

Als de locatie nog geen adres heeft, vul
dan zo mogelijk het toekomstige adres
in. Naast de kadastrale gegevens kunt
u ook de XV-coördinaten volgens de
topografische kaart invullen.

7 Waar bevindt het werk zich?

8 Hoe is de plek kadastraal
bekend?

9 Wat voor soort werk is het?

Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk
worden verplaatst of worden vernieuwd,
bijvoorbeeld voor vervangen van kabels
hoeft u dat niet te melden.

10 Wanneer start het werk?

11 Om wat voor gebruik van
bouwstoffen gaat het?

12 Op welke wijze worden de bouw-
stoffen toegepast?

2

Adres :Eilanddijk, Havendam, Zuidwatering

Postcode, plaats :Vlissingen

Gemeente :Vlissingen

Sectie Nummer:

Sectiè Nummer:

Eventueel: XV-coördinaten

Verbeteren glooiingconstructie.

Datum :13-06-2005

o Oprichting/plaatsing/aanleg van een nieuw werko Uitbreiding van een bestaand werk
l:8J Verandering aan een bestaand werk

Als oeververdediging.



G;gevens over de bouwstoffen
,.

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluif.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort breuksteen 5/40 kg
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld? Produclcertificaal(KOMO).

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 1B Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt? m3

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

~ Door de Minister van VROMen V&W erkende
kwaliteitsvèrklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

OPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

Naambedrijf

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

Nummer

Datum

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



Gegevens over de bouwstoffen,,,r-__:~-----------------------------,
De vragen 13 tlm 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort breuksteen 601300 kg
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaàt(KOMO).

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

16 Tot welke categorie behoort de D
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

D

Decategorie schone grond
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt?

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

~ Door de Minister van VROMen V&W erkende
kwal iteitsverklari ng
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

D Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

D Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

Naam bedrijf

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

Nummer .-
Datum

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

Bij vraag
gegevens:

.- volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



".,:.

Gègevens over de bouwstoffen

De vragen 13 flm 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort fosforslakken 0/40 mm
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld?

\~

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 1B Parlijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de D
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

D

De categorie schone grond
Sla vraag 17 flm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 flm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grondworden gebruikt? m3

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

D Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

D Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

D Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Naam bedrijf

Nummer

Datum

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen I

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



Gégevens over de bouwstoffen

.' De vragen 13 tlm 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort steenslag 16/32 mm
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld?

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Parlijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

Produclcertificaal (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie i-bouwstoffen
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie i-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt? m3

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

o Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

OPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met dezè melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Naam bedrijf .-

Nummer

Datum

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



Gègevens over de bouwstoffen

De vragen 13 tlm 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is al/een van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort steenslag 5/32 mm
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaal(KOMO).

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstel/ing- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u al/een in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt?

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

o Door de Minister van VROMen V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

OPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

Naam bedrijf

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

Nummer

Datum

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3
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Gègevens over de bouwstoffen

De vragen 13 firn 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluif.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort gietasfalt
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld?

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Parfijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

. Produclcertificaal (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

o

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt?

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 flm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 flm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

o Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

oPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een advie'sbureau of laboratorium.

Naam bedrijf

Nummer

Datum

Bij vraag
gegevens:

:- volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



YGègevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort asfaltmastiek
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat(KOMO).

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

~

o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 i/m 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 i/m 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt? m3

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

o Door de Minister van VROMen V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

OPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

Naam bedrijf

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

Nummer

Datum

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



-,

hégevens over de bouwstoffen

De vragen 13 tlm 20 moet u voor elke bouwstof afzonder/ijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort waterbouwasfaltbeton
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld?

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden? sa

o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoften
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt? ml

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

o Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

oPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Naam bedrijf

Nummer

Datum

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting
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-Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 tlm 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig
voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

De notitie Hergebruik bouwstoffen ...
Is alleen van .toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

13 Wat is de soort bouwstof die Soort grindasfaltbeton
gebruikt gaat worden?

14 In welke periode wordt de bouwstof Van :13-06-2005 tot :31-08-2006
daadwerkelijk gebruikt?

15 Op welke wijze is de categorie
van de bouwstof vastgesteld?

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 1B Partijkeuring.
hebt aangekruist.

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

Produclcertificaal (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de 0
bouwstof die gebruikt gaat worden?

18
o

De categorie schone grond
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 tlm 20 over en ga verder met vraag 21.
De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de
categorie 1- grond worden gebruikt? m3

18 Wat voor soort document
voegt u bij?

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd?

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport?

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt?

o Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwal iteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

OPartijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

o Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Naam bedrijf

Nummer

Datum

Bij vraag
gegevens:

volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

3



.RLJimte voor opmerkingen en toelichting

Ondertekening
Als er sprake is van een gemachtigde,
moeten zowel de meldingsplichtige als de
gemachtigde het formulieronderlekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier naar
waarheid en volledig is ingevuld.
Dezeverklaring geldt tevens voor de kopieën van pagina 3,
en voor de aangekruiste en bijgevoegde bijlagen.

Plaats :Werkendam

Datum :03-06-2005

Handtekening eigenaarlopdrachtgever

~
Handtekening eventuele ge

Bijlagen

Als u meerdere bouwstoffen meldt, dient
u pagina 3 van dit meldingsformulier te
kopiëren en voor elke bouwstof
afzonderlijk in te vullen.

Hoeveel kopieën van pagina 3 kopie(ën).
voegt u bij deze melding?

Bij dit formulier moeten in ieder geval
twee bouwtekeningen worden gevoegd: • Een plattegrondtekening met schaalaanduiding

(schaal 1:200)waarop wordt aangegeven op welk deel
van het perceel het werk met de bouwstoffen wordt

toegepast.

van
• Dwarsdoorsnede met schaalaanduiding (schaal 1:200)

het werk waarop is aangegeven:
(1) in welk deel van het werk de bouwstoffen worden

aangebracht;
(2) in welke laagdikte de bouwstoffen worden

aangebracht.

Kruis hiernaast aan welke andere bijlagen u bij dit formulier voegt.
vraag

l:8l Kopie van een erkende kwaliteitsverklaring als u bij
18 "Door minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring" hebt aangekruist.

vraag
o Kopie van het rapport van de partijkeuring als u bij

18 "Partijkeuring" hebt aangekruist.

o Als u bij vraag 18 "ander bewijsmiddel" hebt
aangekruist een kopie van een

rapport terzake.

o

4



Toelichting bij het meldingsformulier
Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren

Algemeen

Wat is het doel van dit formulier?
Dit meldingsformulier is bedoeld voor de melding op grond van het
Bouwstoffenbesluit van het gebruik van bouwstoffen:
• in oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden, kust of oevers);
• op of in de bodem onder oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden,

kust of oevers).
Met dit formulier controleren en registreren de waterkwaliteits-
b~heerd.ers voor ieder werk welke bouwstoffen worden gebruikt, waar
die precies worden gebruikt en wat de samenstelling- en
immissiewaarden zijn van de gebruikte stoffen in het
oppervlaktewater.

Invullen en opsturen
• Voor ieder werk moet u een apart meldingsformulier invullen. Als

in één werk verschillende soorten bouwstoffen, dan wel
bouwstoffen behorend tot verschillende categorieën (schone
grond, categorie 1-bouwstof en categorie 1-grond) worden
gebruikt, moet u bij de vragen 13 tlm 20 van dit formulier de
gegevens per afzonderlijke soort bouwstof aangeven. Maak zo

_. nodig kopieën van pagina 3 van het meldingsformulier.
Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk worden verplaatst en weer
onbewerkt onder dezelfde condities op dezelfde plaats worden
teruggebracht (bijvoorbeeld vervanging van kabels) hoeft u dat
niet te melden.

• N.B. Het inleveren van dit meldingsformulier doet niet af aan het
feit dat voor het werk mogelijk ook nog vergunningen of meldingen
op grond van andere wet- of regelgeving benodigd zijn. (bv. een
bouwvergunning, een vergunning op grond van de Rivierenwet
een Wet milieubeheer-vergunning). '

Meer informatie
Voor nadere informatie over het Bouwstoffenbesluit en de
Uitvoeringsregeling kunt u de volgende documentatie raadplegen:
• (1) Het Bouwstoffenbesluit, (2) het Bouwstoffenbesluit,

Praktijkvragen en antwoorden over het Bouwstoffenbesluit en het
IPO-interimbeleid en (3) Omgaan met verontreinigde grond. Deze
brochures zijn te verkrijgen bij het VROM-distributiecentrum, tel.
079 - 344 9449.
De tekst van het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling
Bouwstoffenbesluit (Staatsblad 1995, 567 en Staatscourant
1995,247). Deze zijn te bestellen bij de Sdu Uitgeverij, tel. 070-
3789880.

•

Toelichting op de vragen

'4f;aag 1. Bij wie dient u dit formulier in?
Voor het gebruik van bouwstoffen in oppervlaktewater of op of in de
bodem onder oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder op
grond van het Bouwstoffenbesluit het bevoegd gezag (zie artikel 3
vierde lid van het Bouwstoffenbesluit). '
In het algemeen is dit het beherende hoogheemraadschap,
w~te~scha~ of zuiveringsschap, terwijl voor wateren in beheer bij het
RIJk (inclusief de daarmee in open verbinding staande zijwateren) de
betreffe~de regionale directies van de Rijkswaterstaat het bevoegd
gezag zun.

Vragen 2 en 3. De meldingsplichtige
De meldingsplichtige is de eigenaar van het werk of - als het om een
publiek werk gaat - de opdrachtgever.

Vragen 4, 5 en 6. De gemachtigde
Vaak voert de opdrachtgever of eigenaar niet zelf de feitelijke
toepassing uit, maar laat dit doen door bijvoorbeeld een adviesbureau,
een aannemer of projectontwikkelaar. In dat geval kan het
adviesbureau, de aannemer of de projectontwikkelaar optreden als de
gemachtigde die namens de eigenaar of opdrachtgever het
meldingsformulier indient en mede ondertekent.

Vraag 14. In welke periode wordt de bouwstof gebruikt?

Het voornemen tot gebruik van schone grond, categorie i-grond of
categorie i-bouwstoffen dient uiterlijk twee werkdagen voor het
gebruiken aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gemeld.

Vraag 15 en 16. Categorie van de bouwstof
Bouwstoffen worden in het Bouwstoffenbesluit ingedeeld in
• schone grond;
• categorie i-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);
• categorie 2-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);

de bijzondere categorieën bouwstoffen (teerhoudend
asfaltgranulaat en avi-bodemas).

B.iJhet gebruik van. categorie 2-bouwstoffen en / of het gebruik van
bilzondere categoneën bouwstoffen dient er een Wvo-vergunning te
worden aangevraagd!

De Notitie "Hergebruik bouwstoffen bij verbetering zeeweringen
~eeland" inclusief bijlagen, voldoet als ander bewijsmiddel als bedoeld
In het bouwstoffen besluit, bij het hergebruik van één van de hierna
benoemde steensoorten, mits de toe te passen partij homogeen is, vrij
van (aanklevende) vervuiling en vóór 1999 is toegepast in een
zeewering langs de Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer,
Grevelingen, of het Zoom meer of één van de hiermee in open
verbinding staande wateren.
Het betreft de volgende steensoorten:
• Basalt;
• Graniet;
• Kalksteen;

Vilvoordse;
Lessinische;
Doornikse;

• Betonelementen.

V~aag 17. De hoeveelheid te gebruiken categorie i-grond.
BI~grond b~horend tot de categorie i-bouwstoffen moet ten minste 50
m of meer In een werk worden gebruikt (zie artikel 24 van het
Bouwstoffenbesluit).

Vraag 18. Samenstelling en immissie

Categorie 1- grond
Gegeven~ over samenstelling en immissie behoeven bij melding van
het gebr~lk van een bouwstof alléén te worden overgelegd in geval de
te gebruIken bouwstof categorie i-grond is. Met deze
kwaliteitsgegevens kan worden aangetoond dat de grond tot de
categorie 1 behoort.
Het bewijs omtrent de kwaliteit van de grond (immissie in relatie tot
gebruik) kunt u leveren door het overleggen van:
• een erkende kwaliteitsverklaring
• een rapport van een partijkeuring volgens de regels van het

Bouwstoffenbesluit; of
• een ander bewijsmiddel.

De eenvoudigste manier om de samenstelling en de immissie aan te
tonen is door gebruik te maken van een erkende
kwaliteitsverklaring.
Dat is een schriftelijk bewijs dat moet zijn afgegeven door een
certificeringsinstelling op basis van certificering van het produkt. Deze
verklaring moet vervolgens door de Minister van VROM en de Minister
van V en W zijn erkend.
Ook een rapport van een partijkeuring kan als bewijsmiddel dienen.
Dat rapport moet zijn opgesteld door een geaccrediteerd laboratorium
~n ~o~t voldoende helderheid bieden over de samenstelling en
irnrnlsslewaarden. De bepaling van de samenstelling en de immissie
kan plaatsvinden op de wijze die is aangegeven in artikel 9, lid 2, 3, 5,
of 6 van het Bouwstoffenbesluit en in de hoofdstukken 5 6 7 en 8 van
d~ Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit of op een geliJkv:raardige
WIjze.
Als ander bewijsmiddel kan in principe ieder document dienen
waaruit de samenstelling- en immissiegegevens blijken.

Schone grond

5



..
Tot één jaar na het tijdstip waarop schone grond in een werk is
àaflgebracht moeten, op verzoek van het bevoegd gezag, de
gegevens met betrekking tot de samenstelling van die grond kunnen
worden overgelegd (artikel 19 juncto artikel 5 van het

•, Bouwstoffenbesluit).
Hieraan kan ook worden voldaan door een erkende kwaliteitsverklaring
te overleggen.

Categorie 1- bouwstoffen, niet zijnde grond
Tot vijf jaar na het tijdstip waarop een categorie 1-bouwstof die geen
grond is in een werk is aangebracht, moeten, op verzoek van het
bevoegd gezag, de gegevens met betrekking tot de samenstelling en
de immissie in de bodem als gevolg van emissie uit die bouwstof in
het oppervlaktewater kunnen worden overgelegd (artikel 22, zevende
lid van het Bouwstoffenbesluit). Hieraan kan ook worden voldaan door
een erkende kwaliteitsverklaring te overleggen.

Informatie over erkende kwaliteitsverklaringen in het kader van het
Bouwstoffenbesluit kunt u krijgen bij de Stichting Bouwkwaliteit in
Rijswijk. .

Informatie over geaccrediteerde laboratoria kunt u krijgen bij de
Raad voor Accreditatie NKO/Sterlab/Sterin in Utrecht. Een lijst met
erkende kwaliteitsverklaringen en geaccrediteerde laboratoria zal
regelmatig in de Staatscourant worden gepubliceerd.
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KOMO® attest met productcertificaat Geïnstalleerd
in bouwwerk

nummer 1012-05
CERTIFICATIE

uitgegeven 1 januari 2005 Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182570216
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl

geldig tot 31 januari 2007

vervangt 1012-04

WATERBOUWSTEEN

Crinoïde kalksteen
grove sortering (CP): 80/200 mm
lichte sortering (LMA): 10-60,40-200 en 6()-300 kg
voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

PRODUCTEN
RvACOO4

Geaccred~eerddoor de Raadvoor AccradMtle

Bedrijf:
Exploitation Rondia SPRL
pIa Postbus 275
6800 AG Amhem

Wingebied:
Carrière Rondia
Rue Vieille Voie de Liège
8-4140 Sprimont
Belgie

Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaat-
schappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Verklaring van BMC Certificatie:
Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement
Product-certificatie, Procescertificatie en Attestering van 8MC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met
productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortduring aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties
voldoen, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met
productcertificaat.

8MC Certificatie

Technische specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004,
en de productspecificaties van de producent voor zover van
toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

-Milieuhygi~nische specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet
aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een
maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met
productcertiticaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is.
Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

~®

...~

Bouwstoffenbesluit
draagt CE

Bèoordeeld is:
• kwaliteitssysteem
• product
• prestatie product in
toepassing .

Periodieke controle
Cill is AAn r.nllAMiAf mArk VRn riA ~tir.htinn Rn. M,kIMRlitAit

mailto:bmc@bmc-cert.nl
http://www.bmc-cert.nl
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.KOMO" attest met productcertificaat 1012-05

Cerlificatiemerk:
Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de
afleveringsbonnen van gecertificeerde waterbouwsteen.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon:

naani en adres van de producent
herkomst van het product
geleverde hoeveelheid
het betreffende eisenstellende document (NEN EN 13383-1)

naam van het product
moment van aflevering
resultaat van de controle van het transportmiddel
toepassingsvoorwaarden

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
1.2 de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoond;
1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties"

genoemde normen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de
producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC,
Postbus 150,2800 AD Gouda. .

1r:.·KOMO.
~ Maatgevend voor de bouw.



Geïnstalleerd
in bouwwerkK·OMO® attest met productcertificaat

nummer 1002-05
CERTIFICATIE

geldig tot 31 januari 2007

vervangt 1002-04

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182570216
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl

uitgegeven 1 januari 2005

WATERBOUWSTEEN Q
PRODUCTEN
RvAC004

GeaccredHeerct door de Raad voor Accrec:fllatie

Kalksteen
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg

voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

Bedrijf:
Gralex N.V.
Gulledelle 94
B-1200 Brussel
Belgie

Wingebied:
Gralex-Beez
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Belgie

Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaat-
schappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Veridaring van BMC Certificatie:
Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement
Product-certlûcaûe, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerecl:ltvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met
productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortduring aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties
voldoen, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met
productcertificaat.

BMC Certificatie

Technische specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004.
en de productspecificaties van de producent voor zover van
toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milleuhygiênlsche specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet
aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een
maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met
productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is.
Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

Bouwstoffenbesluit
draagt CE

Beoordeeld is:
• kwaliteitssysteem
· product
· prestátie product in
toepassing

Periodieke controle
® is een collectief merk van ne Stir.htinn ROl JWkwAlitAit

mailto:bmc@bmc-cert.nl
http://www.bmc-cert.nl


paginà 2 van 2 ,

----------------------------------------------------------~--------------------------~------ __ ~_!.~

KOMO" attest met productcertificaat 1002-05

Certificatiemerk:
Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de
aûeverinçsbonnen van gecertificeerde waterbouwsteen.

.Tevens vermeldt elke afleveringsbon:
. .

.. naam en adres van de producent
herkomst van het product
geleverde hoeveelheid
het betreffende eisenstellende document (NEN EN 13383-1)

naam van het product
moment van aflevering
resultaat van de controle van het transportmiddel
toepassingsvoorwaarden

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
1.2 . de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoond;
1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties"

genoemde normen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de
producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC,
Postbus 150, 2800 AD Gouda.

__ .;__--------------------------------------, .•"!,. .~•

~--l·KOMO. .
. Maatgevend voor de bouw.



.A ,KOMO® attest met productcertificaat
Geïnstalleerd
in bouwwerk

nummer 1002-05
CERTIFICATIE

uitgegeven 15 februari 2005

geldig tot 31 januari 2007

vervangt 1002-05 .
d.d.:01-01-2005

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150,2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182570216
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl

WATERBOUWSTEEN

Kalksteen
grove sortering (CP): 80/200 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

PRODUCTEN
RvAC004.

Geaccrediteerd door de Raad voor Accred~ati9

Bedrijf:
GralexN.V.
Gulledelle94
B~1200 Brussel
Belgie

Wingebied:
Gralex-Beez
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Belgie

Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaat-
schappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Verklaring van BMC Certificatie:
Dit attest metproduttcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement
Product-certificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met
productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortduring aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties
voldoen, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met
productcertificaat.

BMC Certificatie

Technische specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1 :2002,
- NEN 5180:2004,
en de productspecificaties van de producent voor zover van
toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milieuhygiënische specificaties:
Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet
aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een
maximum toepassingshoogtE! zoals aangegeven in dit attest met
productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is.
Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit attest metproductcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

Bouwstoffen besluit
draagt CE

Beoordeeld is:
· kwaliteitssysteem
· product
· prestatie product in
toepassing
PArinriieke controle

mailto:bmc@bmc-cert.nl
http://www.bmc-cert.nl
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KOMOfJ attest met productcertificaat
·0

tll4mmtt : 1Q09.01i

Yilglilgew" : t6 teblWtll 2005

C",ldlQ lot : 31 Jan"," 2007

\lèrVangt : 11)"09..09
d,d.: OT.o1~2005

WATERBouwaTEEN
Oolomiet~Ikatean
grov&totflrlng (0Pl: 801200mm
lichte sortering CUM): 10180 an 40400 fqJ
vODr toepaealng all c:attgorie 1 V-b~l..IWlef
rnaJd'mumtoepl8!lngshaogle; onbeperkt

wm,.bladt
Ru~Halgn't8L1lC,1
8·5300 Namêc:he
Balgle

r-. c/ (

CERTIPICATIE
Stichting DMC
Btlchnal'Wég S
PostbI.l$160,2800AOaauda
Telafocm 0182 53 ~aDO
FlUC 0182 57 0216
E"meil bmcObmC>CtJMf
Wabsite .WWW.brnw;ett.nI

Cl
PRCP\JCTEN~,,~

Gii.Jl.\'*'tm~CI~1 dllfIoI.,·rIllllrAi;,II)i~J

BV Arnold Maassen
Klipperweg 14

6222 PC MAASTRICHT
Telefoon 043 3527600

Verktlrt11t van aMC CoriJnoaUo: .,
"it *81 mtlt producCCGlUfic:ut il op bullawn BRt. 1)3128fgeQa~n doot &MC CanlfiQ&tl" confcnn het A1gemaen Regklment
f>toduct·çGltHicaUe~ PraCGGCertlflCl:aH$ en .&.tInteling van BMC certJticalfia.

laMe ceail1ca!lê Y8l1dilslt dat t.t serachtvaardlad ve,troUWèl'1 be8l8a1, dat de door de producent veNUTdlgde in dit alt_ 'tnlat
l)f'odt.lCtCertiftcaatgenoemde watGrb,:n~wateenbijvc~"ring aan de In ~eltaGl met ptOdUCl&a1lJicaalYaltgeleMe ÇfJC~"8
,~oIdoanrmlta th!ze WDFdt ~gelell:f doZIT hel hleron~er afpbeelde KOMO ·merk op een wilze ars aa,.glWt111n dit attest mar
JlfodUdclrUfI_l.

BMC Certificatie

Mltr.lI11r.llnl~,,*.plltC:lflGaUul
WatCtl'tl~t"tt vaat wep ••• InIi1.I.~_ ~v-!qu~r woklo"
8ft -. tft ~laoo t van I1It,SOVW$lOff.J'Ib .. M~IIMII.lntIIen bilhfl'
maximum b)1pu$II\Q$fiOQ,;tIt IP1lI$ aätlaJll,A~1l11n dll alt.t met
PI'CI$lc:(çel1fflO4111• .

",c:hnl.ch .. armclflcttln:
W4JtarbQI.IWIIlGt" voor l"p....nllln rJWW.1Qlf<etI votCl"~ ~
• Na~N 1338301:2002, .
• NEN 5180:2DQ.4.
Elnde productapecificaties van dil produael'lt voor zev., \lan
t~qpaGsi"g volglIRI de beoordall"IJllrichtlijn,

t)e gebruikers van dit aUeatmet produClcanincaat IoYefCIt Ol:tdviseerd óI'I'I bij BMÇ c.rlificatft te ",form.nt., ~ db docurne1lt "D~ voldlg Je,
FtaaClplHg t!lVantuael de website vllln BMC (WWw.bmC>Cen.nl).

,i~l·
I1

I1Ii& fIfiIIl '::_\$1 ~ Y8I'1 de SSICflIlng ~hlelt
08-APR-2005 02:38PM FAX:0031736140009

.. _ ....

Bouwatoffenb.slult
dra.stee

ID: PAGINA:002 R=100~
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Ctttln.tt.m.rk:
NO.... ~I1I~~·_ë~ .. otl;;;n 181\,mrna.te .. I: • ml'R.lmoet lijn a!iJ.eekS cp cta~lIb"M'" va".ac~n"'~.wat.rbGuw_n.
'T8VlIU' v..... 1d1 tfk& ilIfléltGrina.,.! '

nllillft M .rmtJ'VM de prodQl;li!ntharn~vanhlt~odij"
~$VlWe hrJlM!eIherlt
hl!lf"'ItaTllncl&'."&lIII,nlts t:f'Qlmont eNEN1ttlI1~3·1)

T. BIl a1Ieve,mll Jrt~ra" of. .
f .1 hst IJtQ®ot " vttvlll8ld \lpn,~n fevetJnO!ldoeumertl;
1.2 • op hel'e\fetftlflld~m.ntYal'mell:f. pr~~egawn' ovetetnkGm~ m•. llelfHl'l_ &lI1elrJ;
,., hit 'prodtlct enfof d.leverln;ltIQcumenltn zin- g.",.1 =oall hi41l(l6!UCit:a.t WB"ra~IIVfm
1.4 het pro~. mo,gltJljk.. g.,valO V.!l11'3J"Port O_''' .dd1l1are atlnelial1fttt®nd: .
t.l ~QtdaM\W!'dt 111'1oll.nt .... 1mttb~n9 tófete I~ ,.rdondago_ke~f~téri. oenc.má lit dO~"s~.,.~

pellOemde AOtn1QI'J, •

btdi~ DPgtOlld 'mil het Onder 1 "",tIlde tel .lke.u'fiftg 'WOrdt áVefPQSu. t.y.p. CGnt8ctopnlJlrtletlmat de l~ncJer" wel elf
~nt;, wa~R.".t IIcr,.~de voorzijde IJ'" dit~ 111t.~ en fnçll~nnodigmet'" bt:lrlN\l 'llalC'eSIJ~h BMC.
Postbus 150,_0 ADeter_2"
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