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KOMO Pr ductcertificaat KEC-GRA-05-9121

Bl

Recyclinggranulaat vo r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw
Producent:

Adres:

ot

drijf Blotenburg B.V.

en

beekweg 2a
6741 C LUNTEREN
0318- 03316
Telefoonnr:
E-mail:
info imonsz.nl
020
Datum uitgifte: 09Geldig tot:
Voor de producten:

Productielocatie:
Mobiel:
Ja
ldentificatie breker: MFL STE 90-60 T 05 475 11
09147016
KvK-nummer:
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005
Vervangt:
KEC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017

bu

rg

Menggranulaat 0/31, toegepast in een verhardingslaag, in een zandbed of als ophoging en aanvulling

B.

Dit productcertificaat is p basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 08-03-2017 afgegeven conform het
Certificatiereglement va Normec Certification B.V.

Verklaring van Normec ertification B.V.

Het kwaliteitssysteem e de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat warden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart Norm c Certification B.V. dat:
j
•
Het gerechtva rdigd vertrouwen bestaat, dat het door Transportbedrijf Blotenburg B.V. vervaardigde recyclinggranulaat
bij aflevering ldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor
de toepassing Is verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw mits de afleveringsbon voorzien is
t
KOMO"-merk p een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor Normec Certificati n 8.V.
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Normec

Dit productcertificaat b
Dit productcertificaat is
Gebruikers van dit prod
Normec Certification B.
BRL2506

taat uit 3 pagina's.
oorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
ctcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van
. : www.normeccertification.nl
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Normec

®

KOMO Pr ductcertificaat KEC-GRA-05-9121
Recyclinggranulaat vo r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

SPECIFICATIE

1.

Bl

Dit productcertificaat
recyclinggranulaat vo
ontstaat bij de bewer
algemeen uit breken

eeft betrekking op het door Transportbedrijf Blotenburg B.V. geproduceerde
r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw. Recyclinggranulaat
ing van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het
n zeven.

ot

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON

2.

en

De afleveringsbonnen warden gemerkt met:
• De aanduiding K MO" of het KOMO"-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is
als volgt:

9·

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bu

Productielocatie f identificatie breker
Productiecode of roductiedatum
De naam van de I verancier
De naam van de roducent
De productieloca ie
De productnaam
De gradering
Productiecode of roductiedatum
De grootte van d geleverde partij
De naam van de nemer
De toepassing
lndien van toepas ing dienen op de afleveringsbon verder te warden vermeld:
Bindmiddel (cem nt/cement en bitumenemulsie)
Type cement
Cementgehalte
Gehalte bitumen mulsie

••••
■
■
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rg

B.

Nonnec

I[•'

Nummer: KEC-GRA-05-9121
Datum uitgifte: 09-12-2020
Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005

BRL2S06

Vervangt: KEC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017

n·
M.i

Nadruk verbode
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Normec

®

KOMO Pr ductcertificaat KEC-GRA-05-9121

Bl

Recyclinggranulaat vo r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw
Producent:

ot

Transportb drijf Blotenburg B.V.
Adres:

beekweg 2a
6741 C LUNTEREN
0318- 03316
Telefoonnr:
E-mail:
info@ imonsz.nl
Datum uitgifte: 09-12 2020
Geldig tot:
Voor de producten:

en

Productielocatie:
Mobiel:
Ja
ldentificatie breker: MFL STE 90-60 T 05 475 11
KvK-nummer:
09147016
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005
Vervangt:
KEC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017

bu

rg

Menggranulaat 0/31, toegepast in een verhardingslaag, in een zandbed of als ophoging en aanvulling

Verklaring van Normec ertification B.V.

Dit productcertificaat is p basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 08-03-2017 afgegeven conform het
Certificatiereglement va Normec Certification B.V.

B.

Het kwaliteitssysteem e de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart Norm c Certification B.V. dat:
•

V

Het gerechtva rdigd vertrouwen bestaat, dat het doorTransportbedrijf Blotenburg B.V. vervaardigde recyclinggranulaat
bij aflevering oldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor
de toepassing Is verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw mits de afleveringsbon voorzien is van het
KOMo•-merk p een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor Normec Certificati n B.V.

.....
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BRL2506

Dit productcertificaat b staat uit 3 pagina's.
Dit productcertificaat is oorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit prod ctcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van
Normec Certification B .. : www.normeccertification.nl
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KOMO Pr ductcertificaat KEC-GRA-05-9121
Recyclinggranulaat vo r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

1.

Bl

TECHNISCH · SPECIFICATIE

Dit productcertificaat
recyclinggranulaat vo
ontstaat bij de bewer
algemeen uit breken

2.

eeft betrekking op het door Transportbedrijf Blotenburg B.V. geproduceerde
r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw. Recyclinggranulaat
ing van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het
n zeven.

ot

en

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON

De afleveringsbonnen worden gemerkt met:
•
De aanduiding K Mo• of het KOMO"-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is
als volgt:
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Productielocatie f identificatie breker'
Productiecode of roductiedatum
De naam van de I verancier
De naam van de roducent
De productieloca ie
De productnaam
De gradering
Productiecode of roductiedatum
De grootte van d geleverde partij
De naam van de nemer
De toepassing
lndien van toepas ing dienen op de afleveringsbon verder te worden vermeld:
Bindmiddel (cem nt/cement en bitumenemulsie)
Type cement
Cementgehalte
Gehalte bitumen mulsie

B.

Normec

BRL2506

o·

�

Nadruk verbode

Nummer: KEC-GRA-05-9121
Datum ultgifte: 09-12-2020
Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd slnds: 25-11-2005
Vervangt: KEC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017
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Normec

KOMO ® P oductcertificaat KEC-GRA-05-9121
Recyclinggranulaat vo r toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

3.
•

•
•
•

•

WEN KEN V OR DE AFNEMER

Bl

Controleer bij a levering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
Geleverd s wat is overeengekomen
Het merk en de wijze van merken juist is
De produ ten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
In het kader va dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de
essentiele ken erken.1
De uitspraken i dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of
de bijbehorend verplichte Prestatieverklaring. 2

ot

en

lndien u op gro d van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
Transpo bedrijf Blotenburg B.V.
En zo nodig me
Normec ertification B.V.
.
Controleer of d productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website
htt : www.no meccertification.nl

4.

bu

rg

Lijst van documenten en publicatie datum zoals die zijn vermeld in het productcertificaat
BRL 2506-1
Standaard RAW Bepal ngen

1 Facultatief indien CE-mar ring van toepassing is
2 Facultatief indien CE-mar ring van toepasslng is
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Nadruk verbode

B.

Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten
Deel 1: Het KOMO" productcertificaat d.d. 08-03-2017, Stichting Beheer
BRL 2506, Meteren
Standaard RAW Bepalingen 2015, Stichting CROW, Ede

Nummer; KEC-GRA-05-9121
Datum uitgifte: 09-12-2020
Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd slnds: 25-11-2005
Vervangt: KEC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017
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Normec Certif cation B.V.
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T 0345 585 00 , info-cert@normec.nl
www.normec. I

®

NL BSB

Normec

roductcertificaat EC-GRA-05-9121

Recyclinggranulaat oor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen,
utiliteitsbouw en w genbouw

Bl

MILIEUHYG( NISCHE SPECIFICATIES

1.

1.1.

Onderwer

1.2.

Merken

Dit NL sss• produc certificaat heeft betrekking op de milieuhygienische eigenschappen van het door
Transportbedrijf Bl tenburg B.V. geproduceerde ongebonden recyclinggranulaat voor toepassing in
civieltechnische to passingen, utiliteitsbouw en wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van
steenachtige afvals offen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of
zeven.

ot

en

bu

De levering van rec clinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van
een) productcertifi aat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet
aan de eisen gestel 1 in de BRL.

rg

De afleveringsbon an het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL-BSB® merk (zie voorzijde van dit NL-BSs•
productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
• het certificaatn mmer
: EC-GRA-05-9121
• leverancier
: (de naam van de leverancier);
: Transportbedrijf Blotenburg B.V.
• producent
: [naam product];
• product
• CE-markering
: [voor producten die onder een geharmoniseerde norm vallen]
: (datum);
• leveringsdatum
• uniek nummer
: .......... ton;
• grootte van de eleverde partij
• geleverd aan
: (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
: (ongebonden][gebonden] in GWW-werken;
• toepassing
• klasse
: niet-vormgegeven bouwstof.
1.3.

B.

V

Materiaal igenschappen recyclinggranulaat

1.3.1 Samenstell ng en emissie
De gemiddelde sam nstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald met de
kolomproef overee komstig AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Gehalte aa asbest
Het recyclinggranul at is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor
[stationaire) [mobi le] breekinstallaties. Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat be
maximaal 100 mg/k .
Normec
Nummer: EC-GRA-05-9121
Datum uitgifte: 09-12-2020

BRL2506

Paglna 2 van 4
Nadruk verboden

Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005
Vervangt: EC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017
® Is eei, oollectief merk van Slichli19 Bouwkwatiteit (SBK)
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roductcertificaat EC-GRA-05-9121

Recyclinggranulaat oor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen,
utiliteitsbouw en w genbouw

2.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranul at dient te worden toegepast in overeenstemming artikel 5,6,7 en 33 van het Besluit
Bodemkwaliteit.

3.

Voor recyclinggran laten zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, zoals
vermeld onder Toe assingsvoorwaarden.

Bl
4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ot

WEN KEN VO R DE TOEPASSER

Bij aflevering i specteren of:
• geleverd is at is overeengekomen;
• het merk e de wijze van merken juist zijn;
• de afleveri gsbon alle gegevens bevat;
• het afgege en certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de
producent is afgenomen;
• de product n geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
lndien op gro d van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te warden
opgenomen et
- Transportbe rijf Blotenburg B.V.
en zo nodig m t
- Normec Cert fication B.V.
Controleren o voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
Nagaan of en oor wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmid el (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld. D t geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
De opdrachtg ver moet het bewijsmiddel (afleverbon en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking
houden voor i zage door het bevoegd gezag. Oat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan
in de uitoefen n· g van beroep of bedrijf.

en

bu

rg

B.

V

Overdracht van het1 ertificaat aan derden
Dit certificaat kan o k na overdracht van het granulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient
dan aannemelijk te aken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het
door de leverancier an derden geleverde product.

Normec
Nummer: EC-GRA-05-9121
Datum uitgifte: 09-12-2020

BRL2S06
Pagina 3 van 4
Nadruk verboden

Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005
Vervangt: EC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017
® Is een collectief mer1< van Stichling Bouwkwaliteit (SBK)
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roductcertificaat EC-GRA-05-9121

Recyclinggranulaat oor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen,
utiliteitsbouw en w genbouw

5.

LUST VAN V RMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data ermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 2506-2.

Bl

Recyclinggranulaten d.d. 2019-07-15

BRL 2506-2

ot

Besluit bodemkwali eit

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem
(Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang
2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkw liteit

Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007 met alle bijbehorende
nadien gepubliceerde wijzigingen.

AP04

Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, 51KB, Gouda

en

bu

rg

B.

V

Normec

Nummer: EC-GRA-05-9121
Datum uitgifte: 09-12-2020

8RL2S06
Pagina 4 van 4
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Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005
Vervangt: EC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017
® Is een collectief meri< van Sticilting 8-0uwkwaitetl (S8K)
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roductcertificaat EC-GRA-05-9121

Recyclinggranulaat oor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen,
utiliteitsbouw en w genbouw
Producent:

Transport edrijf Blotenburg B.V.
Adres:

Bl

Telefoonnr:
E-mail:

Datum uitgifte:
Geldig tot

Productielocatie:

itenbeekweg 2a

ot

Ja
Mobiel:
ldentificatie breker: MFL STE 90-60 T OS 475 11

en

KvK-nummer:
09147016
Gecertificeerd sinds: 25-11-2005

Voor de product(en :
Menggranulaat (pr ductgroep A}

Verklaring van Norm c Certification B.V.

Vervangt:

bu

EC-GRA-05-9121 d.d. 29-06-2017

rg

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-2 d.d. 2019-07-15 afgegeven conform het Certificatiereglement van Normec
Certification B.V.
l

Normec Certification .V. verklaart dat:
•
het gerechtva rdigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring
voldoet aan d in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygienische specificatie(s), mits het recyclinggranulaat
0
voorzien is va · het NL-BSB -merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
•
met in achtne ing van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met in achtneming van de
daarbij horen e toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
•
voor dit prod ctcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of
informatieplic t van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

B.

V

Voor het Besluit bode kwaliteit is dit een door het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het
certificaat is opgeno en in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK:
www.bouwkwaliteit. I en van Bodem+: www.bodemplus.nl.
Gebruikers van dit ce ificaat wordt geadviseerd om bij Normec Certification B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is.
Controleer of er spra is van een door het ministerie van lnfrastructuur & Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.

Normec

1lRL 2506

Oit productcertificaat be taat uit 4 pagina's.
Nadruk verboden

® Is een oolleclief mer'< van Slichling Bouwkwalileil (SBK)
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roductcertificaat EC-GRA-05-9121

Recyclinggranulaat oor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen,
utiliteitsbouw en w genbouw

1.

MILIEUHVG(NISCHE SPECIFICATIES

1.1.

Bl

Onderwer

Dit NL BsB• produc certificaat heeft betrekking op de milieuhygienische eigenschappen van het door
Transportbedrijf Bl tenburg B.V. geproduceerde ongebonden recyclinggranulaat voor toepassing in
civieltechnische to passingen, utiliteitsbouw en wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van
steenachtige afvals offen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of
zeven.
1.2.

Merken

ot

en

De levering van rec clinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van
een) productcertifi aat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet
aan de eisen gestel, in de BRL.

bu

De afleveringsbon an het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL-8S8® merk (zie voorzijde van dit NL-BSB"
productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
• het certificaatn mmer
: EC-GRA-05-9121
: (de naam van de leverancier);
• leverancier
: Transportbedrijf Blotenburg B.V.
• producent
: [naam product];
• product
• CE-markering
: [voor producten die onder een geharmoniseerde norm vallen]
: (datum);
• leveringsdatum
• uniek nummer
,
: .......... ton;
• grootte van de eleverde partij
: (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
• geleverd aan
: [ongebonden][gebonden) in GWW-werken;
• toepassing
: niet-vormgegeven bouwstof.
• klasse

............

1.3.

rg

Materiaal igenschappen recyclinggranulaat

B.

V

1.3.1 Samenstell ng en emissie
De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald met de
kolomproef overee komstig AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.
1.3.2 Gehalte aa asbest
Het recyclinggranul at is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor
[stationaire] [mobi le] breekinstallaties. Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat draa
maximaal 100 mg/k .
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TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranul at dient te worden toegepast in overeenstemming artikel 5,6,7 en 33 van het Besluit
Bodemkwaliteit.
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Voor recyclinggran laten zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, zoals
vermeld onder Toe assingsvoorwaarden.
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WEN KEN VO R DE TOEPASSER

1.

Bij aflevering i specteren of:
• geleverd is at is overeengekomen;
• het merk e de wijze van merken juist zijn;
• de afleveri gsbon alle gegevens bevat;
• het afgege en certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de
producent ·s afgenomen;
• de product n geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
lndien op gro d van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden
opgenomen et
- Transportbe rijf Blotenburg B.V.
en zo nodig m t
- Normec Cert fication B.V.
Controleren o� voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
Nagaan of en oor wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmid el (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld. D t geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
De opdrachtg ver moet het bewijsmiddel (afleverbon en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking
houden voor i zage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan
in de uitoefeni g van beroep of bedrijf.
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Overdracht van het ertificaat aan derden

Dit certificaat kan o k na overdracht van het granulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient
dan aannemelijk te aken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het
door de leverancier an derden geleverde product.
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LUST VAN V RMELDE DOCUMENTEN
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Veer zever er geen data ermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de geneemde decumenten vermeld in de beeerdelingsrichtlijn 2506-2.

BRL 2506-2
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Besluit bodemkwali eit

Regeling bodemkw liteit
AP04

Recyclinggranulaten d.d. 2019-07-15
Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem
(Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang
2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.
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Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007 met alle bijbehorende
nadien gepubliceerde wijzigingen.
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Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, SIKB, Gouda
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