Willem-Simon van de Graaf
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Boersma, Y. [Y.Boersma@DLV.NL]
woensdag 3 juni 2015 8:45
Olga Reppas
Michiel Meindertsma
RE: Wirdum Bredyk 32

Geachte mevrouw Reppas,
Wat betreft de bemaling hebben we op de locatie te maken met een bodempakket dat bestaat uit veen in de toplaag
en verder klei met veenlaagjes en wat dieper siltige klei. Met deze bodemopbouw is bronbemaling (zoals in
zandgebieden) niet mogelijk. De bedrijfsleider van CRV, Michiel Meindertsma, regelt een aggregaat en een pomp om
zonodig een open bemaling toe te passen. Daartoe zou op één eind van de sleuf steeds een iets diepere geul
aangehouden moeten worden waar de klokpomp in gezet kan worden. De verwachting is dat er gezien de korte
periode van graven geen probleem met water zal zijn.
In verband met het bestellen van de appraratuur verzoek ik de startdatum ook te mailen naar Michiel Meindertsma,
zie CC.

Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
y.boersma@dlv.nl
Tel: 06 - 20 42 52 31
Klik hier met de
rech termuisk no p
afbeeldingen wilt
Ter bescherming
priv acy is deze af
auto matisch v an
gedownload.

Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 14:01
Aan: Boersma, Y.
CC: Michiel Meindertsma
Onderwerp: RE: Wirdum Bredyk 32
Geachte heer Boersma,
We zullen volgende week het archeologische onderzoek inplannen, dit heb ik besproken met de heer Meindertsma. Ik
laat morgen weten of we maandag gelijk aan de slag kunnen. Nog een vraag voordat ik het definitief inplan: Zijn de
sleuven al bemaald? Het onderzoek vindt plaats onder de grondwaterspiegel en de sleuven moeten droog zijn
(conform het PvE). Ik hoor graag van u!
met vriendelijke groeten
Olga Reppas

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
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Van: Boersma, Y. [mailto:Y.Boersma@DLV.NL]
Verzonden: dinsdag 19 mei 2015 16:09
Aan: Olga Reppas
CC: Michiel Meindertsma
Onderwerp: RE: Wirdum Bredyk 32
Geachte mevrouw Reppas,
Volgende week staat er nog een aanvullende bodemonderzoek gepland op de locatie met mogelijk uitloop naar week
23. In principe zou het proefsleuvenonderzoek in week 24 plaats kunnen vinden. Om toegang tot het erf te krijgen
graag (tijdig) even contact op nemen met de bedrijfsleider van CRV dhr. M. Meindertsma. Hij is te bereiken op tel. nr.

Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
y.boersma@dlv.nl
Tel: 06 - 20 42 52 31
Klik hier met de
rech termuisk no p als u
afbeeldingen wilt downloaden.
Ter bescherming v an uw
priv acy is deze afbeelding niet
auto matisch v an internet
gedownload.

Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: dinsdag 12 mei 2015 10:28
Aan: Boersma, Y.
Onderwerp: RE: Wirdum Bredyk 32
Geachte heer Boersma,
Hartelijk dank! Ik hoor graag wanneer we met de werkzaamheden kunnen starten. Ik zit met een erg drukke planning
dus graag minimaal 5 dagen voor de geplande start melden.
met vriendelijke groeten
Olga Reppas

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
Van: Boersma, Y. [mailto:Y.Boersma@DLV.NL]
Verzonden: dinsdag 12 mei 2015 10:19
Aan: Olga Reppas
Onderwerp: Wirdum Bredyk 32
Geachte mevrouw Reppas,
Met betrekking tot het onderzoek te Wirdum aan de Bredyk 32 ontving ik een aangepaste versie van het PVE. De
eerdere versie bleek nog opgesteld in een verouderd format volgens de gemeente. Inhoudelijk zouden er volgens de
gemeente Leeuwarden (mevr.M. Kenemans) geen wijzigingen zijn ten opzichte van de eerdere versie. Dit PVE is
gisteren naar de gemeente Leeuwarden gestuurd ter goedkeuring.
Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
y.boersma@dlv.nl
Tel: 06 - 20 42 52 31
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Klik hier met de
rech termuisk no p
afbeeldingen wilt
Ter bescherming
priv acy is deze af
auto matisch v an
gedownload.

Van: Boersma, Y.
Verzonden: maandag 4 mei 2015 8:59
Aan: 'Olga Reppas'
Onderwerp: RE: Offerte Archeodienst Wirdum Bredyk 32
Geachte mevrouw Reppas,
Bedankt voor uw aanbieding. Na vergelijking van drie offerte kan ik u melden dat de opdrachtgever CRV-BV akkoord
is met uw aanbieding. Binnenkort nemen we contact met u op om de planning van de werkzaamheden te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
y.boersma@dlv.nl
Tel: 06 - 20 42 52 31
Klik hier met de
rech termuisk no p als u
afbeeldingen wilt downloaden.
Ter bescherming v an uw
priv acy is deze afbeelding niet
auto matisch v an internet
gedownload.

Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: donderdag 9 april 2015 15:30
Aan: Boersma, Y.
Onderwerp: Offerte Archeodienst Wirdum Bredyk 32
Geachte heer Boersma,
Hierbij doe ik u met genoegen ons voorstel toekomen voor het archeologische onderzoek in Wirdum. Ik heb de offerte
op naam van CRV B.V. gezet. Indien u nog vragen heeft, sta ik u graag te woord.
met vriendelijke groeten
Olga Reppas

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
oreppas@archeodienst.nl
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-------------------Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Openbaarmaking,
vermenigvuldiging en/of verspreiding is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, niet
toegestaan. Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen. DLV
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Bouw, Milieu en Techniek bv sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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