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

Boersma, Y. [Y.Boersma@DLV.NL]
donderdag 11 juni 2015 17:12
Cuno Koopstra
FW: Vervolg archeologisch proefsleufonderzoek Bredyk 32 Wirdum

Hallo Cuno,
Onderstaand de reactie van CRV t.a.v. het meerwerk. We gaan er vanuit dat dit conform offerte 2000 euro bedraagt.

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: Alfred de Vries [mailto:Alfred.de.Vries@crv4all.com]
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 17:07
Aan: Boersma, Y.; Jakomien Schouten - Noordman
Onderwerp: RE: Vervolg archeologisch proefsleufonderzoek Bredyk 32 Wirdum

Hoi Ico,
Hierbij akkoord voor een bedrag van 2000 euro (200 m2 x 10 euro) als meerwerk.
Gr Alfred
Van: Boersma, Y. [mailto:Y.Boersma@DLV.NL]
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:48
Aan: Jakomien Schouten - Noordman
CC: Alfred de Vries
Onderwerp: FW: Vervolg archeologisch proefsleufonderzoek Bredyk 32 Wirdum
Hallo Jakomien,
Ben net gebeld door Cuno Koopstra van de Archeodiest over onderstaande mail. Gemeente wil dus een extra vlak in
dezelfde proefsleuf onderzocht hebben om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Archeodienst wil dit graag
morgen uitvoeren omdat alle materiaal daar nu is en willen daarvoor formeel van CRV opdracht krijgen. Voorzover je
vanmiddag niet kunt bellen graag rechtstreeks reageren naar Cuno Koopstra ( ckoopstra@archeodienst.nl ) zijn
telefoonnummer is
. In bijgaande offerte staan meerprijzen opgegeven voor de extra m2 vlak.
Ik hoop dat je spoedig kunt reageren.
Met vriendelijke groet,
Ico Boersma
y.boersma@dlv.nl
Tel: 06 - 20 42 52 31
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Van: Kenemans, Mariëlle [mailto:marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:24
Aan: Cuno Koopstra (ckoopstra@archeodienst.nl)
CC: Boersma, Y.; Jakomien.Schouten@crv4all.com
Onderwerp: Vervolg archeologisch proefsleufonderzoek Bredyk 32 Wirdum

Beste Cuno,
Naar aanleiding van jullie bevindingen in het veld ‐ die ik vandaag met eigen ogen bekeken heb ‐ en ons telefonisch
overleg zojuist is duidelijk dat er nog een tweede vlak in beide proefsleuven aangelegd moet worden.
Daarmee kunnen de in beide sleuven aangetroffen sporen en de bodemopbouw zodanig blootgelegd worden dat
een helder beeld ontstaat van de ijzertijdnederzetting die we hier te pakken hebben, en kan een goede strategie
voor het vervolgonderzoek (want dat moet er zeker komen!) uitgezet worden dmv een aanvulling op het
Programma van Eisen.
Met vriendelijke groet,

Mariëlle Kenemans
Sr. Cultuurhistorisch
beleidsadviseur (Archeologie)
Sector Bouwen, Wonen & Milieu

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon
(058) 750 5541
mkenemans@leeuwarden.nl
Ma. t/m do. aanwezig

Telefoon 14058
http://www.leeuwarden.nl
@Gemeente_Lwd

Click here to report this email as spam.
-------------------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
Bouw, Milieu en Techniek bv sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.

This message is subject to the following E-mail Disclaimer. (http://www.crv4all.com/disclaimer-email/)
CRV Holding B.V. seats according to the articles of association in Arnhem, Dutch trade number 09125050.
-------------------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
Bouw, Milieu en Techniek bv sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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