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

Kenemans, Mariëlle [marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
dinsdag 16 juni 2015 9:45
Cuno Koopstra
RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden
B140110-61-M10_plantekening.pdf; Schets DO Bredyk 32.pdf

Hallo Cuno,
Gisteren helaas geen moment meer kunnen vinden om nog langs te komen. Ik neem aan dat jullie nu klaar zijn daar?
Heb nu net wel even tijd gemaakt en nog gekeken naar de plantekening die ik ooit van DLV kreeg (zie bijlage). Daar
valt uit af te leiden dat de nieuwe stallen volledig onderkelderd zullen worden tot een diepte van 2.18m.
Voor zover ik begrepen heb geldt dit ook voor de oude/huidige stallen. Die zijn ook volledig onderkelderd en komen
dus voor vervolgonderzoek niet meer in aanmerking .
Op basis van deze feiten heb ik op een van de afbeeldingen in het PvE de oude situatie met stallen e.d. op het
nieuwbouwplan geprojecteerd. En vervolgens het m.i. nog te onderzoeken deel van de nieuwbouw‐stal aangegeven
(roze contour): zie de schets/tekening in de bijlage.
Dit is een beetje vooruitlopend op jullie verslag met zo mogelijk een schets van waar jullie de huisplaats en overige
sporen verwachten. Hoor graag van je of mijn interpretatie en suggestie voor het vervolgonderzoek klopt.
Groet, Mariëlle
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

Van: Cuno Koopstra [mailto:ckoopstra@archeodienst.nl]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 15:43
Aan: Kenemans, Mariëlle
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

En ja, kom vooral maandag nog even langs!!
Van: Kenemans, Mariëlle [mailto:marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 15:40
Aan: Cuno Koopstra
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden
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dus toen zag ik jouw mail en bedacht me om meteen even een
verslag te vragen.
Én nu weet ik mooi dat jullie er maandag ook nog bezig zijn. Als ‘t lukt kom ik dan nog een keer langs om te kijken.
Wens ik je een goed weekend!
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

Van: Cuno Koopstra [mailto:ckoopstra@archeodienst.nl]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 15:32
Aan: Kenemans, Mariëlle
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

Hey Mariëlle,
Tuurlijk, je hebt gelijk. Er kunnen altijd inspecteurs een bezoek komen brengen en dan is het in orde zijn van je
papierwinkel noodzakelijk… 
Ik regel uiteraard voor jou een beknopt verslag van waaruit jij je zienswijze kan destilleren, dan wel mijn verhaal
eventueel kan aanvullen met jouw regionale kennis. Maandag staan ze nog in het veld, waarna dinsdag al enkel
kaartbeelden geproduceerd kunnen worden en ik jou wellicht de tweede helft van de week kan voorzien van een
verslag!
Er lijkt ook een derde vlak nodig te zijn volgens Ko, maar de profielinformatie is op dit moment afdoende voor mij
om een situatieschets te geven en daaruit een voortkomend advies. Je hoort dus snel!
Ik wens jou een heel fijn weekend en geniet straks nog maar even van de zon!! 
Hartelijke groet,
Cuno

Van: Kenemans, Mariëlle [mailto:marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 15:24
Aan: Cuno Koopstra
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

Hoi Cuno,
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Van te voren weet je nooit wie een onderzoek gaat uitvoeren en verder is en blijft het PvE een basis‐richtlijn waar je
gemotiveerd van af kunt wijken en die je inderdaad 1 keer leest en dan in het veld niet meer ;‐).
In dit geval maak ik me meer bezorgd om jullie dan om het veldwerk hoor. Stel dat de Eitjes langskomen en dan sta
je daar met een concept‐PvE…. Plus is er nog iets gewijzigd qua tekst in de definitieve versie, o.a. in de paragraaf
strategie, wat ik niet precies meer weet, maar dat inhoudelijk volgens mij in elk geval niet direct van invloed is op
het werk. Komt goed dus!
Zou ik een kort verslag kunnen krijgen van jullie bevindingen, dus wat er in beide proefsleuven is aangetroffen aan
lagen/sporen/vondsten, de bewoningslaag op klei‐op‐veen, dat die naar west en oost afloopt en dat het
huispodium ertussen zal liggen etc etc. Dan kan ik dat o.a. gebruiken voor een ‘doorstart c.q. vervolgonderzoek‐is‐
nodig‐selectiebesluit’ richting opdrachtgever.
En om vast mee te denken over het vervolgonderzoek.
Ik neem aan dat jullie aanbieden of gevraagd worden het PvE voor vervolgonderzoek (= aanvul op huidige PvE) te
regelen. Dan zie ik het graag voor akkoord tegemoet .
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

Van: Cuno Koopstra [mailto:ckoopstra@archeodienst.nl]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 9:00
Aan: Kenemans, Mariëlle
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

Hey Mariëlle
In mijn gehele gravende carrière waren er maar weinig momenten dat ik het noodzakelijk achtte om het PvE er bij te
pakken. Ik vind doorgaans mijn eigen koers in het veld vele malen kritischer en of meer to the point. Neemt niet weg
dat het voor de mensen met minder ervaring het handig blijft om toch via een PvE aan de hand gehouden te
worden. Nu Ko in het veld staat maak ik me dus eveneens geen zorgen. Wie gaat die man nu nog wat wijs maken… ;‐
)
Hoe ook, ook ik moet me aan de regels houden dus dan is een definitief PvE altijd handig…!
Dank!
Ik houd je op de hoogte!!
Hartelijke groet,
Cuno
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Van: Kenemans, Mariëlle [mailto:marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:33
Aan: Cuno Koopstra
Onderwerp: RE: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

Hoi Cuno,
Hoe zit het nu met dat PvE vraag ik me af. Hebben jullie de defintieve versie helemaal niet gehad?? En dus blijkbaar
ook niet gezien dat jullie met een conceptversie in het veld staan??
Bij deze de definitieve versie in de bijlage.
Groet, Mariëlle

Van: Kenemans, Mariëlle
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 13:50
Aan: Cuno Koopstra (ckoopstra@archeodienst.nl)
Onderwerp: Onderzoek Bredyk 23 Wirdum/leeuwarden

Hallo Cuno,
Ik mail je even snel omdat ik je zo gauw niet op je mobiel kan bereiken en ook zo weer naar een volgend overleg
moet….
De afgelopen dagen was ik niet aanwezig en vanochtend trof ik een bricht van Ko Lenting aan om hem met speod
terug te bellen ivm hetonderzoek aan de Bredyk 32.
Zag in mn mailbox dat er maandag pas een berichtje was dat ze nu aan de slag zouden. En nu bleek dat ik meteen
vandaag een besluit moest nemen over al dan niet doorstart etc. Totaal niet op voorbereid dus, niet erg handig. Heb
snel wat dingen in mn agenda weten te verschuiven en nu ben ik er vanochtend langs gegaan.
Een aantal geconstateerde dingen:
1. Ko hanteert daar een PvE conceptversie 1.1.??? Dat is NIET het defintieve PVE. Bijzonder!! Opdrachtgever CRV
heeft jullie blijkbaar en verkeerd PvE gegeven. Nu is er in het definitieve niet echt inhoudelijk veel veranderd, maar
toch….
2. De proefsleuven geven zeker aanleiding tot vervolgonderzoek. Dat moet aan CRV gecommunicweerd worden
3. Er moet dan een aanvul op het PvE komen (onderzoeksvragen, evt. strategie)
Dit vast even snel,
Hoe en wanneer het vervolg ingestoken wordt, wat er met grondafvoer ed gebeurt is pakkie an voor de OG, kan ik
niks over zeggen. Mij lijkt dat ze eerst de stallen moeten slopen voor er verder onderzoek kan plaatsvinden (alleen al
ivm ruimtevoor de stort).
Met excuses voor de typfouten hou ik het nu even hierbij. Ik bel je zo snel mogelijk hierover na, ok?
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
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Symbool

Gebouw

Aantal

Omschrijving

Inhoud

Vermogen
kW p/st.

1. GRONDSTOFFEN EN PRODUKTEN

Subtotaal

1.1 Drukhouders

Subtotaal

1.2 Milieugevaarlijke stoffen

Subtotaal

1.4 Andere stoffen of produkten

Subtotaal

2. ENERGIE

Subtotaal

2.1 Ventilatie

Subtotaal

2.2 Verbrandingsmotoren

Subtotaal

2.3 Verwarmingsinstallaties

Subtotaal

2.4 Overig opgesteld vermogen

Subtotaal

2.5 Energiezuinige maatregelen

Subtotaal

3. AFVALSTOFFEN

Subtotaal

3.1 Gevaarlijke stoffen

Subtotaal

4. OVERIG

Subtotaal

4.1 Brandveiligheid

Subtotaal

Vermogen
Totaal kW

Totaal

Gemeente
Sectie
Nummer
Schaal

De aanvrager:
d.d.:

Gebouwnummer

Naam

Wanden

Dak

Vloer

Mestopslag

Ventilatie

Diercategorie

RAV-code

Leefoppervlakte

Stalsysteem

Aantal plaatsen

Aantal dieren
Benaming:

Schaal:

Formaat:

Datum:
Opdrachtgever:

Wijzigingen:

Regio Noord en West
Postbus 354
8440 AJ Heerenveen
Telefoon:

Telefoon:

Mobiel:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Bouwlocatie:

Projectleider:
Telefoon:
E-mail:

0513-653596
0513-653185

Dhr. I. Boersma
06-20425231
Y.Boersma@DLV.nl

A

D

B

E

C

F

Werknummer:

Klantnummer:

Blad:

