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

Olga Reppas
vrijdag 22 april 2016 7:39
Brand,H.
RE: Archeologisch onderzoek Wirdum Bredyk 32

Beste Hilco,
Dank voor je mail. Kan je iets specifieker zijn? Eventueel een kaartje van het te saneren deel en hoe lang het gaat
duren. Ik ben echt bang dat onze kraan stil komt te staan en dat zou onnodig kosten voor onze opdrachtgever met
zich meebrengen, dat probeer ik te voorkomen of als het toch zo is dan kan ik dat alvast melden zodat er geen
verrassingen zijn. Ik hoor het graag!

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: Brand, H. [mailto:h.brand@dlvadvies.nl]
Verzonden: donderdag 21 april 2016 22:13
Aan: Olga Reppas
Onderwerp: RE: Archeologisch onderzoek Wirdum Bredyk 32
Beste Olga,
Het te saneren gebied ligt in het archeologische onderzoeks gebied, dit zou midden volgende week worden
gesaneerd.

Met vriendelijke groet,
Hilco Brand
Projectleider Bouw
06 22 48 18 29
h.brand@dlvadvies.nl
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Van: Olga Reppas [mailto:oreppas@archeodienst.nl]
Verzonden: donderdag 21 april 2016 9:23
Aan: Brand, H.
Onderwerp: Archeologisch onderzoek Wirdum Bredyk 32
Beste Hilco,
Ik heb van Jakomien begrepen dat ik met jou het eea kan overleggen voordat we gaan starten met het onderzoek.
Het is belangrijk dat het terrein vrij is van obstakels zodat we het onderzoek ook echt conform PvE kunnen uitvoeren.
Jakomien vertelde me dat de bomen en de erfverharding al weg zijn. Ik zou graag willen weten of ook alles al
gesloopt is omdat we anders de vlakken niet goed kunnen aanleggen. De bouwput dient groter te zijn dan plattegrond
van de stal zelf anders is er geen ruimte om te werken.
Ik zou ook graag exact willen weten waar er gesaneerd wordt, wij graven aan een stuk door dus het kan zijn dat we
die locatie al op dag 2 gaan bereiken. Heb je een kaartje waar dat op staat aangegeven. En valt het te saneren deel
binnen ons onderzoeksgebied? Ik hoop dat je deze vragen kunt beantwoorden.
Alvast dank!

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

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 Advies, handelsnaam van DLV Dier Groep
BV te Uden, niet toegestaan. Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden
verwijderen. DLV Advies sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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