Willem-Simon van de Graaf
Willem-Simon van de Graaf
dinsdag 7 juni 2016 16:51
'Jakomien Schouten - Noordman'
Alfred de Vries; 'Kenemans, Mariëlle'; Cuno Koopstra; Olga Reppas
RE: Archeologie CRV Wirdum

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Hallo Jakomien,

Ik kan je berekeningen helaas niet volgen. Ik heb vorige week een opsomming van de aan te leggen vierkante meters
gegeven: 8350 m2. Daarvan zijn er 5000 gedaan en dan blijven er dus nog 3350 over.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
Directeur

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar

Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar

tel. 0316-581130
mob. 06-17000856
wsvandegraaf@archeodienst.nl

Van: Jakomien Schouten - Noordman [mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com]
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 16:38
Aan: Willem-Simon van de Graaf
CC: Alfred de Vries
Onderwerp: Archeologie CRV Wirdum
Urgentie: Hoog

Beste Willem-Simon,
We willen verder gaan met de opgraving, en daarvoor willen we graag van jou een planning hebben, met
per week wat er gedaan gaat worden zodat we weten waar we aan toe zijn, waarbij we eind volgende
week de oplevering moeten bewerkstelligen. (En zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers om kosten in de
hand te houden.) Dat betekent ‘gas op de plank’.
Met daarbij houdend aan PvE, waarbij er niet meer dan noodzakelijk opgegraven wordt. Aan de hand van
het volgende:

Het grootste deel van de bouwput (2000 m2) is al tot 2,40 diep afgegraven; de rest (500 m2) minder
diep maar daar zit niks, dus hoeft ook niet.
In het interessante deel (podium; zie bijlage) zijn al 4 vlakken gedaan.
In de Definitieve nota van wijziging staat dat op het podium er 4 tot zo nodig maximaal 5
vlakken gedaan moeten worden.
Verder gaan we uit van het volgende:
1

Het podium is 60 x 40 = 2400 m2, maar slechts de helft overlapt met de noordelijke bouwput,
oftewel effectief 1200 m2. Daar komt 50 m2 bij tussen de noordelijke en de zuidelijke put. Dit
betekent dat nog slechts maximaal 1250 m2 gedaan hoeft te worden. In een deel zijn er geen
aanwijzingen dat er nog meer sporen zullen zijn, daar hoeft dus geen 5e vlak meer. Dat gaat er weer
af. Mijn inschatting zou dus zijn dat er nog ¾ x 1250 is ca 900 m2 gedaan moet worden. Dat moet in
anderhalve week kunnen.
Vraag is verder of het hele hele huis opgegraven moet worden. Een deel valt sowieso buiten de
bouwput. Dat hoeft dus niet. Het huis is op deze kaart 20 x 10 = 200 m2, maar Hilco gaf aan dat hij
ong 5 m doorsnede is. Dan praat je over slechts 5 x 5 = 25 m2, of met wat periferie is het dan 50 m2.
Graag ontvang ik z.s.m. (vandaag of uiterlijk morgen voor 9.00u) een planning van je.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jakomien Schouten - Noordman
Hoofd Embryo Productie & Stierlocaties | HQ GEP Embryo Productie

0610721172
jakomien.schouten@crv4all.com
BETTER COWS | BETTER LIFE
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