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

Kenemans, Mariëlle [marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
donderdag 9 juni 2016 8:48
Willem-Simon van de Graaf
Cuno Koopstra
RE: Archeologie CRV Wirdum

Hallo Willem Simon,
Dank voor de info. Ik kijk even of ik anders vandaag toch nog tijd kan vrijmaken en naar de Bredyk kan gaan om het
huis te bewonderen. Je weet nooit wat er morgen en dus volgende week gebeurt inderdaad.
Succes en ik houd de hoop dat jullie er morgen gewoon goed uit kunnen komen zodat je maandag weer verder kunt!
Zou je mij daarna dan je planning ook kunnen mailen? Dus wanneer jullie het oostelijke deel doen, van wanneer tot
wanneer de rest, hoeveel tijd het huis nog kost ‐ dus tot wanneer je daar nog mee bezig verwacht te zijn ‐ etc. Dan
ben ik ook even op de hoogte.
Alvast dank!
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: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl]
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 17:43
Aan: Kenemans, Mariëlle
CC: Cuno Koopstra
Onderwerp: Re: Archeologie CRV Wirdum

Hallo Marielle,
Er vanuit gaande dat we dinsdag weer aan het werk zijn, ben je dinsdag uiteraard zeer welkom.
Het huis is er inderdaad nog niet uit. We hebben iig aan drie kanten vlechtwerk, maar dat is vnl. Alleen aan
de bovenkant vrijgelegd. Het zal nog veel werk zijn om het allemaal vrij te leggen.
Ik heb nu vrijdag om 10 uur een afspraak met crv op de bouwplaats.

Met vriendelijke groet
Willem-Simon van de Graaf
Verzonden vanaf mijn mobiel
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-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kenemans, Mariëlle" <marielle.kenemans@leeuwarden.nl>
Datum: 08-06-2016 14:56 (GMT+01:00)
Aan: Willem-Simon van de Graaf <wsvandegraaf@archeodienst.nl>
Cc: Cuno Koopstra <ckoopstra@archeodienst.nl>
Onderwerp: RE: Archeologie CRV Wirdum
OK, das niet echt in de buurt…. 
Ehm, niet om Femke, maar dan is het handiger als ik een andere keer kom want het huis is er morgen nog niet uit
toch?
Maandag ben ik er niet, maar dinsdagochtend heb ik tot ca 10.30 uur ook nog een gaatje in mn agenda. Lijkt me
praktischer als ik dan langskom?!
Groet, Mariëlle

Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl]
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 14:42
Aan: Kenemans, Mariëlle
CC: Cuno Koopstra
Onderwerp: Re: Archeologie CRV Wirdum

Ik ben er zelf niet. Ik sta nu in Limburg in het veld :-). Femke is er wel.

Met vriendelijke groet
Willem-Simon van de Graaf
Verzonden vanaf mijn mobiel

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kenemans, Mariëlle" <marielle.kenemans@leeuwarden.nl>
Datum: 08-06-2016 14:29 (GMT+01:00)
Aan: Willem-Simon van de Graaf <wsvandegraaf@archeodienst.nl>
Cc: Cuno Koopstra <ckoopstra@archeodienst.nl>
Onderwerp: RE: Archeologie CRV Wirdum
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff….. word je toch moe van zeg!
Ik kom gezellig even bijbabbelen morgen ok, kunnen we allebei even wat frustratie kwijt, haha! 

Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl]
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 14:27
Aan: Kenemans, Mariëlle
CC: Cuno Koopstra
Onderwerp: Re: Archeologie CRV Wirdum

Dat wist ik 1,5 week geleden al. Ik heb toen ook aan hilco brand gezegd dat we dat dan het beste konden
doen. Maar daar is niets mee gebeurd...

Met vriendelijke groet
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Willem-Simon van de Graaf
Verzonden vanaf mijn mobiel

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kenemans, Mariëlle" <marielle.kenemans@leeuwarden.nl>
Datum: 08-06-2016 14:20 (GMT+01:00)
Aan: Willem-Simon van de Graaf <wsvandegraaf@archeodienst.nl>
Cc: Cuno Koopstra <ckoopstra@archeodienst.nl>
Onderwerp: RE: Archeologie CRV Wirdum
Willem Simon,
Ik weet niet of je al antwoord van Jakomien hebt gehad, maar ik weet wat de insteek van het gesprek gaat zijn.
Jakomien belde me daar namelijk vanochtend over: zij willen graag zsm met de noordelijke stal beginnen. Hun
constructeur heeft aangegeven dat het zaak is om de oostelijke helft van de noordelijke bouwput, dus waar jullie nu
nog in aan het werk zijn, daarvoor als eerste beschikbaar te krijgen zodat die op bouwdiepte kan worden gebracht
en gevuld met een laag zand voor de fundering.
Dát zal dus het verzoek zijn aan jou/jullie: kunnen jullie prioriteit geven aan de oostelijke helft van de bouwput. Dus
éérst de oostelijke helft afronden zodat die zsm beschikbaar komt voor de bouwers.
Ik heb aangegeven dat het wat mij betreft ok is als jullie denken dat ook daadwerkelijk als eerste te kunnen
afronden. Ik vermoed namelijk (maar mogelijk heb ik het mis?) dat juist de oosthelft met periferiedeel ook al
grotendeels op diepte is??.
Hoe dan ook: De westelijke helft met het huis moet dan mogelijk even blijven wachten wat verdiepen en afwerken
betreft– tenzij jullie dat toch tegelijk kunnen doen natuurlijk. 
Ik heb wel tegen CRV gezegd dat er wel duidelijke afspraken moeten zijn met de bouwers, dat die dus niet in de weg
gaan zitten van de archeologen. Dus geen brullende machines en zandstormen naast jullie hoofden en over de
archeologie die nog niet afgewerkt is!
Ik heb hoop dat jullie er vrijdag uit gaan komen. Maar waar en welk tijdstip vrijdag? Op de opgravingslocatie? Beetje
onduidelijke mail ook wat dat betreft.
Zoals ik gister al tegen je zei kom ik zelf morgen graag even kijken hoe het er voor staat met het huis en de rest van
de bouwput etc. Ben er dan denk ik ergens tussen 8.30 en 9 uur.
Hartelijke 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: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl]
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 12:14
Aan: Jakomien Schouten - Noordman
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CC: Alfred de Vries; Kenemans, Mariëlle; Cuno Koopstra; Olga Reppas
Onderwerp: Re: Archeologie CRV Wirdum

Hallo Jakomien,
Dat is in orde, maar ik wil wel even weten wat de insteek is van het gesprek. Conform het geldende pve moet er nog
3350 m2 aangelegd worden. Dat zal niet veranderen. Ik ga ook geen korting aanbieden want ik lijd al dik verlies aan
dit project. Het detailwerk op de huis locatie dat eigenlijk op regiebasis afgerekend zou moeten worden doen we al
zoveel mogelijk met vrijwilligers. De doorlooptijd weet je ook al.
Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet
Willem‐Simon van de Graaf
Verzonden vanaf mijn mobiel

‐‐‐‐‐‐‐‐ Oorspronkelijk bericht ‐‐‐‐‐‐‐‐
Van: Jakomien Schouten ‐ Noordman <Jakomien.Schouten@crv4all.com>
Datum: 08‐06‐2016 10:47 (GMT+01:00)
Aan: Willem‐Simon van de Graaf <wsvandegraaf@archeodienst.nl>
Cc: Alfred de Vries <Alfred.de.Vries@crv4all.com>, "Kenemans, Mariëlle" <marielle.kenemans@leeuwarden.nl>,
Cuno Koopstra <ckoopstra@archeodienst.nl>, Olga Reppas <oreppas@archeodienst.nl>
Onderwerp: Re: Archeologie CRV Wirdum
Willem simon,
Graag wil ik samen met directeur crv a.s. Vrijdagochtend met je om de tafel in het noorden van het land.
Gr jakomien
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 7 jun. 2016 om 17:39 heeft Willem‐Simon van de Graaf <wsvandegraaf@archeodienst.nl> het volgende
geschreven:
Hallo Jakomien,
Marielle vroeg me om jullie een planning te geven voor de nog op te graven 3350 m².
Ik denk dat we daar 2,5 tot 3 weken voor nodig hebben. We kunnen op zijn vroegst aanstaande
maandag beginnen.
met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
Directeur
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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:

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
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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.
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