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Van:
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Aan:
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Kenemans, Mariëlle [marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
zondag 12 juni 2016 21:30
Willem-Simon van de Graaf
Cuno Koopstra
Vervolg opgraving Bredyk 32

Hallo Willem Simon,
Vrijdag werd ik,
, gebeld door CRV waarbij me verteld werd dat het gesprek met jou helaas niet
geheel naar wens verlopen was.
Dat is natuurlijk erg jammer, maar ik begrijp dat jullie in elk geval morgen (maandag) verder gaan. Dat is dan goed
nieuws!
CRV vraagt zich volgens mij vooral af waarom je zo strikt vasthoudt aan dat er per se 3350 m2 opgegraven moet
worden. Ze hebben me gevraagd om het hier nog ns met je over te hebben en dat doe ik dan bij deze. Even per mail
omdat ik morgen niet in Leeuwarden ben plus ook wat lastiger kan bellen en zelf minder bereikbaar ben.
Wat ik je wil vragen (nogmaals, want we hebben het er natuurlijk laatst aan de telefoon al helder genoeg over
gehad) is om ALS je weet of al doende merkt dat de aanleg van minder vlak of m2’s ergens mogelijk is om het dan
ook niet te doen. Die 3350m2 is de maximum die nog mag, maar het hóeft niet als het niet per se nodig is voor het
onderzoek.
Ik ben donderdag nog even wezen kijken bij het huis (heel mooi en bijzonder al dat vlechtwerk!!) en zag dat het
minder groot is dan eerder gedacht. Het ligt mooi in zn geheel binnen de bouwput! Ook daar de vraag om dit zo
efficiënt mogelijk te onderzoeken en op te graven. Cuno’s voorstel om het in kwadranten te doen lijkt mij een hele
goede. Dan heb je het snelst zicht op eventuele gelaagdheid van vloeren en van de constructiediepte etc.
Dan wens ik jullie veel succes weer vanaf maandag en ik neem dinsdag contact op om te horen hoe het gaat en
ervoor staat.
Met vriendelijke groet,

Sector Bouwen, Wonen & Milieu

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
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