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Van:

Verzonden: maandag 5 december 2O16 t6:29
r.frl>
Aan: B
Onderwerp: RE: Vondsten Archeod ienst naa r N uis
Ha

llo

Dank voor de info

!

hun er een paar maanden geleden naar vroeg - en hen erop wees dat ze verplicht zijn het onderzoek te
laten afronden (uitwerking plus rapportage) - gaf CRV me aan dat ze "volledig afhankelijk zijn van wat de curator in
de boedel aantreft en de beslissingen die hijlzij verder neemt, voordat wij verder aan kunnen geven hoe de verdere
uitvoering van het archeologisch onderzoek zal verlopen."
Ze zouden me op de hoogte houden zodra ze meer wisten. Maar ik zal dan, nu ik jullie info heb gekregen, er maar
weer ns achteraan. Ze moeten zorgen dat het onderzoek verder uitgevoerd wordt conform PvE.

Toen

il<

Met vriendetijke groet,

Gemeente Leeuwarden

t

5r. Cuttuurhistorisch

(Nieuwe werklocatie per 10okt)

beleidsadviseur (Archeologie)

Tesselschadestraat 5
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Sector Bouwen, Wonen & lvliLieu
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Van:
Verzonden: maandao 5 december 2016 16:13
Aan:
CC:

Onderwerp: Vondsten Archeodienst naar Nuis
Beste
Eindelijk hebben wij bericht gekregen van de curator over de Friese spullen die in de depots van Archeodienst staan.
We hebben niet te horen gekregen om welke projecten het gaat, maar Wirdum zal er zeker bij zitten. Maandag 12 en
dinsdag 13 december worden de vondsten + documentatie uit Groningen en Zevenaar in opdracht van ons
opgehaald en naar Nuis gebracht.
Dat is dan de eerste stap. Hoe gaat dit wat jou betreft verder? Heb jij hierover met CRV afspraken gemaakt?
Met vriendelijke groet,
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ïweebaksmarkt 52 (besikersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Beleidsmedewerker archeo log ie

rrwvw.frvslan.frl
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