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_________________________________________________________________________________ 
 
Gemeente Emmen, Afdeling FRO 
Beoordeling rapportage archeologisch bureau- en booronderzoek Strengdijk 50, Eric 
Beoordelaar: drs. E.E.A. van der Kuijl (gemeentelijk archeoloog) 
Datum: 10 augustus 2010 
_________________________________________________________________________________ 
 
Rapportage: 
Krol, T.N., 2010; Archeologische bureau- en Strengdijk 50 te Erica, gemeente Emmen (Dr.). Het 
rapport is geautoriseerd door drs. B. Bijl. De status is: concept. 
 
Op 5 augustus 2010 hebben wij het onderzoeksrapport ontvangen met de bovenstaande titel. Het 
onderzoek is uitgevoerd door MUG ingenieursbureau in opdracht van Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne 
C.V. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het voornemen om een nieuwe stal op de locatie te 
realiseren. Het plangebied heeft een omvang van 1,5 ha. Op 13 juli is een bureaustudie verricht en op 
14 juli heeft het booronderzoek plaatsgevonden.  
 
Beoordeling 
Het rapport voldoet en de richtlijnen van de KNA (3.1) en voldoet aan de richtlijnen van provincie 
Drenthe. De resultaten van het onderzoek zijn helder gepresenteerd, het historisch onderzoek is wat 
summier. Wij hebben een paar inhoudelijke opmerkingen op het rapport. 
 
p.4, werkwijze; “Naast het boren is een oppervlaktekartering uitgevoerd, waarbij ontsluitingen, zoals 
slootkanten, molshopen, zijn geinspecteerd op het voorkomen van archeologische resten”. Wat zijn de 
resultaten geweest van deze oppervlaktekartering? Svp. vermelden in hoofdstuk 2. 
 
p. 2.1.3; paragraaf 2.1.3; de beschrijving van de historisch grondgebied is erg summier. Svp. 
uitbreiden met historische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied en gegevens over het 
historisch grondgebruik (vgl. Jelsma, 2006 en Gerding, 1989). 
 
p.10, paragraaf 2.1.5; Het archeologisch model graag verder specificeren per periode, aard van de te 
verwachten resten (complextype), en de te verwachten diepte t.o.v. maaiveld of NAP; bij voorkeur in 
een tabel. 
 
Aanbeveling 
Wij kunnen ons vinden in het door MUG uitgevoerde onderzoek en de aanbeveling om geen nader 
onderzoek uit te laten voeren vanwege het ontbreken van archeologische indicatoren en de conclusie 
dat het gebied vermoedelijk te nat was voor bewoning. 
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