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Rapportage: 
Krol-Karsten, T.N., 2019, Proefsleuvenonderzoek Van Schaikweg 6 te Emmen, gemeente Emmen 
(Dr),  MUG-publicatie 2019-06, Leek. 
 
Inleiding 
Het onderzoeksrapport met de bovenstaande titel is opgesteld door MUG Ingenieursbureau B.V. in 
opdracht van Buro Stedenbouw. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het voornemen om de 
bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw van woningen te realiseren. In het plangebied was de 
voormalige brandweerkazerne en de BB-bunker gelegen. De kazerne gebouwen zijn deels al 
gesloopt. De BB-bunker zal behouden blijven. Het plangebied heeft een omvang van circa 9250 m2.  
 
Vooronderzoek 
Op de onderzoekslocatie is in 2018 al een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen (IVO-O) uitgevoerd door Greenhouse advies B.V. (Reinders, 2018).  
 
Aan de hand van het archeologisch bureauonderzoek is de verwachting dat er archeologische resten 
uit alle perioden in het plangebied kunnen worden aangetroffen.  
Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek is gebleken dat in een groot deel van het 
plangebied sprake is van een intact bodemprofiel waarbij de natuurlijke ondergrond bestaat uit 
keileem en keizand. Daarop is een pakket zand opgebracht. In een van de boringen is een kleine 
sintel aangetroffen.  
Op grond van de onderzoeksresultaten is archeologische vervolgonderzoek in de vorm van 
proefsleuven geadviseerd. 
 
Onderzoeksresultaten 
Aan de hand van het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de bodem in het onderzoeksgebied 
grotendeels sterk verstoord is. Daar waar dekzand resteert zijn geen archeologische resten 
aangetroffen. 
 
Op grond van de onderzoeksresultaten heeft MUG Ingenieursbureau B.V. daarom aanbevolen om 
geen archeologische vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 
 
Beoordeling 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen 

  
 
Besluit 
Op grond van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek adviseert MUG Ingenieursbureau B.V. om 
geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Wij kunnen ons vinden in deze aanbeveling en 
hebben het rapport akkoord bevonden. 
 
 
Ten aanzien van het bovenstaande advies kan contact opgenomen worden met de gemeentelijk 
archeoloog van de gemeente Emmen, mw. G.C.W. Verschoor (tel: 140591, e-mail:  
c.verschoor@emmen.nl). 


