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ngen 7 december 2011 onderwerp beoordeling rapportage Ermerstrand te Erm 

Geachte heer Sportel, 

Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u de beoordeling van het rapport met betrekking tot het 
booronderzoek in een plangebiedje aan het Ermerstrand te Erm in de gemeente Coevorden: Inventariserend 
veldonderzoek, karterend booronderzoek. Ermerstrand te Erm, gemeente Coevorden (Synthegra Rapport 
S110254). 

Inleiding 
In opdracht van Recreatiepark Ermerstrand heeft Synthegra Archeologie een karterend booronderzoek 
uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een groepsaccommodatie. 

Onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd op 14 november 2011. Tijdens het onderzoek zijn vier boringen uitgevoerd met 
een edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen werden tot op een diepte van 25 cm in de C-
horizont uitgevoerd. De opgeboorde grond is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. In verband 
met de dichte begroeiing met gras, was het uitvoeren van een oppervlaktekartering niet mogelijk. 

Resultaten 
In het plangebied is een opgebracht pakket zand van circa 80 tot 95 cm dikte aanwezig. Daaronder ligt de 
oorspronkelijke bodem. Het betreft een podzolbodem die ter plaatse van de boringen 1 en 2 nog grotendeels 
intact is, hier zijn een A, E, B, BC en C-horizont aanwezig. Ter plaatse van boring 3 is de podzolbodem 
vermengd. Ter plaatse van boring 4 is de bodem verstoord tot op een diepte van 170 cm onder maaiveld. 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Aanbeveling van het onderzoeksbureau 
In het bureauonderzoek is geconcludeerd dat, gezien het ontbreken van archeologische indicatoren, de kans 
op het aantreffen van archeologische resten zeer klein is. Vervolgonderzoek wordt binnen het plangebied niet 
noodzakelijk geacht. 

Beoordeling rapportage 
Zowel het booronderzoek als de rapportage is goed en zorgvuldig uitgevoerd. 
Libau onderschrijft de aanbeveling van het onderzoeksbureau. 

Ik hoop u met bovenstaand advies voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, Met dehjke groet 

Drs. J. Molema 
Archeoloog Libau steunpunt 




