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___________________________________________________________________________ 
 
Gemeente Emmen, Afdeling FRO 
Beoordeling rapportage archeologisch vooronderzoek Plangebied Oldenhuis Gratamaweg 
Beoordelaar: drs. E.E.A. van der Kuijl (gemeentelijk archeoloog) 
Datum: 17 augustus 2009 
___________________________________________________________________________ 
 
Rapportage: 
Hoof, B.I. van en J. Pruim, 2009; Plangebied Oldenhuis Gratamaweg, gemeente Emmen; 
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 3234. 
RAAP Archeologisch Adviesbureau. Weesp. 
 
Op 13 augustus 2009 hebben wij het onderzoeksrapport ontvangen met de bovenstaande titel. Het 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Biogas International in het kader van de geplande bouw van 
een nieuw agrarisch bouwblok met bedrijfswoning, stal, mestopslag/vergister en sleufsilo’s. Het 
onderzoeksgebied beslaat 1,3 ha. Er zijn in het totaal 9 grondboringen gezet tot in de ongeroerde 
grond. Het onderzoek is uitgevoerd door RAAP Noord-Nederland in Drachten. Het rapport is opgesteld 
door B. van Hoof en J. Pruim en geautoriseerd door G. Aalbersberg. 
 
Beoordeling 
Het rapport is kort en bondig geformuleerd. De onderzoeksresultaten en de boorstaten worden 
overzichtelijk gepresenteerd. Het historisch onderzoek is naar onze mening zeer beperkt uitgevoerd 
en had wat uitvoeriger gemogen (o.a. met vermelding van eigendomsgegevens in het verleden en 
gegevens over het grondgebruik vanaf de ontginning). Het onderzoek voldoet verder aan de richtlijnen 
voor een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek van de provincie en het rapport 
voldoet aan de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, v. 3.1). 
 
Resultaten van het onderzoek 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bodem in het plangebied bestaat uit een (verstoorde) 
veenlaag op dekzand in combinatie met een bouwvoor op een verstoorde laag, soms op 
beekdalafzettingen. Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek en het ontbreken van archeologische indicatoren acht RAAP vervolgonderzoek niet 
zinvol. Wij kunnen ons vinden in deze aanbeveling en onderschrijven het advies van RAAP om geen 
vervolgonderzoek uit te voeren. Indien tijdens het geplande grondverzet alsnog archeologische sporen 
of vondstmateriaal wordt aangetroffen, dan geldt een meldplicht bij gemeente Emmen en de 
provinciaal archeoloog van Drenthe. 
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