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beoordeling bureauonderzoek Looweg te Noord-Sleen
M. van Geffen MA

Geachte mevrouw Den Hollander,
Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u de beoordeling van het bureauonderzoek Looweg te Noord-Sleen
(Noord-Sleen Looweg (gemeente Coevorden) een bureauonderzoek. ArGeoBoor rapport 1238).
Inleiding
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie aan
de Looweg te Noord-Sleen (gemeente Coevorden). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om
binnen het plangebied van ca 1,6 ha een bouwblok aan te wijzen voor de realisatie van een melkveebedrijf.
Onderzoek
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van diverse aardkundige en historische gegevens. Tevens zijn
de bekende archeologische waarden uit de omgeving van het plangebied in het onderzoek meegenomen.
Aanbevelingen van het onderzoeksbureau
Op basis van de onderzochte gegevens adviseert het onderzoeksbureau om een verkennend booronderzoek
uit te voeren bestaande uit 10 boringen. Op basis van het booronderzoek kunnen eventuele vervolgstappen
worden bepaald.
Beoordeling
Tekstueel is het rapport in orde. Inhoudelijk zijn er een aantal kleine opmerkingen te plaatsen bij de tekst. Het
ten zuidoosten van het plangebied gelegen Celtic field (waarnemingsnummer 1189) had in de tekst benoemd
moeten worden. Ook had er meer aandacht gegeven moeten worden aan het geulsysteem waar het
plangebied deel van uitmaakt. Tot slot was het voor de lezer duidelijker geweest als de in de tekst vermelde
geomorfologische kaart als afbeelding in de tekst of bijlagen was opgenomen.
Libau onderschrijft de conclusie van het onderzoeksbureau dat er in het plangebied een verkennend
booronderzoek dient plaats te vinden. Echter met dien verstande dat er binnen het tracé van de gasleiding,
inclusief de werkstrook/buffer van 15 meter breed, geen boringen hoeven te worden gezet in verband met
recente bodemverstoring.
Ik hoop u met bovenstaand advies voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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