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Colofon

Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
In het kader van de omgevingsvergunning werd een bureauonderzoek en daaropvolgend
proefsleuvenonderzoek Uitgevoerd. Op basis van de resultaten hiervan kan gesteld worden dat binnen
het projectgebied geen waardevolle archeologische site aanwezig is en dat er geen verdere
maatregelen moeten getroffen worden in het kader van archeologisch erfgoed. Het uitgevoerde
vooronderzoek kan dientengevolge als volledig beschouwd worden.

Aanwezigheid van een archeologische site
Binnen het projectgebied werd slechts één archeologisch relevant spoor aangetroffen. Het betrof een
vermoedelijke waterkuil. Aangezien dit het enige spoor was, werd besloten om dit reeds integraal te
onderzoeken. Omwille hiervan is er nu geen archeologische site meer aanwezig binnen het
projectgebied.

Waardering van de archeologische site
Binnen het projectgebied is geen waardevolle archeologische site aanwezig.

Impactbepaling
De geplande werken zullen geen impact hebben op enig archeologisch erfgoed.

Bepaling van maatregelen
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden. Het
projectgebied kan toegevoegd worden aan de GGA-kaart.
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