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Hermenadering Grote Nete Bels Broek

Archeologienota 2019B105

1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Het bureauonderzoek en de controlerende boringen hebben voldoende informatie opgeleverd om
een gefundeerde uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, het
kennispotentieel en de omgang ermee.
Op basis van de gegevens kon immers een archeologische verwachting worden opgesteld, en kon
een goede inschatting worden gemaakt van de diepte van het potentiële archeologische niveau,
alsmede de impact van de voorgenomen ingrepen.

1.2 Impactbepaling & advies
Rituele deposities en resten van visserij of jacht zouden eventueel kunnen voorkomen. Er worden
geen aan nederzettingen gerelateerde vindplaatsen zoals afvaldumps of bruggen/voordes verwacht.
Er zijn in de directe omgeving geen watermolens bekend, waardoor deze ook niet worden verwacht.
Voor scheepvaart is de Grote Nete over het algemeen te smal, waardoor hieraan gerelateerde resten
ook niet worden verwacht. Conclusie: er geldt een lage verwachting voor het aantreffen van
archeologische resten in het plangebied.
Omdat er nauwelijks of geen archeologische resten worden verwacht, is de aanbeveling om het
plangebied vrij te geven voor het aspect archeologie.
Derhalve is er verder geen Programma van Maatregelen opgesteld.
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