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GEMOTIVEERD ADVIES

Het projectgebied bevond zich oorspronkelijk ter hoogte van poldergronden en bevond zich op ca. 2
m TAW.
Het huidig landschap ontstond in de tweede helft van de 20ste eeuw toen het Groot Schijn
uitgebaggerd werd en de sliblagen ter hoogte van het projectgebied opgebracht werden. Op basis
van het Digitaal Hoogtemodel en de topografische kaart uit 1860-1873 kan men vaststellen dat het
om een ophoging van ca. 4-5 m gaat. Boringen wijzen zelfs op een ophoging van 6 m. Afhankelijk van
de bewaring van het onderliggende polderlandschap kunnen nog archeologische resten aanwezig
zijn.
De impact van de geplande werken gaat niet dieper dan de gekende ophoging van het terrein. Indien
archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Verder onderzoek
van het terrein zou dan ook geen nuttige kenniswinst opleveren, waardoor geen bijkomend
archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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