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GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek kon niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet.
In overeenstemming met het programma van maatregelen is op 4 en 5 februari 2020 een
landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd door middel van boringen. Uit de landschappelijke
boringen bleek dat er een lage kans was op het aantreffen van steentijdsites. Sporensites werden op
basis van de boringen niet uitgesloten.
In overeenstemming met het programma van maatregelen is 19 en 20 maart 2020 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden hierbij in totaal 9 antropogene spoornummers
geregistreerd. Deze zijn allen in de nieuwste tijd gedateerd op basis van hun uitzicht en een
vergelijking met de topografische kaarten. In geen enkele van de sporen werden, behalve baksteenen houtskoolspikkels, archeologisch relevante vondsten aangetroffen. Eén spoornummer is als
natuurlijk spoor geregistreerd.
Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden geen archeologische sporen of vondstcomplexen
aangetroffen die tot relevante kenniswinst kunnen leiden. Verder onderzoek wordt bijgevolg niet
aanbevolen.
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