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3. Programma van maatregelen
3.1 Gemotiveerd advies
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het centrale deel van het terrein geen
relevante archeologische bodemopbouw meer bevat. Deze vergraven zone staat in relatie met de
aanleg van het centrale wegtracé. Het meest zuidelijk gelegen terrein vertoonde naast lokale
verstoringen nog een relevant archeologisch vlak. In totaal werden hier 27 spoornummers uitgedeeld,
voornamelijk geconcentreerd in Sleuf 3. De vastgestelde bodemsporen omvatten veelal
rechthoekige/vierkante sporen en kleinere cirkelvormige sporen in niet-lineair verband. Aan de hand
van de vulling en scherpe aflijning worden deze sporen als recent beschouwd. De kleinere sporen
worden veelal als natuurlijk of zwaar gebioturbeerd beschouwd. Het kleine vondstenbestand,
bestaande uit scherven oxiderend gebakken aardewerk en reducerend gebakken aardewerk, bevestigt
een eerder post-middeleeuwse datering. De aangesneden sporen vormen relicten van de voormalige
activiteiten op het terrein.
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio. Om die reden wordt geen programma van maatregelen
opgesteld voor een archeologische opgraving.

3.2 Programma van maatregelen voor een opgraving
Niet van toepassing.
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