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1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werden in eerste instantie een
bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan werd een
uitgesteld onderzoek in de vorm van een verkennend archeologisch booronderzoek en een
onderzoek door middel van proefsleuven en proefputten opgelegd.
Deze nota vormt het resultaat van deze laatste onderzoeken. Na afronding hiervan kan gesteld
worden dat het vooronderzoek volledig uitgevoerd werd.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
Noch het archeologisch booronderzoek, noch het proefsleuvenonderzoek leverden enige
aanwijzingen op voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Er kan duidelijk gesteld
worden dat er binnen het projectgebied geen archeologisch erfgoed aanwezig is.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Binnen het projectgebied is geen archeologisch erfgoed aanwezig.
4. IMPACTBEPALING
Aangezien er geen archeologisch erfgoed aanwezig is, zullen de geplande werken geen impact
hebben.
5. BEPALING VAN MAATREGELEN
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende maatregelen genomen
te worden. Het projectgebied kan geheel toegevoegd worden aan de GGA-kaart.
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