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6.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

Wat is naar verwachting de opbouw van de ondergrond en zijn er aanwijzingen voor of gegevens bekend 
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Voor overige projectinformatie:  
Indien meer informatie is gewenst, wordt verwezen naar de volledige dataset van onderhavig 
bureauonderzoek in het e-depot:
 
Toelichting  
De dataset, met onder meer de archeologische database en de GIS-dataset, is gedeponeerd in het e-depot 
van DANS Easy (Data Archiving en Networked Services, Electronic Archiving System). De dataset heeft hier 
een unieke en permanente identificatiecode ook wel Persistent Identifier of Digital Object Identifier (DOI) 
gekregen, waardoor de locatie van de dataset altijd traceerbaar blijft. 



Bijlage 1: Motivatie keuze geraadpleegde bronnen 



 


