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Inleiding 

 

Maatschap Stientjes/Scholten wil op de locatie Mussenhorstweg 2a in Wehl de nieuwbouw van 

twee woningen realiseren. Voor deze ontwikkeling is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De gemeente Doetinchem 

vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om dit rapport te beoordelen. 

 

 
Afbeelding 1: Inrichtingsschets van de nieuwe situatie (nieuwe woningen in donkergrijs) 

 

Beoordeling 

 

Het onderzoek met bijbehorende rapportage voldoet aan de hiervoor geldende richtlijn uit de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1). Het onderzoek voldoet aan het 

archeologiebeleid van de gemeente Doetinchem. Ik heb geen opmerkingen op de rapportage. 

 

Advies 
Archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 
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Conclusie/advies 

 

Uit het uitgevoerde booronderzoek blijkt dat de bodem op het perceel diep verstoord is. Ook 

blijkt de bodem van oorsprong een vrij natte ligging te hebben gehad, waardoor deze minder 

geschikt was voor bewoning. Archeologische indicatoren, zoals vondsten, zijn niet 

aangetroffen. Een (intacte) archeologische vindplaats wordt daarom niet verwacht op de 

bouwlocatie. Een archeologisch vervolgonderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

 

Aandachtspunten 

 

In de omgevingsvergunning zal de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten (Erfgoedwet, 

art. 5.10) opgenomen moeten worden:  

 

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 

redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), 

meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Doetinchem 

(mevrouw G. Dutman) hierover direct te informeren. 

 


