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In de gemeente Raalte hebben in2016 veel
bouwactiviteiten plaatsgevonden. Een aantal
zijn onderzocht en nagelopen.
AMK terrein Hordelman.
Op het AMK terrein Hordelman, De Schaarssen,
in Heeten is op 12 april de ontgraving
onderzocht voor de aanbouw van de woning.
De oppervlak was 30 m2. Het terrein is precies
tot het loopvlak uitgegraven. Er waren veel
mollengangen maar geen sporen of scherven.
Waterput op de Heemen.
Op vrijdag 27 mei is een waterput onderzocht
in de buurt van de vroegere schuilkerk op de
Heemen aan de Assendorperweg in Raalte. Bij
het verwijderen van een boom is een waterput
ontdekt uit ongeveer 1800.

De tweede laag bestaat uit 50 cm. sloopstenen,
dan drie lagen putvormige gele ijsselsteen met
daarop volgend 8 lagen rode putvormige
baksteen. Hieronder ongeveer 1m. ijzeroer. De
in de put gevonden scherven dateren allen na
1800. Ook is een leren schoen gevonden. De
schoen is door het ADC geprepareerd en
gerestaureerd en wordt in het gemeentehuis
tentoon gesteld.
Welkoop, Kanaalstraat OZ in Raalte.
Op het vroegere terrein van de Welkoop en de
ABTB in Raalte zijn in juni en juli verschillende
loodsen gesloopt. De verwachtingen waren
hoog want eerder is naast dit terrein een
Bronstijd nederzetting opgegraven door
Synthegra. Het terrein is langdurig nagelopen
maar door grote chemische verontreiniging,
olie dumpplaatsen, asbest en steenkool
verontreiniging en verstoring van de grond zijn
helaas geen interessante vondsten gedaan en
geen scherven gevonden.
Nieuwbouw zwembad Tijenraan aan de
Zolsestraat in Raalte.
In augustus is het grote terrein van 3 ha.
langdurig nagelopen. Het terrein was niet
verontreinigd maar wel grotendeels verstoord
door waarschijnlijk gele grondafgravingen,
diepploegen en grond wisseling. De
dekzandlaag was keihard en bevatte veel
ijzeroer. Ook hier is geen enkel spoor of scherf
gevonden, zelfs geen mollengang.
Aldi terrein.
Op Vrijdag 23 september zijn op het Aldi terrein
aan de Schapenstraat in het hart van Raalte
twee huizen afgebroken voor de uitbreiding
van de Aldi supermarkt. Na proefboringen zijn
hier proefsleuven gegraven door BAAC. De
verwachting was hier redelijk hoog iets
historisch te vinden. Er werden verschillende
sporen aangetroffen maar allen uit recente tijd
behalve een Siegburg scherf. Verder zijn hier
geen belangrijke vondsten gedaan.

Uitgezocht wordt of deze put iets te maken
heeft met de schuilkerk. De buitenmaat van
deze put is 1.20m. de binnenmaat 0,95m. De
diepte is 3.00m. De eerste50 cm. is verdwenen.

Mesolithische nederzetting.
Aan de Hondemotsweg in Raalte is in oktober
na het ploegen het gebruikelijke jaarlijkse
onderzoek gedaan op de Mesolitische

nederzetting. Er zijn weer een dertigtal
afslagen gevonden maar ook een tweetal
prachtig geretoucheerde pijlpunten. Nog
steeds worden hier regelmatig vuurstenen
arctefacten gevonden. Er zijn al meer dan 1000
stuks vuurstenen gevonden.
Een paar terreinen moeten nog onderzocht
worden als de gebouwen zijn afgebroken. Dit
zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden.

