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3. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP RAALTE (AWR)
Door Wim Winterman en Giny Kogelman.

In de gemeente Raalte zijn in 2014 een groot aantal mega-veeschuren gebouwd.
Helaas is door de gemeente weinig informatie verstrekt en heeft de AWR bij deze grote
bouwwerkzaamheden weinig kunnen onderzoeken.
Gelukkig heeft de AWR wel een aantal vrijgegeven en bouwrijp gemaakte kavels onderzocht en
nagelopen.

Brede School
Op 20 januari is begonnen met het bouwrijp maken van de kavel voor de Brede School aan de Oude
Molenweg in Raalte. Het was een laag gebied met maar 20 cm. bouwvoor, gelegen tussen de Raalter
en Rameler Enk.
Helaas zijn hier geen sporen of scherven aangetroffen. Naast dit terrein heeft de vroegere Bergmolen
gestaan.

Klompenmakershof
Op 11 februari is een kavel onderzocht op de Klompenmakershof in Raalte.
Er is hier al meerdere malen gebouwd en het gebied was geheel verrommeld.
Helaas ook hier dus geen belangrijke archeologische informatie.

Angeli Custodes
Op 11 februari is ook begonnen met de bouw van 28 appartementen bij Bejaardencentrum Angeli
Custodes aan de Burgemeester Kerssemakersstraat in Raalte.
Ook hier was de bouwvoor niet meer dan 20 cm. en het was altijd al een laag terrein.
Er zijn 8 Laat-Middeleeuwse paalsporen gevonden met een doorsnede van 20 cm.
Het schuurtje was 3 x 4 m.
Ook zijn hier een paar naoorlogse vondsten opgegraven w.o. een ijzeren pispot en een zalfpotje.
In de oorlog deed Angeli Custodes dienst als ziekenhuis. Er zijn verder geen vondsten gedaan.

Transportbedrijf Janssen
Op 9 september zijn door het ADC en
met medewerking van de AWR
proefsleuven gegraven bij het bouwrijp
maken van dit 8500 m2 terrein aan de
Almelosestraat 13 in Raalte.
Dit terrein ligt midden op de Raalter Enk
en is een belangrijke archeologische
vindplaats.
Links van dit terrein is eerder al een
nederzetting bit de bronstijd opgegraven
op de Hevea-locatie. Rechts van het
terrein zijn sporen uit de IJzertijd
gevonden met aan het eind van de enk
een compleet grafveld uit de IJzertijd.
Uit de vele verontreinigde putten zijn
o.a. een complete centrifuge en een
kolenkit met daarin nog nootjes 4
tevoorschijn gekomen.
Gelukkig zijn toch een 5-tal paalsporen opgegraven waarin een aantal ijzertijdscherven, waaronder
een grote wandscherf en een grote randscherf met fraaie bewerking.

Informatie
Door enkele adviesbureaus is informatie ingewonnen over de werkwijze van de AWR.
Hopelijk resulteert dit in meer.

