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

Buiten de bijna gebruikelijke bouw van de vele mega-stallen zijn in 2015 weinig archeologisch
interessante bouwprojecten gerealiseerd in de gemeente Raalte.

Fabrieksterrein Heino
Vanaf 14 april heeft aannemer Hoogeslag uit Heino in een aantal dagen het fabrieksterrein aan de
L.J. Costerstraat in Heino ontgraven.
Op het 5000 m2 grote terrein werd de bovenste laag ontdaan van graszoden. Alleen de
funderingssleuven zijn uitgegraven. Er zijn helaas geen sporen of scherven gevonden.

Vergroten winkel in Luttenberg
Op 20 mei zijn door het ontwikkelingsbedrijf Van Erven en aannemersbedrijf Hoogeslag uit Heino een
aantal funderingssleuven gegraven voor het vergroten van de winkel van supermarkt Coöp in
Luttenberg.
Het terrein was op verschillende plaatsen opgehoogd en zeer sterk geroerd.
Ook hier zijn verder geen belangrijke archeologische vondsten gedaan.

Onderzoek Canadastraat in Heino op 17 juni 2015
Met toestemming van aannemer Valk uit Haarle hebben we onderzoek gedaan.
Aan de Canadastraat naast de kerk in Heino zijn op een terrein van 5000 m2 een viertal huizen
afgebroken. Er worden hier vier winkels gebouwd.
Alleen de poeren en de sleuven voor de fundering zijn uitgegraven. Een tweetal dagen is hier
onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen of scherven gevonden.
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Raalter Wetering 20 juni 2015
Langs de provinciale weg N35 ter hoogte van het Reelear in Raalte vindt een herverdeling plaats
van de Raalter Wetering. Een terrein van één hectare is hier ontgraven. Het is een zeer laag gelegen
terrein waar vroeger een moeras lag. Er zijn geen sporen van bewoning gevonden.

Opgraving AMK terrein Ramelerveld op 23 september 2015

Werkzaamheden in Ramele, met toezichthouders Giny Kogelman en Wim Winterman.

Op het AMK-terrein aan de Haansweg in Ramele heeft al eerder een verkennend booronderzoek
plaatsgevonden naar een omgracht complex met spiekerbelt uit de middeleeuwen.
Het terrein is in 2009 afgeplagd, zodat de bovenste laag al was verwijderd.
Het Waterschap Salland heeft een terrein blootgelegd en een vijver gegraven naast de Rameler
vloedgraven. De opgraving is gevolgd door RAAP en de AWN-werkgroep Raalte.
Het zand uit de vijver is in en naast het water onderzocht.
Zoals verwacht werd zijn hier geen vondsten gedaan.

4. ACTIVITEITEN IN VOORST
In Voorst zijn in 2015 geen projecten uitgevoerd. De gemeente heeft aan de AWN-coördinator voor
deze gemeente niet om assistentie of begeleiding gevraagd.
De regioarcheoloog heeft een bouwbedrijf er wel van in kennis gesteld dat bij de ontgraving van een
terrein hulp van de AWN kon worden ingeschakeld. Daar is echter geen gevolg aan gegeven.
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