18

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

In de gemeente Raalte zijn in 2013 weinig bouwplannen tot uitvoering gekomen.
Behalve een aantal megastallen zijn geen belangwekkende cunetten aangelegd en bouwplannen
ontwikkeld.

Proefsleuven Kemphaan Raalte
Afb. 1. Werken in de put.

Op de Kemphaan in Raalte-Noord
werden op 2 april proefsleuven
gegraven op een terrein voor de
uitbreiding van zorgcentrum Sozijn.
Die proefsleuven waren
noodzakelijk omdat dit terrein vlak
naast het Raan ligt. Daar is in
maart 1997 een 7 ha. grote
opgraving geweest waar veel
sporen uit het neolithicum, de
ijzertijd en de Romeinse tijd zijn
gevonden.
Helaas bestond het esdek uit 2 m
opgebrachte grond en het geheel
was volledig verstoord. Er zijn dan
ook geen belangrijke vondsten
gedaan.

Megastal Luttenberg
Op 25 juni werd bij Veldman aan de Bergweg in Luttenberg een megastal uitgegraven van 30x80 m.
Dit terrein lag op een paar honderd meter afstand van de plaats waar in 1974 een werkplaats van de
Hamburgcultuur is aangetroffen. Een onderzoek was dus belangrijk.
Het esdek was dun, maximaal 50 cm, waarbij geen podsolering aanwezig was.
Er zijn een kling en een pijlpunt uit het mesolithicum gevonden en drie recente scherven.
Dat viel dus wel wat tegen. Het geheel is met een metaaldetector nagelopen.

Megastal Velner gemeente Raalte
Bij de familie Wienen op de Velner
aan de westkant van Raalte werd
een cunet van 26x40 m.
uitgegraven voor een megastal.
Ook dit terrein was archeologisch
belangrijk. Het gehele terrein is
omgeven door een gracht
waarbinnen een havezate heeft
gestaan. Deze havezate was rond
1300 al bekend en is in 1834
afgebroken en verder als
steengroeve gebruikt.
De verwachtingen waren dus hoog.
Helaas was een groot gedeelte
verstoord door eerdere stallen en
zijn er behalve wat recent ijzerwerk
geen belangrijke vondsten gedaan.
Het geheel is ook hier weer met de
metaaldetector onderzocht.
Afb. 2. Huib de Kruijf, Wim Winterman en Giny Kogelman.
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Fels-Rechteckbijl

Afb. 3. Fels-Rechteckbijl. Voorzijde en achterzijde

Op 4 september is een vondst aangemeld uit Laag Zuthem in de gemeente Raalte.
Het bleek dat op het hoogste punt van dit dorp een Fels-Rechteckbijl is gevonden met een aantal
middeleeuwse scherven. Er zijn in de gemeente Raalte zeer weinig van deze bijlen gevonden.
Deze bijl stamt waarschijnlijk uit de Trechterbekercultuur, de tijd van de Hunebedbouwers (ongeveer
2800 v. Chr.).
De bijl is geregistreerd bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten “Dr. A. Verlinde” in Deventer.

Onderzoek wadi
Bij het uitgraven van een wadi aan de Stationsstraat in Raalte heeft de gemeente een ronde waterput
ontdekt. Helaas was de put al ontoegankelijk geworden en kon er niet meer gegraven worden.
De put had een doorsnede 150 cm en was vanuit het uitgegraven grondvlak 150 cm diep.
Rondom was een bekisting gemaakt van afvalhout, ronde paaltjes en planken. Waarschijnlijk was het
een put voor het drenken van vee; de put stamt uit ongeveer 1500. Er is een kogelpotscherfje in
gevonden.

Onderzoek bouwkavels
In de loop van het jaar zijn verschillende bouwkavels nagelopen maar helaas heeft dat geen
noemenswaardig resultaat opgeleverd.

