diepte niet bereikt en zijn geen sporen of
scherven gevonden.

Molenstraat 33
De informatie over dit pand en de omgeving
ervan is praktisch compleet. Het schrijven van
het rapport loopt veel vertraging op.
Onder de Linden 3
Enkele leden van de werkgroep hebben het
pand bezocht en beschrijvingen en foto’s
gemaakt. De eigenaar van dit pand zou zelf
ook nog onderzoek doen, maar de resultaten
daarvan laten op zich wachten.
Brink 44-45
In dit pand was tot voor enkele jaren
reisbureau Arke gevestigd. Nu zit er een sushirestaurant in. Het pand is een aantal keren
bezocht en heeft een interessante kelder. Een
van de leden van de werkgroep is bezig met
archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en
bewoners.

Archeologische Werkgroep Raalte
Door Wim Winterman en Giny Kogelman
IJsselgouwe Heeten.
Aan de noordkant van Heeten waar vroeger
verzorgingstehuis IJsselgouwe heeft gestaan
wordt op een drie ha. groot terrein elf huizen
gebouwd. Bij de ontgraving elf maart zijn geen
archeologische sporen gevonden en ook met
de detector zijn geen belangrijke zaken
opgepiept.
Terrein Hogeslag Heeten.
Tegenover de wijk Veldegge op het terrein van
aannemer Hogeslag aan de Holterweg
inHeeten zijn een paar boringen verricht
waarbij vroeg Middeleeuwse scherven zijn
gevonden. Verder onderzoek voor een nieuwe
schuur leek noodzakelijk. Doordat het terrein
maar tot 40 cm. is afgegraven is de juiste

Veldegge, Holterweg Heeten.
Al in 2007 zijn proefsleuven gegraven op een 3
ha. groot terrein in de wijk Veldegge in Heeten
door het ADC. Gebleken is dat in de helft van
het terrein weinig archeologische sporen
zaten en de andere helft vol met sporen. De
helft is toen vrijgegeven voor woningbouw.
Deze is toen verder begeleid door de
werkgroep Raalte. Van midden oktober tot
begin december is op het andere 1,5 ha. grote
terrein het hele gebied opgegraven door het
ADC. De werkgroep Raalte en AWN 18 heeft
hier aan meegewerkt. 8 november was er een
open dag waar veel belangstelling voor
bestond ook hield Wim Winterman een lezing
over dit gebied in het kulturhus. In totaal zijn
negen boerderijen opgegraven en 29
waterputten. Er zijn meer dan 3000 sporen
geregistreerd. De meeste scherven dateren uit
900 tot 1300. De scherven bestonden in
hoofdzaak uit Pingsdorf en Kogelpot servies.
Men had gehoopt hier Merovingische sporen
aan te treffen zodat doorlopende bewoning
aangetoond kon worden. Helaas was dit niet
het geval. De vondsten worden nu uitgewerkt
op het ADC.
Een lezing van Niels Bouma volgt later.
Industrietein Zegge 7. Raalte.
Met Vincent v. Zuylen, projectleider van de
gemeente Raalte is 29 november een gesprek
geweest over de voortgang van het
archeologisch onderzoek over dit 32 ha. grote
terrein. De werkgroep zal steeds op de hoogte
worden gehouden. Al eerder zijn hier een
aantal proefsleuven gegraven. Er is hier weinig
informatie uitgekomen zodat het terrein is vrij
gegeven. 18 december is men begonnen om
plantsleuven uit te graven. Deze zijn door de
werkgroep onderzocht waarbij geen
archeologische vondsten zijn gedaan. In
februari wordt verder gewerkt om het terrein
bouwrijp te maken.

