MEMORANDUM
Datum

:

4 mei 2010

Aan

:

Henrieke Bolding

Kopie aan

:

Van

:

Marijke Nieuwenhuis, doorkiesnummer: (0572) 347 828

Onderwerp

:

archeologisch onderzoek Boetelerenk, De Zegge VII

Rapportbeoordeling archeologisch proefsleuvenonderzoek Raalte, Boetelerenk, De Zegge VII
ADC Rapport 1638
De gemeente heeft het rapport Raalte Boetelerenk, De Zegge VII; een Inventariserend Veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven; ADC Rapport 1638 ontvangen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SAB (contactpersoon A. van der Laan).

Locatie proefsleuven (kaartje ADC)

Bevindingen
Het onderzoek is volgens de eisen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1)
uitgevoerd.

Er zijn zeven proefsleuven gegraven van verschillende lengte en circa 5 m breed, met een totaal
oppervlak van circa 2874 m². Het totale onderzochte terrein was circa 31 ha.
In de putten 1 tot en met 5 en put 7 zijn geen of nauwelijks sporen aangetroffen. Het blijkt dat er tot
1,20 m diep is geploegd. Dit geeft de voormalige eigenaar van de grond ook aan.
In put 3 is een 15e eeuwse greppel aangetroffen en in put 6 is een aantal sporen aangetroffen die
mogelijk behoren tot een huisplattegrond. Omdat er in de sporen geen archeologisch vondstmateriaal
is aangetroffen zijn de sporen niet te dateren. Put 7 bevatte geen sporen. Het archeologisch
vondstmateriaal dat is aangetroffen bevond zich voor het overgrote deel in het esdek. Het
vondstmateriaal dateert uit de periode 11e tot 19e eeuw en is waarschijnlijk via bemesting op de akkers
terechtgekomen.
Het advies van het ADC voor het westelijk deel is:
 Op basis van de resultaten van dit onderzoek geeft ADC ArcheoProjecten als selectieadvies
om het westelijk deel van het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Er hoeft geen
vervolgonderzoek plaats te vinden.
Voor het oostelijk deel:
 Er wordt aanbevolen om rond dit cluster (sporen in put 6) vervolgonderzoek uit te laten voeren
in de vorm van een archeologische begeleiding. Dit zou kunnen gebeuren door de vrijwilligers
van de Archeologische Werkgroep Nederland, tijdens de civieltechnische werkzaamheden.
Conclusie
Het advies van het ADC wordt overgenomen. Het plangebied kan op archeologische gronden worden
vrijgegeven. Het is niet noodzakelijk om een vervolgonderzoek uit te voeren. De kwaliteit van de
vindplaats is laag.
Wel wordt aanbevolen om tijdens de civieltechnische werkzaamheden in het oostelijk deel van het
plangebied (rond het sporencluster in put 6) een archeologische begeleiding door vrijwilligers van de
Archeologische Werkgroep Nederland te laten uitvoeren. Dit kan uitgevoerd worden door amateurarcheologen van de AWN, afdeling Raalte (contactpersoon: de heer W. Winterman). De resultaten van
dit onderzoek moeten worden teruggekoppeld naar de gemeente en het provinciaal archeologisch
depot te Deventer.
4 mei 2010
drs. M (Marijke) Nieuwenhuis
Regio-archeoloog gemeente Raalte

