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Doelstelling:   
Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven (IVO-P) is het toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied en het in kaart brengen en 
waarderen van de aanwezige archeologische vindplaatsen. Indien een vindplaats aanwezig is, dan 
dient de behoudenswaardigheid op basis van inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, datering, 
karakter, omvang, gaafheid, conservering) van de vindplaats te worden vastgesteld. 
 
Bevindingen:  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de in het vooronderzoek geschetste opbouw van het 
bodemprofiel overeenkomt. Ondanks het feit dat een (plaggen-)dek aan dieper ingegraven sporen 
bescherming kan bieden, ontbreken archeologisch relevante sporen volledig. Vondsten die te 
relateren zijn aan in het dek opgenomen archeologisch relevante sporen (inclusief hun inhoud) 
ontbreken eveneens. Er is daarom geen sprake van een vindplaats. 
 
Synthegra adviseert om geen vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te voeren bij toekomstige 
geplande graafwerkzaamheden. 
 
Opmerkingen:  

 
• Bij pag. 3, Administratieve gegevens vermelden dat het een concept rapport is. Verder 

naam archeologische deskundige veranderen in: A. Vissinga 
• In 2017 is in het plangebied een vooronderzoek uitgevoerd door RAAP (Vosselman, 2017: 

RAAP-Notitie 5886). Hoe verhouden de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek zich tot 
dit vooronderzoek? 

 Bij de Samenvatting, 3e alinea: “In totaal zijn er drie proefsleuven gegraven waarin één vlak 

is aangelegd en gedocumenteerd.”   

Conclusie:  
Met verwerking van bovenstaande opmerkingen kan het rapport definitief gemaakt worden. Het 
Oversticht ontvangt weer graag een digitaal exemplaar hiervan. Aan de gemeente Raalte zal 
geadviseerd worden om het selectie-advies over te nemen gezien het ontbreken van archeologische 
indicatoren. 
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1
 Cursieve tekstdelen in deze toetsing betreffen passages uit het onderzoeksrapport. 
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