
Rapport Archeologisch onderzoek Plangebied Grote Hagenweg te Laag Zuthem 
 
De gemeente heeft de (concept)notitie Plangebied Grote Hagenweg te Laag Zuthem, gemeente 
Raalte; Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek 
(verkennend booronderzoek) en cultuurhistorisch bureauonderzoek ontvangen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. in opdracht van Amer 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 
Bevindingen 
Uit het archeologisch bureauonderzoek bleek dat er kans is op het aantreffen van vondsten uit de 
vroege steentijd tot en met de late middeleeuwen. Op grond van de uitkomsten van het 
bureauonderzoek is een booronderzoek uitgevoerd (verkennende fase). Er zijn zes boringen 
gezet in het plangebied. Hier uit bleek dat in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied mogelijk 
resten aanwezig zijn van een oude akkerlaag. En dat eventuele archeologische resten verwacht 
kunnen worden vanaf 50 cm – mv. Waarbij gemeld wordt dat deze mogelijk oude akkerlaag naar 
verwachting voor een groot deel is opgenomen in het bovenliggende verstoorde pakket. 
Uit het cultuurhistorisch onderzoek kwam naar voren dat het plangebied drie belangrijke 
structuurdragers heeft: Nieuwe Wetering, het bebouwingslint aan de Grote Hagenweg en de 
verkaveling. 
 
Het advies van RAAP op het gebied van archeologie is: 

- Op basis van de resultaten van dit onderzoek  wordt aanbevolen om aanvullend 
archeologisch onderzoek, in de vorm van proefsleuven, te laten verrichten in een zone in 
het oosten van het onderzoeksgebied, tenminste indien de bodem tot 50 cm – mv 
verstoord wordt. 

- In het overige deel van het onderzoeksgebied wordt in het kader van de voorgenomen 
ingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

En op het gebied van cultuurhistorie: 
- Geadviseerd wordt het onderscheid tussen de drie structuurdragers van het plangebied 

en de directe omgeving te behouden. 
 
Conclusie 
Het advies van RAAP op het gebied van archeologie wordt niet overgenomen. Het hele gebied 
dat in deze fase onderzocht is, wordt, op archeologische gronden, vrijgegeven. Dit omdat de 
mogelijk aanwezige oude akkerlaag naar verwachting grotendeels is opgenomen in het 
bovenliggend verstoorde pakket. 
Voor wat betreft het advies op cultuurhistorisch gebied geldt dat het belangrijk is om het 
uitgebracht advies ter harte te nemen en bij de uitvoering van de plannen rekening te houden met 
de drie genoemde structuurdragers Nieuwe Wetering, het bebouwingslint rond de Grote 
Hagenweg en het verkavelingspatroon.  
 
Verder heb ik nog een paar tekstuele opmerkingen; 

- Op pagina’s 4 en 16 staat aangepland, dit moet zijn: aangeplant 
- Op pagina 9 staat een verwijzing naar Bolding en Nieuwenhuis als zijnde de opstellers 

van de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Raalte. Dit is niet 
correct. De kaart (met bijbehorend rapport, dat jammer genoeg niet gebruikt is bij de 
uitvoering van dit project) is opgesteld door het ADC, door dr. H. van der Velde en 
anderen 

- Op pagina 19, bij figuur 5 staat licht, dit moet zijn: ligt. 
 
Graag zag ik dit in het definitieve rapport aangepast.  
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