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De eigenaar van dit perceel (naam wordt op 

zijn vraag niet vermeld) had bij 

werkzaamheden in zijn tuin een hele hoop 

scherven gevonden waarvan hij er een paar 

ter determinatie meegebracht had naar de 

lokalen van “de Semse”. 

Van deze scherven bleken er een aantal Romeins te zijn. Een ervan 

was een fragment van een jachtbeker in geverfd aardewerk met de 

voorstelling van een rennend dier, waarschijnlijk een hert. Een 

andere scherf vertoonde een decoratie met 

radstempel. Er was ook een bovendeel met 

twee oren van een klein amfoortje. Tevens zat 

er bij de vondsten een stukje van een steentijd 

kling en een stukje iriserend glas. Gezien het 

historisch belang van de vondsten en op onze 

vraag verleende de eigenaar aan de werkgroep de toelating om een 

archeologische prospectie uit te voeren in zijn tuin. Het grootste 

gedeelte van de tuin was aangelegd met gazon doch achteraan tegen 

de spoorweg was er nog een braakliggend gedeelte. 



Op zaterdag 25 maart 

hebben Peter, Paul en 

Steve met hun 

metaaldetector het 

braakliggende 

terreingedeelte 

onderzocht. Etienne 

had een grondboor 

meegebracht om 

grondstalen van de 

bodem te nemen. De 

eigenaar had nog de 

rest van zijn vondsten getoond. Het betrof wat majolica, 

waarschijnlijk aangevoerd met stadsmest en een grote hoeveelheid 

scherven in roodbakkend  aardewerk, niet determineerbaar en 

waarschijnlijk grotendeels van recentere datum. Gezien de 

schervenvondsten waren de verwachtingen hoog gespannen maar de 

detectorvondsten teleurstellend. Het oudste voorwerp was een door 

Peter gevonden gevierendeelde munt, waarschijnlijk uit de Spaanse 

periode. Verder waren er nog een paar gespjes uit WO1, een 

patroonclip en wat recente munten. Het gazon werd voorzichtig 

behandeld om geen schade te veroorzaken maar er zat eveneens 

niets dan metaalafval onder. Een boring tot op één meter diepte gaf 

geen enkele indicatie van een oude bewoningslaag. Onder een vrij 

dik pakket teelaarde bevond zich zand gemengd met aarde. 

Waarschijnlijk werd het terrein doorwoeld bij de aanleg van de 

spoorwegberm. Er was dus geen enkele indicatie van Romeinse 

bewoning ter plaatse. De verklaring voor de aanwezigheid van de 

Romeinse scherven dient hoogst waarschijnlijk gezocht te worden  bij 

de aanleg van de spoorwegberm. Bij het daarmee gepaard gaande 

grondverzet en grondaanvoer is er waarschijnlijk grond met Romeins 

materiaal van elders op deze locatie terecht gekomen. 



Wij bedanken alleszins de eigenaar van het terrein welke de 

vondsmelding gedaan heeft en ons de kans gegeven heeft dit 

onderzoek uit te voeren. 

 

Etienne Vandepitte 

 

 


