
Werkgroep archeologie heemkundekring  “de Semse” 

Verslag zoekactie Waversebaan 74. 

 

Naar aanleiding van de afbraak van woning nr. 74 langsheen de Waversebaan 

te Elewijt hadden we de mogelijkheid een prospectie te doen op dit terrein. 

Francis had de toelating van de eigenaar bekomen. 

Op zaterdag 3 juni 2017 hebben Francis, Paul, Dominique, Peter en Etienne het 

terrein onderzocht met de metaaldetector. Gezien de nabijheid van de vicus 

was er hoop op Romeinse vondsten. Blijkbaar bevinden deze zich echter buiten 

het bereik van onze detectors. Wat wel gevonden werd waren grote aantallen 

kogelhulzen en kogelclips. Verder wat kartetsen, kogels en een 20 frank stuk. 

Francis heeft zijn eerste stappen gezet met een detector. 

Tijdens een gesprek vertelde de gebuur links dat hij tijdens de bouw van zijn 

woning Romeinse dakpannen gevonden heeft. Hij heeft ook een paar klompen 

ijzerslakken laten zien welke hij aantrof in zijn tuin. 

Eveneens twee boringen gedaan. Het gele zand kon niet bereikt worden, dieper 

dan 1.30m. Onder de teelaarde bevind zich een grijze zanderige laag waarvan 

de kleur bij toename van de diepte donkerder wordt. Echter geen brandlaag of 

dergelijke vastgesteld. Het donkerste zand bevatte slechts een paar minieme 

scherfjes. Gezien het moeilijke terrein, achteraan bebost met de grond vol 

wortels werden er niet meer boringen vericht. 

Volgens het situatieplan van Mertens zou zich achteraan het terrein een 

Romeinse weg moeten bevinden. Ons doel is de grondwerken tijdens de 

nieuwbouw te kunnen volgen  en detecteren. Moesten de bomen achteraan 

verwijderd worden zouden wat boringen het bestaan van de Romeinse weg 

kunnen bevestigen.In de namiddag heeft Etienne een bezoek gebracht aan de 

aan de Semse gesignaleerde oude muur  links aan het einde van de Steenstraat. 

Het betreft echter maar een vrij recent ( 1800-1900) stuk metselwerk. Tussen 

het door de eigenaar uitgezeefde puin bevond zich wel een  stuk Romeinse 

dakpan. De eigenaar, de heer Theo Vogelaers heeft interesse voor archeologie 

en metaaldetectie en zou volgende vergadering bijwonen. 

Etienne Vandepitte 



 


