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De vondst van de Romeinse weg in Elewijt ( Kastanjedreef/Hofstraat) en de archeologische
opgravingen in maart gaven een beter zicht op de uitgestrektheid van de vicus.
Een zoektocht naar de verdere loop van deze ontdekte heirweg dringt zich natuurlijk op. Waar
situeert zich het vervolg van de heirweg?
Met behulp van verschillende landkaarten en grondplannen is in het verlengde van de
teruggevonden heirbaan een rechtlijnig spoor uitgezet.
Dit leidt richting Barebeek naar de linker hoek van een braakliggend terrein. Het terrein is eigendom
van de gemeente en gelegen in het verlengde van de Kastanjedreef, links van de voetweg en palende
aan de Barebeek. Het veld is overwoekerd door laag groeiend wild gras en onkruid. Het zoeken met
de metaaldetector is hierdoor bemoeilijkt. Nochtans is een groot deel van het veld onderzocht.
Buiten enkele centen en niet gedetermineerd ijzerwaar is het resultaat nul. Geen Romeinse
vondsten.
Op ongeveer 7 meter van de rand van de beek zijn over de hele breedte van het terrein 10 boringen
gedaan tot ± 100 cm diep. De ondergrond is erg droog. Op geen harde ondergrond (stenen)
gestoten. Vergeefse zoektocht naar de Romeinse weg hier. Hij situeert zich misschien hoger op het
terrein, verder van de beek weg. In een natte periode nog eens wat boringen te doen.
Wel is de locatie van een wad over de Barebeek gevonden. Op de bodem is een stenen verharding
gevoeld.
In de geschatte verlenging van de weg die naar de oversteek liep zijn nog 2 boringen gedaan maar
deze vielen er naast.
De weg bevindt zich volledig op het terrein van Heirweg 1, achter de afsluiting. Bij gelegenheid
afspraak maken met Heirweg 1 en aan hun kant van de afsluiting boringen doen en eventueel
proefputje graven.
Deelnemers aan de zoektocht: Etienne, Olivier, Theo, Francis, Paul.

