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Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen die graag met een de-
tector velden afspeuren op zoek naar metalen voorwerpen zich 
door de Vlaamse overheid laten erkennen als metaaldetecto-
rist. De voorwaarden voor een erkenning, een aanvraagformu-
lier en een brochure met de regels voor metaaldetectie zijn te 
vinden op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed: 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/metaaldetectorist/.

Van erkende metaaldetectoristen wordt onder meer verwacht 
dat zij hun vondsten en vindplaatsen melden bij de online 
Centrale Archeologische Inventaris: https://cai.onroeren-
derfgoed.be/. Voorts verbinden erkende metaaldetectoristen 
zich ertoe niet te speuren op archeologische sites en enkel 
in de verstoorde bovenlaag, de grondlaag dus die geregeld 
omgeploegd wordt, te zoeken. Het melden van die vondsten 
is belangrijk, omdat bijvoorbeeld concentraties van vondsten 
er op kunnen wijzen dat een bepaald gebied archeologisch 
interessanter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Een Kelt in Val-Meer

1 S. Scheers, La Gaule belgique. Traité de numismatique celtique, Leuven, 1983, p. 119, 508-511. De auteur dankt de vinder van de munt, die anoniem wil 
blijven, en Raf Van Laere, die de munt identificeerde.

Geregeld worden er in onze provincie bijzondere voorwerpen 
gevonden, die van meer dan plaatselijk belang zijn. In 2015 
vond een metaaldetectorist op een akker in Val-Meer een 
vrij goed bewaarde zilveren Keltische munt. Zij werd in de 
Centrale Archeologische Inventaris geregistreerd onder het 
nummer 210880.

De munt in kwestie is een Keltische imitatie van een Romeinse 
zilveren quinarius, van een type dat gedateerd wordt aan het 
einde van de eerste eeuw voor Christus1. De munt, waar voor 
of na het slaan een flink stuk van werd afgesneden, heeft 
een maximale doorsnede van 15,4 mm en weegt 1,50 gram. 
Op de voorzijde is een naar rechts gericht hoofd met een 
kap afgebeeld, met daarrond de legende A[ ]ROVEC[. Op de 
keerzijde is een naar links gericht paard afgebeeld, met boven 
de rug van het paard een ringetje. Rondom het paard staan 
de letters AN[ ]OVECI. 
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