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Prospectie

Rhine – Meuse delta
digital terrain model

Bureauonderzoek Inventariserend veldonderzoek



Drone remote sensing: optische camera’s, UV-camera’s, 3D-scanners, laser scanners, 
multi-spectrale sensors 
> o.a. opsporen archeologische resten, documentatie opgravingsvlakken, maken 3D-
modellen en visualisaties (fotogrammetrie) 

Innovatieve technieken veldwerk: 
landbodems 

Geofysisch onderzoek: weerstandsmeter, grondradar, magnetometer  
> o.a. opsporen archeologische resten, detecteren van ‘onzichtbare’ grondsporen, in 
kaart brengen van begraven landschappen

XRF-onderzoek: materiaal- en sedimentanalyse in het veld 

XRF-bodemonderzoek in Stroe (RCE)LiDAR drone remote sensing in 
Siegerswoude (UvA)

Middeleeuws grafveld Veldhoven 
(ARCHOL)



Drone remote sensing voor 
archeologisch doeleinden

Drone onderzoek priorij Shelford, uit Brooke & Clutterbuck 2019
Drone onderzoek historisch cultuurlandschap Maasband 
door UvA/RCE



• sonar en multibeam toepassingen;
• sensoren voor positionering van duikers onder water;
• magnetometer voor opsporen van begraven 

prehistorisch landschappen (magnetische lineaties, o.a. 
landschaps-reconstructies IJsselmeer); 

• subbottom profiler voor 3D-beelden van begraven 
landschappen (Universiteit Gent en VLIZ); 

• 3D-fotogrammetrie voor onderwater. 

Innovatieve technieken veldwerk: 
waterbodems 



Doel: kwaliteitsverbetering van het archeologisch veldonderzoek in Nederland door 
het samenbrengen en breed beschikbaar stellen van kennis omtrent innovatieve 
methoden en technieken (landbodems en waterbodems)

Kwaliteitsverbetering: het beter en/of efficiënter opsporen, ruimtelijk vastleggen, 
documenteren, visualiseren, bemonsteren en onderzoeken van archeologische 
resten en de landschappelijke en sedimentaire context ervan.  

Doelgroep: universitaire onderzoekers, studenten (universiteit en hogeschool), 
archeologen en andere specialisten werkzaam bij archeologische bedrijven en 
overheidsinstanties, zzp’ers, vrijwilligers in de archeologie.

Afbakening: 
• focus op technologie en apparatuur die gebruik maakt van sensoren (non-

destructieve sensortechnieken) 
• veldtechnologie, in de buitenlucht (op land en op water) en onderwater
• niet: technologie die gebruikt wordt in laboratoria of als doel heeft processen te 

automatiseren (software, hardware)

Doel, doelgroep en afbakening



1. Het maken van een overzicht van in de afgelopen 10 jaar nieuw ontwikkelde en 
tijdens archeologisch veldwerk toegepaste sensortechnieken

2. Het inventariseren van succesvolle toepassingen in de vorm van best practices 
waaruit de werkwijze en meerwaarde van de technieken in de archeologische 
veldwerkpraktijk duidelijk blijkt 

3. Het ontsluiten van de verzamelde gegevens en best practices via een kennisbank 
(openbaar digitaal platform)

Projectwerkzaamheden

Aandachtspunten: vakgebieden en toepassingen buiten de archeologie (bijv. precisie-
landbouw) en internationale context (bijv. Prospect, Europees samenwerkingsverband 
vanuit Universiteit Gent) 



Expertmeetings en kennissessies

Organisatie van expertmeetings en kennissessies (workshops of vergelijkbare 
bijeenkomsten), waarin de mogelijkheden en meerwaarde van innovatieve 
veldtechnologie worden uitgelegd en ervaringen met de diverse technieken worden 
uitgewisseld. 

Deelnemers: zowel uit het archeologische werkveld als het academische en 
technologische circuit, waardoor er multidisciplinaire samenwerking wordt 
gestimuleerd. Belangrijke uitkomst is dat er een netwerk ontstaat, ook voor onderwijs.



Consortium: beoogde 
deelnemende partijen



Beoogde uitvoerder: 4D Research Lab van de Universiteit van Amsterdam

Projectvoorstel J. Waagen, E. Rensink & P. Lulof (met input van Philip Verhagen): 
‘Innovatieve sensortechnieken voor archeologisch veldonderzoek; netwerk, kennisbank en 
disseminatie’  

Voorlopige titel: ArcFieldLab

Eyserheide 1990: opgraving 15.000 jaar oud kampement 


