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1. INLEIDING 

 

De observatie van archeologische artefacten in beboste gebieden is een uitdaging voor de 

archeologische prospectie. Er bestaan reeds talloze methodes om zowel ondergrondse als 

bovengrondse overblijfselen op een terrein te detecteren. In de archeologie worden veel 

invasieve detectietechnieken gebruikt, zoals terreinverkenning, boringen en opgravingen 

(Doneus & Briese, 2006). Aan deze methodes zijn echter een aantal nadelen verbonden. Ten 

eerste wordt het studiegebied betreden en kan er schade toegebracht worden aan de boven- of 

ondergrondse archeologische artefacten. Daarnaast kan het terrein begroeid zijn met wilde en 

dichte vegetatie, waardoor het ontoegankelijk wordt voor de onderzoeker en bepaalde 

methodes onuitvoerbaar worden. Ten derde is het uitvoeren van een invasief archeologisch 

onderzoek op een groot terreinoppervlak enorm arbeidsintensief en tijdrovend. Een fout in de 

opmetingen of waarnemingen kan ervoor zorgen dat het onderzoek deels of volledig opnieuw 

uitgevoerd moet worden. Ten laatste wordt er soms geen toestemming verleend voor het 

uitvoeren van een invasieve detectietechniek (Vermeulen & Crombé, 2013; Lonneville, 

2014). 

 

Meer dan honderd jaren geleden ontstond de archeologische luchtfotografie, een non-

invasieve archeologische prospectiemethode. Hierbij werden allerhande sporen, meestal in het 

zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum, gedetecteerd op panchromatische beelden. 

Na de Tweede Wereldoorlog was er de opkomst van de nabij-infrarood-fotografie 

(Verhoeven, 2012). Het gebruik van deze techniek voor de observatie van vegetatiesporen of 

crop marks is in veel situaties een zeer krachtige en verhelderende methode (Verhoeven et al., 

2009). Om de identificatie van de vegetatiesporen te vergemakkelijken kunnen spectrale 

indices aangewend worden. De spectrale indices die de rode en nabij-infrarode band van de 

multispectrale beelden gebruiken, produceren de beste resultaten (Lasaponara et al., 2008; 

Challis et al., 2009). 

 

Daarnaast kan de interpretatie van een Digital Elevation Model (DEM), resulterend uit de 

verwerking van de luchtfoto’s, leiden tot de ontdekking van archeologische structuren in het 

reliëf (Doneus & Briese, 2006). Verschillende visualisatietechnieken kunnen afgeleid worden 

van een DEM, bijvoorbeeld hillshades, hellingenkaarten, openness kaarten ... Deze laatste 

techniek is recentelijk ontwikkeld voor de benadrukking van lokale convexe en concave 

vormen op het terreinoppervlak (Luo et al., 2009; Sofia et al., 2011). Openness gebruikt het 
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line-of-sight principe en drukt de graad van dominantie of insluiting van elke locatie op het 

DEM uit (Yokoyama et al., 2002). Deze visualisatietechniek is veelbelovend voor de 

interpretatie van landvormen, maar werd in de archeologie nog maar zelden toegepast 

(Doneus, 2013). 

 

In dit onderzoek ligt de focus op de detectie van archeologische overblijfselen aan de hand 

van nabij-infrarood luchtfotografie en het gebruik van een DEM. Luchtfoto’s worden 

genomen van verschillende zones op de archeologische site Edzna (Mexico) aan de hand van 

een Unmanned Aerial Vehicle (UAV), RGB- en NGB-camera (camera’s die respectievelijk 

rood-groen-blauw licht of nabij-infrarood-groen-blauw licht opvangen). Het resultaat van de 

fotomodellering van de luchtbeelden zijn orthofoto’s en DEM’s met een hoge resolutie die 

grondig geanalyseerd worden op basis van de berekening van spectrale indices en de 

toepassing van de visualisatietechniek openness. Het doel is om te bestuderen of deze 

technieken individueel en gecombineerd de interpretatie van de terreinvormen en bijgevolg de 

observatie van begraven archeologische structuren in een dicht tropisch bos 

vergemakkelijken.  

 

In het kader van dit onderzoek worden een aantal onderzoeksvragen gesteld: 

1. Hoe kan de visualisatietechniek openness gebruikt worden voor de detectie van 

ondergrondse archeologische overblijfselen in een tropisch dicht bosgebied? 

2. Voor welke parameters van openness worden de beste resultaten bekomen? 

3. Kan nabij-infrarood luchtfotografie in dit proces bijdragen tot de waarneming van de 

begraven archeologische structuren? 

 

Het tweede en derde hoofdstuk bevatten een diepgaand literatuuronderzoek over het belang en 

de mogelijkheden van nabij-infrarood luchtfotografie, meer bepaald de detectie van 

vegetatiesporen, en het gebruik van een DEM in archeologische context. Eerst worden deze 

technieken in detail besproken, waarna enkele toepassingen en voor- en nadelen vernoemd 

worden. Vervolgens worden het studiegebied van onderzoek en het gebruikte materiaal 

beschreven. Hoofdstuk vijf geeft een overzicht van de methoden van data-acquisitie,  

-verwerking en -analyse. 
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Daarna wordt in hoofdstuk zes een uiteenzetting gedaan over de onderzoeksresultaten, 

verkregen op basis van de berekening van de openness, Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) en Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI). Hoofdstuk zeven 

bevat een discussie waarin de algemene conclusies besproken worden, waarna ze vergeleken 

en aangevuld worden met bevindingen uit de literatuur. Zo wordt er een antwoord gevormd 

op de drie onderzoeksvragen van het onderzoek. 
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2. NABIJ-INFRAROODFOTOGRAFIE 

 

2.1 Wat is nabij-infraroodstraling? 

 

Nabij-infrarood straling is net zoals het zichtbaar licht een deel van het elektromagnetisch 

spectrum. Het nabij-infraroodlicht heeft langere golflengtes (tussen 750 en 1 400 nm) dan het 

zichtbaar licht en maakt deel uit van het brede infraroodspectrum (Figuur 1) (Verhoeven et 

al., 2009; Verhoeven, 2012; http://wetenschap.infonu.nl, 13/04/2016). 

 

 

Figuur 1: Het elektromagnetisch spectrum 

Bron: Vermeulen en Crombé (2013) 

 

2.2 Belang in de archeologie 

 

Actieve luchtfotografie, waaronder nabij-infraroodfotografie, is een techniek van actieve 

archeologische prospectie. In de luchtfotografie wordt vaak gebruik gemaakt van digitale 

camera’s, die een zekere gevoeligheid hebben voor nabij-infrarode straling. Bij 

infraroodfotografie wordt de reflectie van de nabij-infrarode straling weergegeven. In 

vergelijking met het zichtbare licht, reageren planten en vochtigheid op een verschillende 

manier op de nabij-infrarode golven, waardoor vegetatie- en bodemsporen beter gedetecteerd 

kunnen worden (Vermeulen & Crombé, 2013). 

 

Indien er op een bepaalde locatie archeologische overblijfselen in de ondergrond zitten, heeft 

dit een effect op de bodem, de vegetatie en het reliëf. Zo kunnen er daar lichte 

hoogteverschillen voorkomen en kan de vegetatie zich in bepaalde periodes anders gedragen. 

Via nabij-infraroodfotografie kan dit efficiënt, zonder de site aan te tasten, geregistreerd 
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worden. Zo kunnen vanuit de lucht vegetatie-, bodem-, reliëf-, hydrografische en 

topografische sporen waargenomen worden (Lasaponara & Masini, 2007; Verhoeven, 2012; 

Vermeulen & Crombé, 2013). Aangezien enkel vegetatiesporen gedetecteerd kunnen worden 

in het bosrijke studiegebied, worden deze verder besproken in deze scriptie. 

 

2.3 Vegetatiesporen 

 

Vegetatiesporen, ook wel crop marks genoemd, zijn opmerkelijke groei- en kleurverschillen 

in de vegetatie. Deze verschillen verschijnen doordat de vegetatie in verstoorde grond een 

ander gedrag zal vertonen (Verhoeven et al., 2009; Vermeulen & Crombé, 2013). Er bestaan 

positieve en negatieve vegetatiemarkeringen (Figuur 2). Positieve vegetatiesporen ontstaan 

wanneer er putachtige structuren, bijvoorbeeld een gedempte gracht, voorkomen in de 

ondergrond. Deze structuren raken na verloop van tijd opgevuld met organisch materiaal en/of 

nieuwe aarde, wat resulteert in een meer vochtvasthoudende en voedingsrijke bodem. 

Hierdoor zal de vegetatie boven deze structuren beter en langer floreren in periodes van 

droogte. Het omgekeerde is van toepassing bij vegetatie die bijvoorbeeld voorkomt boven 

ondergrondse stenen, muren of straten. In dat geval wordt er gesproken van negatieve 

vegetatiesporen (Lasaponara & Masini, 2007; Verhoeven et al., 2009; Verhoeven, 2012; 

Agapiou et al., 2013b; Vermeulen & Crombé, 2013). 

 

 

Figuur 2: Positieve en negatieve vegetatiesporen 

Bron: Verhoeven et al. (2009) 

 

Vegetatiesporen zijn het best te detecteren aan de hand van near infrared (NIR) energie na 

een periode van droogte (Lasaponara & Masini, 2007; Vermeulen & Crombé, 2013). De 

wind, zon, bodemsoort en de verdamping van het vocht spelen een rol in de bepaling van de 

duur van deze periode. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, moet het drie weken opeenvolgend droog 

blijven. Hierbij zijn het soort vegetatie en de fase in het groeiproces van het gewas ook twee 
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belangrijke factoren. Graan, koolzaad, zonnebloemen, maïs en bieten reageren sterk op deze 

stressperiodes. Daartegenover zijn vegetatiesporen minder gemakkelijk te detecteren bij korte 

grassen, wijngaarden en bos (Vermeulen & Crombé, 2013). Daarnaast moet er rekening 

gehouden worden met de karakteristieken en de diepte van de ondergrondse archeologische 

overblijfselen, de bodemeigenschappen, het klimaat, het gebruik van meststoffen en de 

omgevingseigenschappen (Agapiou et al., 2013b). 

 

2.3.1 Het blad 

 

De luchtfoto van een gezond groen gewas wordt beïnvloed door de door de bladeren 

gereflecteerde golflengtes van de zichtbare of de NIR-energie (Verhoeven, 2012). Van het 

elektromagnetisch spectrum wordt 70 tot 90% van het invallende licht geabsorbeerd door de 

fotosynthetische pigmenten chlorofyl a en b, die aanwezig zijn in de chloroplasten van de 

palissadeparenchym mesofylcellen van groene vegetatie. De blauwe en rode golflengtes 

worden grotendeels opgenomen door deze pigmenten, terwijl de groene golflengtes 

hoofdzakelijk gereflecteerd worden. Dit verklaart waarom bladeren als groen waargenomen 

worden door de mens (Figuur 3) (Woolley, 1971; Asner, 1998; Slaton et al., 2001; Gitelson et 

al., 2003; Verhoeven et al., 2009; Verhoeven, 2012). 

 

De NIR-energie wordt grotendeels gereflecteerd (of doorgelaten) door een gezond blad 

(Woolley, 1971; Verhoeven, 2012). In dit geval zullen de pigmenten maar 5 tot 10% van de 

invallende energie absorberen. Daarnaast zal de NIR-straling in het sponzige parenchym 

mesofyldeel, waar er veel intercellulaire luchtruimtes voorkomen, sterk en diffuus 

gereflecteerd worden. Een deel van het uitgezonden NIR zal doorgelaten worden naar de 

onderliggende bladeren of grond (Asner, 1998; Slaton et al., 2001; Verhoeven et al., 2009; 

Verhoeven, 2012). 
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Figuur 3: De interactie tussen een blad en het zichtbare en NIR-licht 

Bron: Verhoeven (2012) 

 

Er kan geconcludeerd worden dat gezonde groene vegetatie weinig reflecteert in de blauwe en 

rode band (400 tot 500 nm en 600 tot 700 nm), meer in de groene band (500 tot 600 nm) en 

zeer sterk in de NIR-band (Verhoeven, 2012). Hierbij moet er rekening gehouden worden met 

het feit dat elk gewas een licht verschillende reflectiecurve heeft door zijn celstructuur, 

bladoriëntatie en bladdikte (Woolley, 1971; Slaton et al., 2001). 

 

2.3.2 Het bladerdak 

 

De reflectie-eigenschappen van het bladerdak zijn verschillend dan deze van individuele 

bladeren door de aanwezigheid van niet-groene elementen, schaduwen en onderliggende 

bodemvariaties. De NIR-reflectie neemt bijvoorbeeld sterk toe wanneer het bladerdak een 

hoge biomassa of leaf area index (LAI) heeft (Verhoeven, 2012). De LAI drukt de verticale 

densiteit uit, namelijk het aantal bladlagen van de vegetatie. Indien de LAI van een bladerdak 

kleiner is dan 5,0 heeft de boomstam een klein, maar significant effect op de invallende NIR-

energie (Asner, 1998). Daarnaast beïnvloedt de vegetation fraction (VF), de hoeveelheid 

vegetatie die elke cel van het grid bedekt (horizontale densiteit),  de mate van de NIR-reflectie 

(Jiang et al., 2006). Wanneer de VF groter is dan 60%, daalt de NIR-reflectie van het 
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bladerdak. Dit gebeurt meestal wanneer de lagere bladeren van een gewas bruin worden door 

het verlies van chlorofylpigmenten (Gitelson et al., 2002; Verhoeven, 2012). 

 

Ten derde heeft de onderliggende grond een effect op de NIR-reflectie van het bladerdak. 

Indien de vochtigheid in de bodem toeneemt, neemt de NIR-reflectie van die bodem af. 

Daaruit volgt dat een toename van de bodemvochtigheid kan leiden tot een afname van de 

NIR-reflectie van het bladerdak (Gitelson et al., 2002). Wanneer het bladerdak uit een grote 

hoeveelheid gezonde groene bladeren bestaat, is de invloed van de grond miniem (Verhoeven, 

2012).  

 

De vierde factor die de mate van NIR-reflectie van het bladerdak bepaalt, is de bladoriëntatie 

(leaf angle). Indien de bladeren verticaal georiënteerd staan, wordt de NIR-straling meestal 

verspreid naar de lagere bladlagen waardoor het als het ware gevangen raakt in het bladerdak. 

Daardoor kan het gewas meer straling absorberen en neemt de NIR-reflectie af. Het 

omgekeerde geldt voor een horizontale bladoriëntatie (Asner, 1998; Gitelson et al., 2002). 

Daarnaast zorgen gaten in het bladerdak (door ontbossing, open ruimtes, bosbranden, zieke en 

dode bomen) in bossen ervoor dat de boomstam, onderliggende vegetatie en bodem 

blootgesteld worden. Bijgevolg is het belangrijk om de reflectie-eigenschappen van deze 

elementen te kennen (Asner, 1998). 

 

Daarnaast heeft het bladerdak een anisotroop karakter doordat het geen Lambertiaans 

oppervlak is (Verhoeven, 2012). Een Lambertiaans oppervlak reflecteert de invallende 

energie in alle richtingen met gelijk vermogen (Willems, 2005). Dit wil dus zeggen dat de 

reflectie van de NIR-energie op het bladerdak niet in alle richtingen gelijk is. De zon, de 

zenit/off-nadir- en azimuthoek van de sensor bepalen onder andere de richting van de 

reflectie. Deze anisotropie heeft vooral een invloed op zichtbare golflengtes (Verhoeven, 

2012). 

 

2.3.3 Invloed van wortels 

 

In de eerste 30 centimeter van de bodem bevindt zich ongeveer 90% van de wortels van 

gewassen. Als deze grondlaag uitdroogt door periodes van stress, is de opname van water en 

voedingsstoffen door de wortels gering. Dit heeft een invloed op de groei van de vegetatie en 

de opbouw van chlorofylpigmenten in de bladeren. De ontwikkeling van de gewassen wordt 
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ook beperkt in het geval dat de wortels in de bodem in contact komen met rotsen en 

gecementeerde overblijfselen of zich dieper vestigen in zand en grind met een laag vocht- en 

voedingstofgehalte. De vegetatiegroei wordt echter niet geremd wanneer de wortels zich 

dieper in een vochtige en rijke bodem bevinden (Evans & Jones, 1977). 

 

In tijden van stress zullen positieve vegetatiesporen verschijnen indien de wortels zich dieper 

gevestigd hebben in een vochtvasthoudende bodem. Daarnaast zullen negatieve 

vegetatiesporen voorkomen wanneer de wortels zich op een lage bodemdiepte bevinden door 

de tussenkomst van rotsen of archeologische overblijfselen of zich in een zand- en/of 

grindbodem situeren (Evans & Jones, 1977). 

 

2.3.4 Eigenschappen van de bodem 

 

Aangezien de bodem onder de vegetatie een invloed kan hebben op het gedrag van de 

gewassen en de reflectie van de NIR-energie, is het belangrijk om deze factor te bestuderen. 

De bodem kan variëren en heeft een effect op de bovenliggende gewassen (Verhoeven et al., 

2009). Een organische, rijke en vochtvasthoudende bodem zal ervoor zorgen dat de vegetatie 

op het terreinoppervlak langer en hoger zal groeien. Ook zorgt dit soort bodem ervoor dat de 

gewassen beter bestand zijn tegen stressperiodes.  

 

In de literatuur wordt daarnaast vermeld dat bodems in mindere mate de NIR-energie 

reflecteren (Verhoeven, 2012). Hierbij is de invloed van de bodem afhankelijk van de 

densiteit van de vegetatie en de eigenschappen (doorlating en verstrooiing van NIR-energie) 

van het bladerdak. Indien 100% van de bodem bedekt is door vegetatie, dan is de reflectie van 

NIR-energie op de grond minimaal, of anders gezegd: bij een lage vegetatiedensiteit bereikt 

de invloed van de bodem zijn maximum (Huete et al., 1985).  

 

Een andere factor is de gezondheid van het bladerdak van de vegetatie. Hoe groener de 

bladeren en hoe kleiner de LAI, hoe meer NIR-energie doorgelaten wordt naar de ondergrond. 

Indien NIR-stralen doorgelaten worden door het bladerdak, is de reflectie op de bodem 

afhankelijk van helderheid. Hoe donkerder de bodem, hoe meer NIR-energie zal gereflecteerd 

worden richting de sensor (Huete et al., 1985). 

 



11 

 

Tenslotte is het belangrijk om het vochtgehalte van de bodem in rekening te brengen. Indien 

NIR-stralen invallen op een zeer vochtige bodem, zal een deel van de energie onmiddellijk 

gereflecteerd worden op de waterfilm die de bodemdeeltjes bedekt (Figuur 4, A). De overige 

NIR-stralen zullen door het wateroppervlak dringen en worden meermaals gereflecteerd door 

de bodemdeeltjes of geabsorbeerd door het water (Figuur 4, B). Bij een middelmatig vochtige 

bodem wordt de NIR-energie deels gereflecteerd door het water- en/of bodemoppervlak en 

deels geabsorbeerd door het ondergrondse water. In het geval van een droge bodem wordt de 

NIR-energie gereflecteerd op het bodemoppervlak (Philpot, 2010). 

 

 

Figuur 4: NIR-straling op een zeer vochtige bodem 

Bron: Philpot (2010) 

 

2.3.5 Wijziging in de spectrale eigenschappen 

 

Veroudering, biotische (ziekte, schimmel ...) en abiotische (overstroming, droogte, hoge 

lichtintensiteit ...) stress kunnen de spectrale eigenschappen van vegetatie opmerkelijk 

wijzigen. In deze situaties worden de chlorofylpigmenten aangetast waardoor hun 

absorptiekenmerken verloren gaan (Gitelson et al., 2003; Verhoeven, 2012). Dit gaat vaak 

gepaard met chlorose, een gele verkleuring van het blad (Verhoeven et al., 2009). In het 

zichtbare deel van het spectrum, voornamelijk in de rode golflengtes, zorgt dit voor een 

verhoogde reflectie (Woolley, 1971; Carter, 1991; Schepers et al., 1996; Verhoeven, 2012). 

 

In de NIR-band worden de reflectie-eigenschappen niet gelinkt aan de staat van de 

chlorofylpigmenten, maar aan de interne structuur van de bladeren in het bladerdak. Een 

chronisch watertekort zorgt ervoor dat de intercellulaire luchtruimtes in het sponzige 

parenchym mesofyldeel van de bladeren aangetast worden. Daarnaast kunnen ouderdom en 

stressperiodes leiden tot een lager LAI, wat een lage bodemreflectie veroorzaakt. De 

combinatie van beide factoren leidt tot een daling in de reflectie van de NIR-energie op een 
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bladerdak (Figuur 5) (Schepers et al., 1996; Verhoeven et al., 2009; Verhoeven, 2012). Indien 

individuele gezonde groene bladeren echter een korte en krachtige (a)biotische stresstoestand 

(bijvoorbeeld dehydratatie) ondergaan, stijgt de NIR-reflectie (Carter, 1993; Verhoeven, 

2012). 

 

Figuur 5: De spectrale eigenschappen van gezonde en droge vegetatie 

Bron: Verhoeven (2012) 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de verandering in de spectrale eigenschappen iets zegt over 

de ouderdom en/of stressperiode van de vegetatie (Carter, 1993). Hierbij spelen de 

hoeveelheid stress, het type gewas en de kenmerken van de onderliggende bodem (vooral de 

vochtvasthoudendheid) ook een rol. Vooral negatieve vegetatiesporen kunnen op deze manier 

gemakkelijk waargenomen worden (Verhoeven, 2012). 

 

2.4 Detectie van de vegetatiesporen 

 

2.4.1 De periode 

 

De detectie van vegetatiesporen kan in alle seizoenen van het jaar gebeuren bij opschietende 

en zeer rijpe vegetatie. Afhankelijk van het (klimaat)gebied en het type vegetatie worden 

bepaalde seizoenen als optimaal aangeduid. In gematigd Europa, bijvoorbeeld, zijn de lente en 

zomer de ideale periodes (Vermeulen & Crombé, 2013). Voor tarwe is de beste periode van 

eind maart tot midden mei, terwijl sporen in katoen en maïs dan weer gemakkelijk 

waargenomen kunnen worden van eind mei tot eind augustus. De optimale periode voor het 

nemen van NIR-foto’s kan gelinkt worden aan de fenologische cyclus van gewassen  
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(Figuur 6) (Agapiou et al., 2013b). Deze cyclus geeft de geleidelijke veranderingen van 

planten weer via opgesplitste fases (McCloy, 2010). 

 

 

Figuur 6: De fenologische cyclus van gewassen 

Bron: Agapiou et al. (2013b) 

 

Tussen punt A en B (Figuur 6) vinden de winterse regenbuien plaats die nodig zijn om een 

vochtige bodem te voorzien voor het zaaien van gewassen. In deze fase is de reflectie van 

NIR-energie afhankelijk van de eigenschappen van de bodem. Daarna beginnen de gewassen 

te groeien en bedekken ze nog niet de volledige bodem. In punt C zijn ze volledig volgroeid, 

waardoor de reflectie van NIR-energie op de vegetatie maximaal is. Tussen punten D en E 

doet zich de boot stage, het stadium waarin de bloem van de plant zich nog in zijn omhulsel 

bevindt, voor (Agapiou et al., 2013b; Verlee, 2015). Ten slotte drogen de gewassen uit (tussen 

punten E en F), waarna ze geoogst worden. Afhankelijk van het type gewas, de samenstelling 

van de bodem en het klimaat kan de duur van de periode van elke fase variëren. Uit 

onderzoek blijken het volgroeide stadium (punten C-D) en de boot stage (punten D-E) de 

beste periodes te zijn om vegetatiesporen te detecteren. Vooral het begin van de boot stage, 

namelijk de eerste vijftien dagen, levert de beste resultaten op (McCloy, 2010; Agapiou et al., 

2013b). 

 

Daarnaast zijn vegetatiesporen vaak het best na enkele dagen van droogte en stress 

detecteerbaar (Verhoeven et al., 2009; Vermeulen & Crombé, 2013). Ook wordt in de 
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literatuur vermeld dat de omstandigheden voor het nemen van NIR-foto’s het best zijn rond 

de middag (Verhoeven, 2012). 

 

2.4.2 De vlieghoogte 

 

Naast de periode, hebben de opnamehoek waaronder de foto’s vanuit de lucht genomen 

worden en de vlieghoogte een invloed op de detectie van archeologische artefacten aan de 

hand van allerlei sporen (Doneus & Briese, 2011). Voor het uitvoeren van schuine 

luchtfotografie op lage hoogte bedraagt de vlieghoogte met vliegtuigen meestal tussen 100 en 

300 meter. In het geval er gebruik gemaakt wordt van een onbemand luchtvaartuig (UAV) 

worden lagere hoogtes gehanteerd (bv. 30 meter), afhankelijk van de gewenste 

onderzoeksresultaten. Deze lagere vlieghoogtes laten LAAP (Low-Altitude Aerial 

Photography) toe, waarbij de fijnste details op het terrein te herkennen zijn (Verhoeven, 2009; 

Vermeulen & Crombé, 2013). 

 

2.4.3 Het materiaal 

 

2.4.3.1 Het platform 

 

De waarneming van ondergrondse archeologische artefacten aan de hand van allerhande 

sporen kan gebeuren via satellietbeelden, LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser 

Imaging Detection And Ranging), RADAR (RAdio Detection And Ranging), verticale en/of 

oblieke luchtfoto’s (Lasaponara & Masini, 2007; Rowlands & Sarris, 2007; Verhoeven et al., 

2009). In de luchtfotografie kunnen daarvoor verschillende platformen gebruikt worden zoals 

bemande luchtballonnen, ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM’s), helikopters, 

toerismevliegtuigen, vliegers en UAV’s (heliumballonnen, helikites, drones, 

modelvliegtuigen) (Verhoeven, 2009; Vermeulen & Crombé, 2013; http://mobilit.belgium.be, 

07/04/2016). 

 

UAV’s hebben drie besturingswijzen: manueel, semi-automatisch of autonoom. In de 

manuele modus ligt de besturing van de UAV volledig in handen van de operator. De semi-

automatische modus laat de operator enkel toe om de positie van het toestel in te stellen, maar 

moet niet compenseren voor externe invloeden zoals bijvoorbeeld de wind. In de autonome 

modus volgt de UAV een voorgedefinieerd vliegplan. Bij de opstelling van dit vliegplan moet 

rekening gehouden worden met de gewenste overlap tussen de luchtfoto’s voor de 
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fotomodellering. Daarnaast moet er ook nagedacht worden over de volgende factoren: de 

vlieghoogte en -snelheid, de specificaties van de camera, de grootte van het te dekken gebied 

en het interval waarmee de foto’s genomen zullen worden. Verder is het vliegtraject 

afhankelijk van het te documenteren object, het type UAV, de camerasensor en de 

vliegbeperkingen die verbonden zijn aan het studiegebied (Eisenbeiss & Sauerbier, 2011). 

 

Tegenwoordig worden UAV’s dikwijls ingezet voor het uitvoeren van LAAP voor 

archeologische doeleinden. UAV’s bieden een aantal voordelen, waaronder de hoge 

flexibiliteit. Deze systemen worden meestal uitgerust met een GPS-INS (Global Positioning 

System – Intertial Navigation System) voor een nauwkeurige positionering. Daarentegen zijn 

er drie grote nadelen: de vereiste ervaring van de bestuurder van het toestel, de invloed van de 

wind en het beperkt gewicht. Ook moeten de trillingen, veroorzaakt door de motor of andere 

factoren, in rekening gebracht en gecompenseerd worden (Verhoeven, 2009; Lonneville, 

2014). 

 

2.4.3.2 De camera 

 

In de archeologische luchtfotografie worden tegenwoordig meestal digitale reflexcamera’s 

gebruikt aangezien deze grote voordelen bieden op vlak van archivering en beeldverwerking. 

De meeste lenzen, bestaande uit optisch glas en polymeren, kunnen NIR-energie detecteren. 

Voor NIR-fotografie moeten ze een zoomfunctie hebben en in staat zijn om zeer scherpe 

foto’s te produceren (Verhoeven et al., 2009; Vermeulen & Crombé, 2013).  

 

Tijdens foto-opnames wordt het invallende licht, namelijk energie die gereflecteerd wordt op 

het terreinoppervlak, door de multispectrale digitale beeldsensor gemeten. 

Omgevingseigenschappen, belichtings- en atmosferische toestanden hebben een invloed op 

het waargenomen licht. Daarna worden de meetresultaten getransformeerd naar Digital 

Numbers (DN’s), rekening houdend met de instellingen van de camera (diafragma, ISO-

waarde en sluitertijd) (Lebourgeois et al., 2008; Honkavaara et al., 2009). 

 

2.4.4 Vegetatie-indices 

 

Om de detectie van vegetatiesporen te vergemakkelijken, kunnen vegetatie-indices (VI’s) 

gebruikt worden. Deze indices kunnen ingedeeld worden in vijf categorieën op basis van hun 
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formule of mogelijk gebruik. De twee hoofdcategorieën zijn breedband- en korte bandindices. 

Deze laatste worden ook wel hyperspectrale indices genoemd. Daarnaast zijn er nog de 

bladpigment-, stress- en waterstressindices. In dit werk wordt er enkel gekeken naar de 

indeling volgens de twee hoofdcategorieën (Stagakis, 2010; Roberts et al., 2011). 

 

De VI’s geven het contrast tussen een gebied, dat ondergrondse archeologische overblijfselen 

bevat, en de omgeving weer. De contrastwaarden zijn afhankelijk van de VI en fenologische 

fase van de gewassen. Bij breedbandindices is het contrast maximaal in de periode dat de 

vegetatie begint te groeien. Elke korte bandindex richt zich op de opvolging van een bepaalde 

eigenschap van de vegetatie. Daardoor is het contrast pas maximaal wanneer de eigenschap 

zich voordoet (Agapiou et al., 2012).  

 

De Simple Ratio (SR), SR705, mSR3 en de MERIS Terrestrial Chlorophyll Index (MTCI) 

(Tabel 1, nr. 7-10) zijn de enige hyperspectrale indices die hoge contrastwaarden vertonen 

gedurende het merendeel van de fenologische cyclus van het gewas. Het enige nadeel is dat 

SR gevoelig is aan ruis vanuit de bodem (voornamelijk bij een lage LAI), radiometrische en 

atmosferische fouten. Daarnaast zijn er nog de Vogelmann Indices, namelijk VOG en VOG2 

(Tabel 1, nr. 11-12). Zowel de SR als deze twee indices behalen de beste resultaten net 

voordat de gewassen volledig volgroeid zijn. Tenslotte zijn er nog een drietal interessante 

hyperspectrale indices die zich baseren op het zichtbare deel van het elektromagnetisch 

spectrum. De Blue Red Pigment Index (BRI), de Normalized Pigment Chlorophyll Index 

(NPCI) en de Normalized Phaeophytinization Index (NPQI) (Tabel 1, nr. 13-15) geven 

maximale contrasten weer wanneer de gewassen volledig volgroeid zijn (Roberts et al., 2011; 

Agapiou et al., 2012). 

 

Agapiou et al. (2012) bewezen in hun onderzoek dat hyperspectrale VI’s het contrast sterker 

(tot 20%) weergeven dan breedbandindices. Aangezien er in dit onderzoek geen 

hyperspectrale sensor werd gebruikt, wordt in de volgende paragrafen enkel de nadruk gelegd 

op enkele goed presterende breedbandindices. 

 

2.4.4.1 NDVI 

 

De NDVI (Tabel 1, nr. 1) wordt het meest aangewend in de praktijk. Deze VI maakt gebruik 

van de rode en nabij-infrarode spectrale banden. Het geeft namelijk het contrast weer tussen 
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de hoge absorptie van de chlorofylpigmenten in de rode band en de sterke reflectie van het 

mesofyldeel van het blad in het NIR. De NDVI is met andere woorden een kwantitatieve 

maatstaf van de fotosynthetische activiteit van de vegetatie en is nauw verbonden met de 

eigenschappen van de bodem. De NDVI-waarden worden onder meer beïnvloed door de 

atmosfeer, de sensorkalibratie, de ruimtelijke resolutie, het reliëf en de reflectie van de 

uitgezonden energie op de gewassen en bodem (Kaufman & Tanré, 1992; Teillet et al., 1997; 

Lasaponara & Masini, 2006; Agapiou et al., 2012). 

 

In het werk van Agapiou et al. (2012) wordt er tevens een variant op de NDVI vernoemd, 

namelijk de Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) (Tabel 1, nr. 2). De 

formule van deze VI wordt bekomen door de rode band in de formule van de NDVI te 

vervangen door de groene band. Gitelson et al. (1996) stelden vast dat de reflectie in de 

groene band het meest gevoelig is aan een uitgebreide waaier van chlorofyl-A concentraties in 

de bladeren van de gewassen. Aan de hand van de GNDVI kan een nauwkeurige bepaling 

gedaan worden van de hoeveelheid chlorofyl-A gedurende de verscheidene levensfases van 

planten (Figuur 6, B-F). Aangezien de pigmentconcentraties aangetast worden door 

stresstoestanden in de vegetatie, laat deze index toe om vegetatiesporen vlot te detecteren 

(Gitelson & Merzlyak, 1998). 

 

2.4.4.2 Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index 

 

De Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index (SARVI) (Tabel 1, nr. 3) is een 

aangepaste versie van de NDVI en werd ontwikkeld om de ruis vanuit de atmosfeer en bodem 

te minimaliseren. Deze VI baseert zich op de rode, nabij-infrarode en blauwe spectrale 

banden. Om de atmosferische invloeden op de rode band weg te filteren, wordt het 

stralingsverschil tussen de rode en blauwe band bepaald (Kaufman & Tanré, 1992; Agapiou et 

al., 2012). Een verschil in textuur, vochtigheidsgehalte of organische samenstelling van de 

bodem kan de waarden van een VI sterk vertekenen. Daarom introduceerde Huete (1988) een 

constante C in de formule die het effect van de bodem zo gering mogelijk maakt. De waarde 

van deze constante hangt af van de vegetatiedensiteit (Hadjimitsis et al., 2010).  
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2.4.4.3 SR 

 

De SR (Tabel 1, nr. 4) is een meer eenvoudige VI en maakt gebruik van de rode en nabij-

infrarode golflengtes. Deze VI wordt aangewend om de hoeveelheid chlorofylpigmenten in 

bepaalde zones weer te geven. Het resultaat is een grijswaardenbeeld, waarbij gebieden met 

een groene gezonde vegetatie in het donkergrijs en terreinen zonder gewassen in het wit 

worden weergegeven (Verhoeven, 2012). 

 

2.4.4.4 Perpendicular Vegetation Index 

 

De Perpendicular Vegetation Index (PVI) (Tabel 1, nr. 5) heeft, net zoals de SARVI, als doel 

om de effecten van bodemreflectie te verkleinen. De orthogonale afstand van een 

vegetatiepunt in het rood en NIR tot de soil line geeft de PVI weer. Baret et al. (1993) 

definiëren een soil line als een lineaire verhouding tussen bodemreflectie in twee 

verschillende spectrale banden. Bij het opstellen van een soil line wordt er rekening gehouden 

met de verschillende eigenschappen (ruwheid, vochtigheidsgehalte ...) van het betreffende 

bodemtype om een optimale benadering te krijgen. In het geval van de PVI wordt er gebruik 

gemaakt van de rode en nabij-infrarode spectrale band. Zo stellen Wiegand et al. (1991) in 

hun werk de soil line met zijn nabij-infrarode golflengtes voor op de y-as en de rode 

golflengtes op de x-as in een assenstelsel. 

 

2.4.4.5 Global Environment Monitoring Index 

 

De SR en NDVI worden beïnvloed door atmosferische effecten, bijvoorbeeld de gedeeltelijke 

absorptie van de golflengtes door de ozonlaag. Aangezien de eigenschappen van de atmosfeer 

in tijd en ruimte variëren, is het een complex proces om atmosferische correctieparameters op 

te stellen voor deze indices. Daarom stellen Pinty en Verstraete (1992) de Global 

Environment Monitoring Index (GEMI) (Tabel 1, nr. 6) voor, een niet-lineaire VI die bestaat 

uit een niet-lineaire combinatie van de SR en minder gevoelig is aan de atmosferische 

effecten. Zo laat deze index toe om opnames, uitgevoerd in verschillende atmosferische en 

belichtingsomstandigheden, naast elkaar te stellen. Agapiou et al. (2013a) evalueerden een 

aantal breedbandindices voor de detectie van Neolithische nederzettingen op de Thessalische 

vlakte in Noord-Griekenland. Het grootste verschil tussen de archeologische overblijfselen en 

de omgeving werd gegeven door de GEMI. 
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Tabel 1: Enkele belangrijke VI’s 

Nr. Vegetatie-index Formule 

Breedband VI’s 

1 NDVI pNIR −  pROOD

pNIR + pROOD

 

2 GNDVI pNIR − pGROEN

pNIR + pGROEN

 

3 SARVI (1 + C)(pNIR −  pRB)

(pNIR + pRB +  C)
 

pRB = pROOD − γ (pBLAUW − PROOD) 

C ≈ 0,5 

4 SR pNIR

pROOD

 

5 PVI pNIR − αpROOD − b

1 + α2
 

pNIR,bodem = αpROOD,bodem + b 

6 GEMI 
n(1 − 0,25n)  −  

pROOD − 0,125

1 − pROOD

 

n =
2(pNIR

2 − pROOD
2) + 1,5pNIR + 0,5pROOD

pNIR + pROOD + 0,5
 

Korte band VI’s 

7 SR p800

p680

 

8 SR705 p750

p705

 

9 mSR3 p800

p670
− 1

(
p800

p670
+ 1)

0,5 

10 MTCI p754 − p709

p709 − p681

 

11 VOG p740

p720

 

12 VOG2 p734 − p747

p715 + p726

 

13 BRI p450

p690

 

14 NPCI p680 − p430

p680 + p430

 

15 NPQI p415 − p435

p415 + p435

 

 

Met pNIR = reflectie in het NIR 

pROOD = reflectie in het rood 

pBLAUW = reflectie in het blauw 

pGROEN = reflectie in het groen 

pX = reflectie op een specifieke golflengte 

α = de helling van de soil line 

b =  de asafsnede van de soil line 

C = constante ter verkleining van het effect van de 

bodem, meestal gelijkgesteld aan 0,5 

γ = constante ter stabilisatie van de VI t.o.v. 

aerosolvariaties 

Bron: Eigen verwerking 

Op basis van: Wiegand et al. (1991); Kaufman en Tanré (1992); Pinty en Verstraete (1992); Hadjimitsis et al. 

(2010); Agapiou et al. (2012); Verlee (2016) 
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2.5 Toepassingen 

 

Een aantal wetenschappers hebben reeds het gebruik van NIR-fotografie voor de detectie van 

begraven archeologische overblijfselen toegepast en besproken. In de onderstaande 

paragrafen worden een drietal toepassingen weergegeven. 

 

Lasaponara en Masini (2007) bestudeerden vegetatiesporen op QuickBird satellietbeelden 

voor de detectie van ondergrondse archeologische artefacten in Italië, namelijk op de 

archeologische sites Monte Irsi en Iure Vetere. De eerste site was begroeid met droge 

vegetatie en de tweede site met groene en gezonde gewassen. Na de observatie van de beelden 

van beide sites, werd duidelijk dat de NIR-band het meest gevoelig was voor vegetatiesporen 

en anomalieën op het terrein. In Monte Irsi werden deze sporen sterk benadrukt in de NIR-

band door de aanwezigheid van droge en gestresseerde vegetatie. In Iure Vetere werden 

verschillende groeipatronen geobserveerd. Dit kwam omdat ondergrondse archeologische 

artefacten de groei van de vegetatie verstoorden. Aan de hand van een vegetatie-index, 

namelijk de NDVI, konden de vegetatiesporen op deze groene site versterkt worden. Tenslotte 

werd er geconstateerd dat QuickBird satellietbeelden een lagere ruimtelijke resolutie hebben 

dan luchtfoto’s, wat de identificatie van kleine structuren bemoeilijkt. 

 

De vegetatiesporen op twee archeologische sites, Glenlochar en Fisherwick, in Brittannië 

werden bestudeerd door Evans en Jones (1977). Beide sites situeerden zich op een zand- en 

grindbodem. Sporen boven ondergrondse grachten of putten en stenen structuren in de graan- 

en grasvelden van Glenochar waren gemakkelijk detecteerbaar, zeker in periodes van droogte. 

In begraasd weiland waren de sporen echter nauwelijks waarneembaar. In Fisherwick bleken 

de gewassen boven begraven putten beter en hoger te groeien, ook tijdens de droge 

zomerperiodes. Dit kwam omdat de wortels van deze gewassen zich dieper in de plaatselijk 

rijke bodem bevonden. In onverstoorde zones werd de groei van de wortels van de gewassen 

vooral beperkt door de harde ondergrond. Op sommige plaatsen bevonden de wortels zich in 

zand of grind, een bodemsoort met een zeer beperkt water- en voedingsstofgehalte. Dit zorgde 

ervoor dat de gewassen snel gestresseerd raakten in periodes van droogte. Zelfs in natte jaren, 

konden vegetatiesporen in dit soort bodem zwak waargenomen worden. De mate waarin de 

vegetatiesporen op deze sites verschenen, was dus sterk afhankelijk van de bodemdiepte, 

soort bodem, worteldiepte en regenval. Daarnaast werden de vegetatiesporen op beide sites 

het best en snelst gedetecteerd in graanvelden en ondiepe bodems. 
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Shennan en Donoghue (1992) bestudeerden de mogelijkheden van luchtfotografie voor het 

detecteren en in kaart brengen van archeologische structuren aan de hand van vegetatie- en 

bodemsporen gedurende een driejarig project in Morton Fen (Engeland). Het studiegebied 

bestond uit een vlak terrein met een grote variëteit aan gewassen en landbouwtoepassingen. 

Door winderosie, drainage en diep ploegen van het land was de hoogte van het 

terreinoppervlak sterk gereduceerd, waardoor sommige begraven archeologische structuren 

bijna zichtbaar werden. Om het verlies van archeologische informatie te voorkomen, was er 

dus nood aan diepgaand onderzoek. In het vroege groeiseizoen (mei) waren de 

vegetatiesporen het meest waarneembaar in de NIR-band en de bodemsporen in het zichtbare 

deel van het elektromagnetisch spectrum. De bewerking van de aarde op deze site zorgde 

ervoor dat de meeste archeologische artefacten zich in de bovenste grondlaag bevonden en zo 

de (wortels van de) vegetatie beïnvloedden. Door de versterking van de contrastratio en het 

toepassen van filters en transformaties op de luchtfoto’s konden kunstmatige en natuurlijke 

stromen, putten en nederzettingen vlot waargenomen worden. Omdat de beelden gedurende 

verschillende periodes van het jaar genomen en vergeleken werden in een GIS, kon er extra 

informatie vergaard worden. Aangezien satellietplatformen zeer stabiel zijn, werden er 

hiervoor satellietbeelden gebruikt. 

 

2.6 De voor- en nadelen van NIR-fotografie 

 

NIR-fotografie biedt enkele voordelen op het vlak van archeologische prospectie. Een eerste 

voordeel is de bescherming en het ongerept laten van de archeologische overblijfselen. Hierbij 

moet de site niet betreden worden, wat een groot voordeel biedt in het geval van 

ontoegankelijke terreinen. Daarnaast worden er interpreteerbare beelden bekomen met een 

hoge graad van detail. Aan de hand van deze beelden kan een duidelijke voorstelling van het 

onderzoek op de archeologische site gemaakt worden, wat de communicatie naar anderen toe 

vlotter maakt. Deze techniek laat ook toe om een groot gebied in kaart te brengen (veel foto’s) 

in een relatief korte tijdspanne. Door middel van NIR-energie kunnen negatieve en positieve 

vegetatiesporen gemakkelijk gedetecteerd worden, vooral in periodes van stress. Bovendien 

kan NIR-fotografie gebruikt worden op mistige dagen. Dit komt omdat de langere golflengtes 

van de NIR-energie ervoor zorgen dat de atmosferische verstrooiing in het NIR-deel van het 

spectrum kleiner is. De resulterende beelden zullen daardoor een hogere contrastratio en 

zuiverheid van detail vertonen. Een laatste voordeel is dat NIR-energie ongevoelig is voor 
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variaties in de chlorofylpigmenten, veroorzaakt door menselijke ingrepen (bv. bemesting) 

(Verhoeven, 2009; Verhoeven et al., 2009; Verhoeven, 2012; Vermeulen & Crombé, 2013; 

Lonneville, 2014). 

 

Daarnaast zijn er aan deze methode enkele nadelen verbonden. Het is een dure en complexe 

techniek. De aard, de diepte en de datering van archeologische structuren zorgt er soms voor 

dat bepaalde (delen van) sites, bijvoorbeeld dieper gelegen ondergrondse gebouwen bestaande 

uit lichte bouwmaterialen, niet kunnen gedetecteerd worden aan de hand van luchtfotografie. 

Bovendien zijn de resultaten van NIR-fotografie sterk afhankelijk van de seizoenen, het 

klimaat, de bodemsoort, het landgebruik en de soort vegetatie. De aanwezigheid van een 

enorme hoeveelheid sporen zorgt ervoor dat de interpretatie complexer wordt. Daarnaast moet 

er een onderscheid kunnen gemaakt worden tussen misleidende en echte sporen. Hierbij 

kunnen er anomalieën ontstaan.  Een ander nadeel is dat kleine archeologische artefacten 

moeilijk waarneembaar zijn in bosgebieden. De schaduwen van bomen kunnen 

archeologische structuren onzichtbaar maken. Daarenboven kan luchtfotografie in een 

bepaalde streek verboden of bemoeilijkt worden door het leger, weersomstandigheden, 

vliegbeperkingen en vereiste certificaten. Tenslotte is er ook nood aan een persoon met een 

vliegdiploma (Rowlands & Sarris, 2007; Verhoeven, 2009; Verhoeven et al., 2009; Doneus & 

Briese, 2011; Vermeulen & Crombé, 2013). 
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3. DEM 

 

3.1 Wat is een DEM? 

 

Een DEM is een digitale 2,5D- of 3D-weergave van het terreinoppervlak. Hieruit kunnen twee 

verschillende digitale hoogtemodellen afgeleid worden, namelijk een Digital Surface Model 

(DSM) en een Digital Terrain Model (DTM). Indien alle objecten op het terreinoppervlak 

weergegeven worden, is het een DSM. In het geval dat enkel het naakte terreinoppervlak in 

kaart wordt gebracht, wordt er gesproken van een DTM (Stal, 2014). 

 

Een DEM kan verkregen worden aan de hand van laserscanning, klassieke topografische 

surveys, satellietobservatietechnieken, conventionele fotogrammetrie en fotomodellering 

(image based modelling) (Stal, 2014). Airborne laserscanning is de meest gebruikte en 

kwalitatieve techniek voor het verkrijgen van een DEM voor de detectie van zowel onder- als 

bovengrondse archeologische artefacten (Doneus, 2013). Een andere techniek is 

fotomodellering, waaruit een DEM kan bekomen worden. 

 

Aan de hand van fotomodellering kan de realiteit in 3D gemodelleerd worden. Deze methode 

maakt gebruik van foto’s, waaruit de nodige informatie (coördinaten, afstanden, 

karakteristieke punten) kan afgeleid worden. Er worden in het proces een aantal stappen 

doorlopen: de verzameling van de ruimtelijke coördinaten (homologe punten op overlappende 

foto’s voor georeferentie), de 3D-reconstructie van de geometrie en het aanmaken van een 3D 

visuele voorstelling van de realiteit. In de laatste stap kunnen de resulterende 3D-volumes 

visueel esthetisch gemaakt worden aan de hand van texturen (Stal, 2014; http://www.igi-

global.com, 16/04/2016). 

 

3.2 Belang in de archeologie 

 

Fotomodellering, met als resultaat een gedetailleerd DEM, is een toepassing binnen de 

archeologische prospectie van allerhande oppervlakken. Aan de hand van een DEM kunnen 

archeologische structuren in het reliëf waargenomen worden. In landbouwregio’s kan deze 

techniek gemakkelijk en met goede resultaten toegepast worden, maar in bosgebieden is de 

detectie van begraven archeologische artefacten een moeilijk en zelfs problematisch proces 

(Doneus et al., 2008). Daarom worden overbodige objecten (bv. houtstapels), hoge (bv. 

bomen) en lage (bv. struikgewas) vegetatie best weggefilterd uit de resulterende dense point 
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cloud (Doneus & Briese, 2006; Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011; Stal, 2014). Zo 

worden deze vegetatievolumes niet aanzien als mogelijke archeologische artefacten. Bermen, 

muren en kleine archeologische structuren moeten wel opgenomen worden in het finale 

hoogtemodel (Doneus & Briese, 2006). 

 

Een groot voordeel is dat het micro- en macroreliëf in bossen normaal goed bewaard is 

gebleven. Dit komt doordat de vegetatie in het bos een stabiliserend effect heeft op processen 

van erosie en voorkomt dat er menselijke interactie op het bodemoppervlak gebeurt (bv. 

ploegen). Grote archeologische structuren (macroreliëf) kunnen gemakkelijk waargenomen 

worden op een DEM, op het terrein zelf en vanuit de lucht via schaduw- en sneeuwsporen, 

zelfs door een dicht bladerdak (Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011).  

 

Kleine en lage archeologische structuren (microreliëf) in bosgebieden zijn quasi onzichtbaar 

vanuit de lucht en op de grond. Enkel in het geval dat er een grote en dichte hoeveelheid 

punten (x, y, z) op het terreinoppervlakte beschikbaar is voor het aanmaken van een DTM, 

kan de identificatie van deze structuren vergemakkelijkt worden. Daarnaast hangt de kwaliteit 

van een hoogtemodel vooral af van de puntendichtheid (de resolutie) van het DEM, de LAI 

van het bladerdak, de densiteit van de vegetatie, de overlap tussen de opeenvolgende foto’s en 

de goede uitvoering van de filtering (Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011).  

 

De beste periode voor het uitvoeren van fotomodellering is de laatste weken van de herfst, de 

winter en het begin van de lente, wanneer de bomen en het struikgewas hun bladeren hebben 

verloren (Figuur 6: tussen punten A-C). Daarnaast mogen er geen hopen sneeuw of bladeren 

aanwezig zijn in het studiegebied, aangezien dit oppervlakkige depressies in het reliëf kan 

opvullen en zo het verkeerde beeld kan creëren (Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011). 

 

3.3 Visualisaties afgeleid van een DEM 

 

De data, die weergegeven worden op een DEM, kunnen ook op andere manieren 

gevisualiseerd worden. De meest gebruikte en gekende visualisatietechnieken zijn 

contourlijnenkaarten, hillshades, hellingenkaarten, lokale reliëfmodellen (LKR) en 

dwarsprofielen (Yokoyama et al., 2002; Doneus & Briese, 2011; Doneus, 2013). Geen enkele 

van deze technieken is in staat om alle details van het reliëf weer te geven. Om een volledig 
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en grondig zicht te krijgen op de topografie van de archeologische site, worden de technieken 

best met elkaar gecombineerd.  

 

Op een hillshade of shaded relief wordt het terreinoppervlak aan de hand van grijstinten in 3D 

voorgesteld. Het geeft de interactie tussen het terrein en (zon)licht weer. Voor het 

beschaduwen van het beeld moet de relatieve positie (de hoogte en azimut) van een lichtbron 

(bv. de zon) ingegeven worden (Barbier et al., 2011; http://desktop.arcgis.com, 4 mei 2016). 

Er worden best meerdere hillshades, waarbij de lichtbron telkens een andere positie inneemt, 

bestudeerd en geïnterpreteerd voor het detecteren van archeologische artefacten op het terrein. 

Dit komt omdat lineaire structuren, evenwijdig aan de lichtstralen, anders onzichtbaar zijn. De 

combinatie van een hillshade met een hellingenkaart van het terrein is ook een mogelijke 

oplossing voor dit probleem. Hierbij worden alle structuren, onafhankelijk van hun richting, 

duidelijk weergegeven (Doneus & Briese, 2011).  

 

Een nadeel is dat bij de meeste visualisatietechnieken de omtrek van de objecten een shift 

ondergaat in horizontale richting. Dit is niet het geval bij openness (Doneus, 2013). Openness, 

namelijk de graad van dominantie of insluiting van een locatie op een onregelmatig 

oppervlak, is een nieuwe visualisatietechniek voor de interpretatie van DEM’s in 

archeologische context. Het is gelinkt aan het line-of-sight concept van het terrein. Hierbij 

wordt de openness value van een locatie (rasterelement) berekend aan de hand van profielen 

in minstens acht richtingen (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW), afgeleid van een DEM, binnen 

een vooraf gedefinieerde radiale afstand (Figuur 7, r). Eerst wordt langs ieder profiel de 

grootst mogelijke zenit- (Figuur 7, α) of nadirhoek (Figuur 7, β) vastgesteld. De positieve 

openness (PO) en negatieve openness (NO) zijn dan de gemiddelde waarde van 

respectievelijk alle zenithoeken en alle nadirhoeken, m.a.w. de openness boven en onder het 

terreinoppervlak. Daaruit volgt dat volledig effen terreinen een openness value van 90° 

hebben (Yokoyama et al., 2002; Doneus, 2013). Hoge positieve waarden wijzen op convexe 

terreinelementen, terwijl hoge negatieve waarden concave vormen aanduiden (Prima et al., 

2006) 
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Figuur 7: PO (α) en NO (β) langs het O-profiel (α90, β90) en het W-profiel (α270, β270) 

in twee verschillende topografische situaties 

Bron: Doneus (2013) 

 

Figuur 8 geeft een meer gedetailleerd beeld weer van de berekening van de openness in een 

punt A op het terreinoppervlak. De maximale zenithoek DϕL en nadirhoek DψL langs één van 

de acht azimuts D (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 en 315) binnen een radiale afstand L worden 

volgens Prima et al. (2006) berekend aan de hand van de volgende formules: 

DϕL = 90 −  DβL 

DψL = 90 − DδL 

De PO ΦL en NO ψL in het punt A op het DEM worden dan verkregen met de volgende 

formules: 

ΦL = (0ΦL + 45ΦL + ... + 315ΦL)/8 

ψL = (0ψL + 45ψL + ... + 315ψL)/8 

 

Een circulair bewegend venster, waarvan de grootte afhankelijk is van de radiale afstand L, 

zal de openness value berekenen voor elk rasterelement van het DEM. Hierbij worden 

topografische componenten, buiten het venster, niet in rekening gebracht. Indien de radiale 

afstand klein (enkele meters) wordt gehouden, zal er op lokale micro-topografische variaties 

extra aandacht worden gevestigd. Daarentegen benadrukken grotere afstanden (> 100 meter) 

riviervalleien en heuveltoppen. De radiale afstand wordt dus ingesteld afhankelijk van het 

type en de schaal van het onderzoek. Deze visualisatietechniek werd nog maar zelden 

toegepast in de archeologie voor de interpretatie van het reliëf en moet in de toekomst nog 

verder onderzocht en geëvalueerd worden (Yokoyama et al., 2002; Doneus, 2013). 

 



27 

 

 

Figuur 8: Bepaling van de PO (𝚽𝐋) en NO (𝛙𝐋) in een punt A 

Bron: Prima et al. (2006) 

 

3.4 Toepassingen 

 

In april 2006 deden Doneus en Briese (2006) onderzoek naar de mogelijkheden van airborne 

laserscanning voor het uitvoeren van een archeologische prospectie in een dicht bebost gebied 

in het Leithagebergte (Oostenrijk). Na het scannen van het studiegebied met een 

puntendichtheid van één punt per m² werden de punten die niet tot het ruwe terreinoppervlak 

behoorden verwijderd uit de puntenwolken. Hiervoor werd onder meer een gewichtsfunctie 

gebruikt, waarbij aan punten boven het terrein (bv. op vegetatie en houtstapels) een laag 

gewicht toegekend werd, rekening houdend met de eigenschappen van de ontvangen 

laserstralen. Muren, putten en kleine archeologische structuren werden uiteraard behouden op 

de puntenwolken. Deze filtering werd zeer nauwkeurig uitgevoerd om te voorkomen dat lage 

vegetatie en verstorende objecten zonder verdere informatie als archeologische artefacten 

geïdentificeerd werden. Daarna werden de overige punten geïnterpoleerd. Het resulterende 

DTM was een goede en betrouwbare weerspiegeling van het grondoppervlak. 

 

Doneus et al. (2008) probeerden in 2006 de bovengrondse archeologische structuren van een 

walburcht op de bosrijke site Purbach (Oostenrijk) te detecteren aan de hand van airborne 

laserscanning. Het studiegebied bestond uit dicht bos en open natuurterrein, volledig bedekt 

met lage vegetatie en houtstapels. De scan werd uitgevoerd in april, wanneer de bomen nog 

bladerloos waren. De punten, die geen deel uitmaakten van het terreinoppervlak, werden uit 



28 

 

de verworven data gefilterd. Op het bekomen DTM kon de topografie van het terrein onder 

het dichte bladerdak gedetailleerd waargenomen worden. Vooral de omwallingen van het fort 

werden hierop duidelijk weergegeven. Ook kleinere archeologische structuren (een 

waterreservoir, putten en ronde grafheuvels) konden gedetecteerd worden. Het noordelijke 

deel van het kerkhof op de site was moeilijk waar te nemen aangezien veel tombes volledig 

bedekt waren met houtstapels, objecten die moeilijk weg te filteren zijn uit de puntenwolken. 

In het verleden werd er reeds een terrestrische opmeting gedaan van dit studiegebied, waarbij 

de resultaten werden afgebeeld op de topografische kaart van Ulbrich. Veel lage 

microtopografische structuren, die niet geobserveerd werden door de surveyors op het terrein, 

werden ontdekt op het DTM. Daarnaast werden de uiteinden van de twee buitenomwallingen 

van de burcht gedetecteerd op de hillshade, afgeleid van dit DTM. Aangezien deze 

overblijfselen zich op een steil en dicht begroeid terrein bevonden, waren ze niet 

waargenomen tijdens de terrestrische opmetingen. Er kon geconcludeerd worden dat het 

gebruik van een DTM als archeologische prospectietechniek goede resultaten opleverde. 

Daarnaast kon terreinverificatie de interpretatie van het DTM vergemakkelijken in het geval 

van kleine en lage objecten. 

 

Doneus (2013) testte het potentieel van de visualisatietechniek openness uit aan de hand van 

twee archeologische prospecties, uitgevoerd in Leithagebirge (Oostenrijk) en Birka-

Hovgarden (Zweden), gebruik makend van airborne laserscanning. Voor de berekening van 

de openness werd het softwarepakket OPALS gebruikt. Aan de hand van het DTM van de  

eerste site, werd een hillshade gecreëerd dat de algemene topografie van het terrein duidelijk 

representeerde. Met behulp van dit DTM, werden de PO en NO vervolgens berekend en in 

kaart gebracht. Op de hillshade werden lineaire archeologische structuren, evenwijdig met de 

stralen van de lichtbron, niet duidelijk weergegeven. Op de openness kaarten werd algemene 

topografische informatie niet afgebeeld, maar waren alle lineaire structuren zichtbaar. PO 

stelde de verzakte loopgraven, kraters en putten overzichtelijk voor aan de hand van donkere 

tinten. Een groot voordeel was dat plotse veranderingen in hellingsgraad (bv. de kraterranden 

en terrassen) op het terrein benadrukt werden aan de hand van heldere lijnen, net zoals bij 

hillshades. NO bood een minder duidelijke voorstelling van de (randen van) objecten, maar 

leverde andere informatie op, namelijk de aanduiding van de diepste delen van de bomkraters 

en loopgraven aan de hand van donkere plekken en lijnen.  
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In Birka-Hovgarden werden er honderden grafheuvels gevonden. Op de PO kaart (Figuur 9, 

b) werden de lage waarden (bv. het onderste deel van de heuvels) in donkere kleuren en de 

hoge waarden (bv. de heuveltoppen) in heldere tinten voorgesteld. Hierdoor werden kleine 

depressies op sommige grafheuvels duidelijk afgebeeld als donkere cirkels. De NO kaart 

(Figuur 9, c) benadrukte de voet (omtrek) van de grafheuvels aan de hand van donkere lijnen. 

Uit het onderzoek van beide sites kon geconcludeerd worden dat de combinatie van een PO en 

NO kaart de omtrek van objecten en de hoogste en laagste delen van het reliëf duidelijk 

afbeeldde. Hierbij werden vooral lokale concave en convexe vormen geaccentueerd (Doneus, 

2013). 

 

 

Figuur 9: Drie visualisaties van de grafheuvels in Birka-Hovgarden 

Bron: naar Doneus (2013) 
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3.5 De voor- en nadelen van een DEM 

 

De interpretatie van een DEM biedt op archeologisch vlak een aantal voordelen. Door 

vegetatie bedekte grote archeologische structuren (kastelen, tempels, wegen, 

gebouwencomplexen) kunnen vlot gedetecteerd worden op een DEM. Ook lineaire vormen 

kunnen gemakkelijk waargenomen worden. Daarnaast is het een techniek waarbij het terrein 

niet moet betreden worden, waardoor er zeker geen schade kan toegebracht worden aan de 

site. Bovendien kan een groot terrein in een korte tijdspanne in kaart gebracht worden. Hierbij 

wordt elk onderdeel met een even grote puntendichtheid geregistreerd. Door het gebruik van 

de visualisatietechniek openness, afgeleid van een DEM, worden lokale convexe en concave 

vormen in het reliëf benadrukt. Daarnaast maakt deze techniek een duidelijk onderscheid 

tussen de laagste (graftombes, putten, sleuven) en hoogste delen in het terreinoppervlak 

(Doneus & Briese, 2006; Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011; Doneus, 2013). 

 

Daarnaast zijn er nadelen verbonden aan het gebruik van een DEM voor de detectie van 

ondergrondse archeologische artefacten. Microtopografische structuren (waterputten, ovens, 

grafheuvels) zijn moeilijker waar te nemen op een DEM, zeker als ze bedekt zijn met dichte 

vegetatie. Lage vegetatie is immers moeilijk te detecteren en weg te filteren uit de dense point 

cloud. Daarnaast kunnen deze structuren verward worden met verstorende objecten, zoals 

houtstapels. Bovendien is een DEM zonder verdere informatie moeilijk te interpreteren op 

archeologisch vlak. Daarom wordt deze tool best gecombineerd met de resultaten van andere 

meetmethodes (bv. een gedetailleerde topografische kartering van een terrestrische survey).  

Daarenboven kan een DEM van de hedendaagse topografische situatie verschillen vertonen 

met de toestand van het reliëf in het verleden. Er moet hiermee rekening gehouden worden bij 

het analyseren en interpreteren van het hoogtemodel. Verder zijn niet-lineaire objecten 

moeilijk te identificeren doordat er ruis, veroorzaakt door dichte vegetatie en verstorende 

objecten, kan optreden in het DEM. Tenslotte zijn begraven archeologische overblijfselen, die 

geen sporen achterlaten in het reliëf, onmogelijk te detecteren op een DEM (Doneus & Briese, 

2006; Doneus et al., 2008; Doneus & Briese, 2011; Doneus, 2013). 
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4. STUDIEGEBIED 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd op de archeologische site Edzna, gelegen ten zuidoosten van 

Campeche op het schiereiland Yucatan in Mexico (Figuur 10). Deze bosrijke site met een 

grootte van 17 km² bevindt zich in het bovenste gedeelte van de smalle Edznavallei. Het 

gebied werd in 1906 ontdekt en daarna verder bestudeerd door verschillende archeologen. 

Hieruit bleek dat de stad van 600 v.C. tot 1450 bewoond werd door de Maya’s. Edzna staat 

vooral bekend voor de aanwezigheid van steles, afbeeldingen van mensen die uitgehouwen 

zijn in rotsblokken, en de Edificio de los Cinco Pisos. Deze laatste is een tempel in de vorm 

van een piramide met vijf verdiepingen. Het gebouw dateert, net zoals de meeste constructies 

op deze site, uit de Late Klassieke periode (Matheny et al., 1980; Lonneville, 2014). 

 

 

Figuur 10: De situering van het studiegebied 

Bron: Lonneville (2014) 

 

Tegenwoordig wordt in Campeche een slash-and-burn landbouw toegepast. Hiervoor worden 

stukken bos gerooid, gewassen (meestal maïs, rijst, sojabonen en noten) geplant en later 

geoogst. In het verleden werd deze vorm van landbouw ook gehanteerd, waarbij er een 
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hydraulisch netwerk op de site werd aangelegd voor de irrigatie van de akkers in droge 

periodes (Matheny et al., 1980). Van deze oude kanalen en waterreservoirs zouden er nog 

steeds overblijfselen moeten aanwezig zijn in de grond. 

 

Het regenseizoen in Edzna doet zich voor van midden mei tot eind december. Daarna volgt 

het droge seizoen, waarbij maart, april en mei de maanden zijn waarin er maximale stress in 

de vegetatie voorkomt. De op de grond gevallen bladeren van de bomen beschermen dan in 

beperkte mate de vegetatie van deze stress. Het veldonderzoek werd uitgevoerd in het 

regenseizoen, namelijk in de maand oktober. Dit is eigenlijk geen optimale periode voor het 

maken van NIR-foto’s doordat vegetatiesporen dan minder goed detecteerbaar zijn op het 

terrein. Daarentegen wordt de observatie van het hydraulisch netwerk op de site 

vergemakkelijkt aangezien de meeste kanalen in de regenperiode opgevuld geraken met water 

(Matheny et al., 1980). 

 

Er bestaan reeds een aantal archeologische kaarten van onderzochte delen van de site. Toch 

blijven er nog heel wat zones een mysterie. In het onderzoek werden er foto-opnames 

uitgevoerd boven zes zones (Figuur 11) waarvan er vermoed wordt dat er zich archeologische 

structuren onder de grond bevinden. De vegetatie in deze zones bestaat grotendeels uit dichte 

tropische bossen. Er werden samples genomen van vier verschillende planten op het terrein 

om deze later te determineren. De determinatie werd uitgevoerd door Marie-Stéphanie 

Samain, een wetenschapper van het ecologisch instituut INECOL in Patzcuaro (Mexico). Zo 

werden vier plantsoorten onderscheiden: de Spondias mombin L., de Pachira aquatica Aubl., 

de Bauhinia (variegata) L. en de Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. De fenologische cyclus 

van deze planten wordt weergegeven in tabel 2. De periodes in deze tabel zijn een indicatie en 

kunnen, afhankelijk van de locatie van de plant en de meteorologische omstandigheden per 

jaar, variëren. 
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Tabel 2: De fenologische cyclus van vier plantsoorten in Edzna (Mexico) 

Plantsoort Bladgroei Bloeiperiode 

bloemen 

Rijp fruit Bladverlies 

Spondias mombin L. maart - april feb. – half mei 

juli – aug. 

sep. – dec. jan. – feb. 

Pachira aquatica Aubl. feb. - maart jan., okt. juni – juli / 

Bauhinia (variegata) L. mei okt. – nov. dec. – jan. jan. – april 

Cojoba arborea (L.) Britton 

& Rose 

/ okt. – juni april – okt. / 

Bron: Frankie et al. (1974), Sandí en Flores (2002), Dutta en Devi (2015), eigen verwerking 

 

De tabel toont aan dat in de maand oktober de vier plantensoorten een volle groene kruin 

hebben. Daarnaast hangen er (rijpe) vruchten aan de Spondias Mombin L. De bloemen van de 

overige drie plantensoorten staan in deze periode in bloei. Er kan geconcludeerd worden dat 

alle planten zich in oktober in het volgroeide groene stadium bevinden. Dit zorgt ervoor dat 

de reflectie van NIR-licht op de vegetatie maximaal is en vegetatiesporen goed gedetecteerd 

kunnen worden. 

 

 

Figuur 11: De situering van de onderzoekszones 
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5. MATERIAAL 

 

5.1 Camera 

 

Voor de luchtfotografie werd er gebruik gemaakt van een RGB- en NGB-camera, namelijk 

een Sony NEX-5R en een Canon S110. De Canon S110, oorspronkelijk een RGB-camera, 

werd omgevormd naar een NGB-camera die enkel NIR, groen en blauw licht opvangt. 

Daarvoor werd een filterglas, die het rode licht blokkeert en in plaats daarvan het NIR-licht 

doorlaat, in de camera gestoken (www.events38.com, 14 april 2017). In de onderstaande tabel 

worden de specificaties van deze camera’s weergegeven. 

 

Tabel 3: Specificaties Sony NEX-5R en Canon S110 

 Sony NEX-5R Canon S110 

Gewicht  466 g (inclusief batterij en lens) 198 g (inclusief batterij) 

Afmetingen 111 x 59 x 39 mm 99 x 59 x 27 mm 

Sensortype  CMOS CMOS 

Sensorgrootte 23,50 mm x 15,60 mm 7,60 mm x 5,70 mm 

Sensorresolutie 16,1 Megapixel 12,1 Megapixel 

Beeldresolutie 4912 x 3264 pixels 4000 x  3000 pixels 

Focale lengte lens 20 mm 5,2 – 26 mm 

Optische zoom 0,12x 5,00x 

Diafragma f/3,5 – f/5,6 f/2 – f/8 

ISO 100 – 25600 80 - 12800 

Sluitertijd 30-1/4000s 15-1/2000s 

Bron: www.imaging-resource.com (27/04/2016); www.artencraft.be (15/05/2017), eigen 

verwerking 

  

De Canon Hack Development Kit (CHDK) werd geïnstalleerd op de geheugenkaart van de 

Canon S110. Deze software verschaft extra functionaliteiten, bijvoorbeeld beeldopnames via 

bewegingsdetectie en een zoomfunctie tijdens video-opnames, aan de camera. Een voordeel is 

dat de CHDK geen permanente aanpassingen kan maken aan het toestel 

(www.chdk.wikia.com, 14 april 2017). Voor het onderzoek werd het script van de 
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intervalometer gebruikt. Deze tool laat toe om het tijdsinterval tussen het nemen van de 

verschillende foto’s te bepalen. 

 

5.2 Topografisch materiaal 

 

Het opmeten van de grondcontrolepunten (GCP’s) op het terrein voor de georeferentie van de 

luchtfoto’s gebeurde aan de hand van twee toestellen, namelijk een Trimble R8 (rover) en een 

Trimble R10 (basisstation) GNSS-toestel. De nauwkeurigheid van de GNSS-metingen met 

deze toestellen wordt per methode weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 4: Nauwkeurigheid Trimble R8 en Trimble R10 

  Trimble R8 Trimble R10 

Code DGNSS Horizontaal ± 0,25 m + 1 ppm RMS 

Verticaal ± 0,50 m + 1 ppm RMS 

SBAS WAAS < 5 m 3DRMS 

Static en 

FastStatic 

Horizontaal ± 5 mm + 0,5 ppm RMS ± 3 mm + 0,5 ppm RMS 

Verticaal ± 5 mm + 1 ppm RMS ± 5 mm + 0,5 ppm RMS 

RTK Horizontaal ± 10 mm + 1 ppm RMS ± 8 mm + 1 ppm RMS 

Verticaal ± 20 mm + 1 ppm RMS ± 15 mm + 1 ppm RMS 

Bron: www.rizopoulos.gr (14/04/2017), www.trimble.com (14/04/2017), eigen verwerking 

 

5.3 UAV 

 

Voor de uitvoering van de luchtfotografie werd er een UAV ingezet. Meer specifiek gaat het 

over een 540H Hexa Flyer, een model met zes motoren (Figuur 12). In onderstaande tabel 

worden de specificaties van dit platform weergegeven. 

  



37 

 

Tabel 5: Specificaties 540H Hexa Flyer 

 540H Hexa Flyer 

Gewicht 1150 g (zonder elektronica, propellers en batterijen) 

Maximaal gewicht 2500 g 

Hoogte 323 mm 

Payload Maximaal 800 g 

Diameter 540 mm 

Batterijen 2 x 3S Lipo (11,1V en 4000 mAh) 

Vliegtijd 5 – 15 min 

GNSS-ontvanger GPS GU-INS controller 

Bron: www.rc-rob.nl (03/05/2016), www.gauimrt.com (15/04/2017), eigen verwerking 

 

De 540H Hexa Flyer wordt in losse stukken geleverd en dient zelf in elkaar gestoken te 

worden. Reserveonderdelen kunnen aangekocht worden bij de leverancier, wat toelaat om 

defecten aan het toestel zelf te herstellen (www.gauimrt.com, 15 april 2017). Doordat deze 

UAV vlot gedemonteerd kan worden en een licht gewicht heeft, is het eenvoudig en compact 

te vervoeren (www.rc-rob.nl, 3 mei 2016). Een derde voordeel is de wendbaarheid van het 

toestel tussen terreinobjecten. Deze factor is belangrijk aangezien het onderzoeksgebied 

dichte hoge begroeiing en tempelruïnes bevat. Uiteraard speelt de ervaring van de UAV-

operator hierbij ook een rol. De 540H Hexa Flyer heeft ook twee nadelen: de instabiliteit bij 

een hoge windkracht en de beperking in vliegtijd. 

 

 

Figuur 12: De 540H Hexa Flyer 
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De 540H Hexa Flyer werd op twee manieren bestuurd: in de manuele en autonome modus. De 

manuele modus werd gebruikt voor de foto-opnames van enkele tempels op de archeologische 

site en het opstijgings- en landingsproces, terwijl de autonome modus toegepast werd voor 

vluchten boven de omliggende bossen. Via de software Ground Station (versie 4.0.11) van 

DJI werden de vliegplannen, uitgetekend in QGis, doorgegeven aan de UAV. Aan het begin 

van elke vlucht werd de camera (Sony NEX-5R of Canon S110) stevig vastgemaakt aan het 

metalen frame onderaan de UAV.  



39 

 

6. METHODEN 

 

6.1 Data-acquisitie 

 

6.1.1 Topografische opname 

 

Voor de absolute oriëntatie van de luchtfoto’s werden meerdere GCP’s aangebracht in vijf 

van de zes onderzoekszones. Zone Fortaleza bevat geen targets aangezien dit gebied zeer 

ontoegankelijk is door de aanwezigheid van dichte vegetatie en grote waterplassen. De targets 

werden zelf gemaakt en op het terrein vastgehecht met vijf nagels (Figuur 13).  

 

 

Figuur 13: Een zelfgemaakte target in zone Unexplored 

 

Binnen de zones werden de targets (Figuur 14) zo goed mogelijk verspreid om een 

nauwkeurige georeferentie na te streven. De dichte bossen en poelen op het terrein zorgden er 

echter voor dat deze taak moeilijk volbracht kon worden. Daarom werd er beslist om de vijf 

zones te laten overlappen. Zo kunnen de karakteristieke punten uit een nauwkeurig 

gegeorefereerde orthofoto van de ene zone gebruikt worden als bijkomende targets voor de 

georeferentie van de luchtfoto’s van een andere overlappende zone. Ook kunnen GCP’s, 

gelegen in het overlappende gedeelte van twee zones, gebruikt worden voor de georeferentie 

van de luchtfoto’s van beide zones. 

 

Vervolgens werden de coördinaten van de GCP’s in het UTM 15 Noord referentiesysteem, 

met datum ETRS89, bepaald met GNSS. Binnen elke zone werd eerst het basisstation 
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(Trimble R10) vrij opgesteld. Dit GNSS-toestel werd ingesteld om zijn positie gedurende een 

drietal uur te loggen in SBAS-modus. Ondertussen werden de verschillende GCP’s binnen de 

zone opgemeten met de rover (Trimble R8) in Real Time Kinematic (RTK) of Post 

Processing Kinematic (PPK) modus, afhankelijk van de kwaliteit van de radioverbinding met 

het basisstation. Aangezien de werkelijke positie van het basisstation op dat moment nog niet 

bepaald was, werden deze metingen gelinkt aan een (minder nauwkeurige) benaderende 

positie van de Trimble R10. In RTK-modus worden de real-time correcties dan bekomen door 

het verschil te berekenen tussen de benaderende positie en de door de satellieten vastgestelde 

posities van het basisstation. Tijdens de dataverwerking werd de exacte positie van het 

basisstation bepaald en werden de metingen aan de hand van dit resultaat gecorrigeerd (zie 

6.2.1). 

 

 

Figuur 14: De situering van de GCP’s 
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6.1.2 Fotografische opname 

 

Voor de verwerving van de luchtfoto’s werd een UAV in de manuele en autonome 

vliegmodus ingezet. In elke zone werden er meerdere vluchten uitgevoerd, waarbij er voor 

elke vlucht een vliegplan werd opgesteld. Eerst werd een vlieghoogte (H) gekozen, rekening 

houdend met het type UAV en de omgevingseigenschappen. Op basis van deze parameter 

werden de grondbreedte (Gb) en grondlengte (Gl), de afmetingen op het terrein die door een 

luchtfoto bestreken worden, berekend. Hiervoor werden de volgende formules gehanteerd: 

Gb =
H ∗ Sb

f
 

Gl =
H ∗ Sl

f
 

Met:  f Focale lengte 

 Sb Sensorbreedte 

 Sl Sensorlengte 

 

Daarna werd de Ground Sampling Distance (GSD), de breedte op het terrein die door een 

pixel weergegeven wordt, berekend. Hiervoor werd een nieuwe parameter gebruikt, namelijk 

het aantal pixels in de fotobreedte (D). De GSD werd bepaald aan de hand van de formule van 

Neumann (2008): 

GSD =
H ∗ Sb

f ∗ D
 

 

Vervolgens werd het tijdsinterval tussen het nemen van de verschillende luchtfoto’s (t) 

bepaald. Dit is afhankelijk van de gewenste overlap tussen de opeenvolgende foto’s (O) en de 

vliegsnelheid van de UAV (v): 

t =
Gl ∗ O

v
 

 

Daaropvolgend werden de vlieglijnen per zone geconstrueerd in QGis, rekening houdend met 

de gewenste overlap tussen de naburige vlieglijnen. Voldoende overlap is immer noodzakelijk 

voor de fotomodellering in Agisoft PhotoScan Professional. Per vlucht werden één of twee 

vlieglijnen geïmporteerd in Ground Station, waarna het vliegplan werd doorgegeven aan de 

UAV. 
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Tenslotte werden aan het begin van elke vlucht de instellingen van de camera (diafragma, 

ISO-waarde en sluitertijd) bijgesteld, rekening houdend met de weersomstandigheden. 

Aangezien de instellingen van de eerst getrokken foto van toepassing zijn voor de volledige 

fotoreeks binnen een vlucht, werd de camera gericht op het studieobject, namelijk vegetatie 

op een redelijke afstand. Ondertussen werd de intervalometer ingeschakeld en de camera 

bevestigd aan de UAV. Na elke vlucht werd een kwaliteitscontrole gedaan, want een 

wijziging in de weersomstandigheden kon leiden tot een kwaliteitsafname van de foto’s, 

bijvoorbeeld over- of onderbelichting. Tevens werd er geverifieerd of de foto’s van een vlucht 

gealigneerd konden worden in Agisoft PhotoScan Professional. In het geval van slechte 

resultaten, werd de vlucht herdaan met aangepaste camera-instellingen of werd een extra 

vlucht ingelast om een geslaagde foto-alignering te verkrijgen. 

 

De Canon S110 werd gebruikt om NGB-luchtfoto’s te verzamelen van zone AntonioNGB, 

waarin er tien vluchten werden uitgevoerd. Van de andere zones zijn er geen NGB-beelden 

aangezien de camera beschadigd werd. Dit komt doordat de UAV, ten gevolge van een 

disfunctionerende motor, op het verste punt van een vlucht neergestort is in een waterplas. De 

UAV werd gedemonteerd en de defecte onderdelen werden vervangen door reservestukken. 

Aangezien de Canon S110 definitief beschadigd was, werd de Sony NEX-5R gebruikt voor de 

vluchten in de overige zones. Om het aantal vluchten te beperken, werd er gekozen voor een 

hogere vlieghoogte. De parameters van de vluchten met beide camera’s zijn terug te vinden in 

tabel 6. 
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Tabel 6: De vluchtparameters met de Canon S110 en Sony NEX-5R 

Parameters Canon S110 Sony NEX-5R 

Resolutie 4000 x 3000 pixels 4912 x 3264 pixels 

Focale lengte 24 mm 20 mm 

Sensorbreedte 36 mm 23,4 mm 

Sensorlengte 24 mm 15,6 mm 

Vlieghoogte 60 m 90 m 

Grondbreedte 90 m 105,3 m 

Grondlengte 60 m 70,2 m 

GSD 22,5 mm 21,44 mm 

Vliegsnelheid 5 m/s 5 m/s 

Overlap Tussen naburige foto’s ± 83% (27 m) ± 85% (59,67 m) 

Tussen vlieglijnen ± 30% (49,8 m) ± 30% (31,5 m) 

Tijdsinterval 2 seconden 2 seconden 

 

6.2 Dataverwerking 

 

6.2.1 Topografische opname 

 

De logging van het basisstation werd door AllTerra verwerkt via de software Trimble 

Business Center. Hierbij werd het gemiddelde berekend van de resultaten van de logging en 

aangenomen als de werkelijke positie van het basisstation. Nadat de benaderende coördinaten 

van het basisstation vervangen werden door deze uitkomst, werd de meting van de GCP’s 

verschoven ten opzichte van de nauwkeurig berekende positie. Tenslotte werden correcties 

uitgevoerd op de PPK-metingen. 

 

6.2.2 Fotografische opname 

 

6.2.2.1 Agisoft PhotoScan Professional 

 

Het aligneren van de luchtbeelden en de geometrische reconstructie van het terrein in 3D 

gebeurde aan de hand van Structure from Motion (SfM) en Multiview Stereo (MvS) in Agisoft 

PhotoScan Professional (Stal, 2014). Het resultaat van de fotomodellering is een orthofoto en 
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een DSM, die geïnterpreteerd kunnen worden in de archeologische context van het onderzoek. 

Voor de verwerking van de luchtfoto’s per zone werden in Agisoft PhotoScan vijf stappen 

doorlopen. Voor de uitvoering van deze stappen werden de storende objecten (auto’s, 

personen ...) gemaskeerd op de foto’s. 

 

De eerste stap bestaat uit de alignering van de luchtfoto’s aan de hand van SfM, een proces 

waarbij de driedimensionale geometrie van objecten, cameraposities en –parameters 

verkregen worden op basis van een aantal tweedimensionale beelden. Hierbij wordt er 

gezocht naar homologe punten tussen de verschillende overlappende foto’s en hun posities 

worden bijgehouden. Zo kunnen de foto’s relatief georiënteerd worden, wat resulteert in een 

ruwe driedimensionale puntenwolk of sparse point cloud. Daarnaast worden de 

kalibratieparameters van de camera en de camerapositie voor elke foto bepaald (Verhoeven, 

2011; Stal, 2014; www.agisoft.com, 20 april 2017). 

 

Deze stap verliep moeizaam ten gevolge van de grote hoeveelheid foto’s per zone en de 

homogeniteit van de bestudeerde vegetatie. Vaak moest de alignering meermaals uitgevoerd 

worden in verschillende modi (medium, high, highest). Indien opnieuw een slecht resultaat 

werd bekomen, werden de foto’s opgesplitst in kleinere deelgroepen die hetzelfde proces 

ondergingen. Deze deelgroepen werden dan achteraf samengevoegd en gealigneerd tot één 

geheel. Ondanks de vele pogingen konden de foto’s van één vlucht in zone Inkom onmogelijk 

gealigneerd worden met de foto’s van de andere drie vluchten. Tevens konden acht foto’s van 

een vlucht in zone AntonioNGB niet gealigneerd worden met de overige foto’s van deze 

vlucht. In deze gevallen werd er beslist om de beelden van deze vlucht niet meer verder te 

gebruiken in het onderzoek. 

 

In de tweede stap werd een coördinaatsysteem, namelijk het UTM 15 Noord 

referentiesysteem met datum ETRS89, toegekend aan de data op basis van de GCP’s. De 

coördinaten van minstens drie GCP’s werden ingeladen in Agisoft PhotoScan en de 

overeenkomstige posities op de luchtfoto’s werden aangeduid met markers. Hoe meer GCP’s 

er werden gebruikt, hoe nauwkeuriger de georeferentie van het project. Deze stap werd niet 

uitgevoerd tijdens de verwerking van de luchtfoto’s van zone Fortaleza omdat er in dit gebied 

geen GCP’s gesitueerd zijn. 
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De derde stap omvat de aanmaak van een dense point cloud. Voor elk beeld wordt een 

dieptekaart, waarop de afstand tussen de intersectie van de verschillende lichtstralen en het 

focale centrum van de camera wordt weergegeven, berekend aan de hand van de 

cameraposities. Een dichte puntenwolk wordt bekomen door de diepte-informatie van alle 

foto’s te combineren (Stal, 2014; www.agisoft.com, 21 april 2017). Daarna werd de ruis (bv. 

zwevende punten) uit de bekomen puntenwolk verwijderd, zowel manueel als via de 

filtertools in Agisoft PhotoScan. Enkel de punten die deel uitmaken van het studieobject 

werden behouden. 

 

In de vierde stap werd een driedimensionale mesh gecreëerd op basis van MvS, vertrekkende 

van de dense point cloud. Bij de MvS-algoritmes worden de pixelwaarden van alle foto’s 

gebruikt, waaruit volgt dat de kleinste details op het terrein zichtbaar zijn in de mesh 

(Verhoeven, 2011). Een triangulatie wordt uitgevoerd op de dichte puntenwolk. Het resultaat 

is een mesh, een onregelmatig netwerk van driehoeken (Triangular Irregular Network of TIN) 

(Stal, 2014). Aangezien de mesh van sommige zones gaten in de vegetatie vertoonde, werd de 

tool ‘Closing holes’ in Agisoft Photoscan gebruikt. 

  

De laatste stap bestaat uit de toekenning van een textuur aan het 3D-model om een mooie 

visualisatie te bekomen. Hierbij wordt de mesh voorzien van kleuren op basis van de 

informatie uit de foto’s in het project. In tabel 7 wordt er een overzicht weergegeven van de 

instellingen per verwerkingsstap in Agisoft PhotoScan. 
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Tabel 7: Overzicht van de instellingen in Agisoft Photoscan Professional 

Verwerkingsstap Instelling 

Alignering van 

luchtfoto’s 

Accuracy Medium of High 

Pair preselection Disabled 

Key point limit 0 

Tie point limit 10 000 

Constrain features by mask Yes 

Aanmaak van dense 

point cloud 

Quality Medium 

Depth filtering Moderate 

Aanmaak van mesh Surface type Height field 

Source data Dense cloud 

Face count Custom 

Custom face count 500 000 

Interpolation Enabled 

Toekenning van 

texture 

Mapping mode Generic 

Texture from All cameras 

Blending mode Mosaic 

Texture size 4096 

Texture count 1 

Color correction No 

Hole filling Yes 

 

Na de vijf verwerkingsstappen kunnen een DSM en orthofoto gegenereerd worden in het 

UTM 15 Noord referentiesysteem. Beiden bestanden werden geëxporteerd als geoTIFF. De 

resolutie van de eindproducten is afhankelijk van de theoretisch haalbare resolutie (GSD), de 

gewenste grootte van de bestanden, de nauwkeurigheid van de verwerking en het doel van het 

onderzoek (Verlee, 2016). Deroin et al. (2011) onderscheiden ruimtelijke resolutie op vijf 

niveaus (Tabel 8). Voor archeologische doeleinden wordt de hoge tot zeer hoge resolutie 

aanbevolen. 
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Tabel 8: De vijf niveaus van ruimtelijke resolutie 

Niveau van ruimtelijke resolutie Pixelgrootte 

Zeer hoog ≤ 2 m 

Hoog ]2 m, 30 m] 

Medium ]30 m, 100 m] 

Laag ]100 m, 1000 m] 

Zeer laag > 1000 m 

Bron: Deroin et al. (2011), eigen verwerking 

 

De bekomen resolutie van de orthofoto’s en DSM’s in Agisoft Photoscan is op 

centimeterniveau en behoort tot de resolutieklasse ‘Zeer hoog’. Hierdoor worden elementen 

op het terrein, bijvoorbeeld microtopografische structuren, zeer gedetailleerd in beeld 

gebracht. Daarnaast worden de individuele onderdelen van de vegetatie, zoals een blad of een 

stuk van een tak, in deze resolutie voorgesteld in een pixel (Whitehead & Hugenholtz, 2014).  

 

Aangezien het studiegebied bestaat uit een dicht tropisch bos, zullen positieve of negatieve 

vegetatiesporen verschijnen in individuele bomen of struiken. Om op het niveau van 

individuele bomen te werken, is een lagere resolutie vereist. Om ruimte te laten voor de 

toepassing van een low pass filter en berekening van de openness voor verschillende 

windows, werd in dit onderzoek gekozen voor een pixelgrootte van 0,5 meter, nog altijd 

overeenkomstig met de resolutieklasse ‘Zeer hoog’. 

 

6.2.2.2 GIS 

 

Vanaf deze stap werd enkel verder gewerkt met de orthofoto’s en DSM’s van zone Inkom en  

zone Antonio. Deze rasterbestanden werden ingeladen in een GIS, namelijk ArcMap (versie 

10.5). De randen van de orthofoto’s en DSM’s werden bijgesneden aan de hand van de tool 

‘Clip’ aangezien deze een zeer grillige vorm hadden. Daarnaast werd het overlappende 

gedeelte van de DSM’s en orthofoto’s van zone AntonioNGB en zone AntonioRGB 

uitgesneden via dezelfde tool. 
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In het onderzoek werd er gewerkt met twee multispectrale digitale beeldsensoren, waardoor 

de resulterende luchtfoto’s opgebouwd zijn uit DN’s in plaats van gekalibreerde 

reflectiewaarden. Dit zorgt ervoor dat de traditionele schaal van de VI’s wijzigingen kan 

ondergaan en de uitkomsten hoofdzakelijk kwalitatief en niet kwantitatief zijn (Candiago et 

al., 2015). Om vertekende resultaten te vermijden op kwantitatief niveau, raden Lelong et al. 

(2008) aan om in dit geval enkel met genormaliseerde VI’s, zoals de NDVI en GNDVI, te 

werken. 

 

Om de detectie en interpretatie van de vegetatiesporen op de beelden te vergemakkelijken, 

werden de NDVI en GNDVI voor de orthofoto’s van zone Antonio berekend aan de hand van 

de raster calculator in ArcMap. Dit is immers de enige zone waarvan er NGB-luchtfoto’s 

verzameld werden. De SARVI en PVI konden niet bepaald worden aangezien de constanten 

in hun formules berekend worden op basis van reflectiewaarden (Kaufman & Tanré, 1992; 

Baret et al., 1993). Daarnaast werden de SR en GEMI niet berekend aangezien hun resultaten 

niet kwantitatief zijn. 

 

Om de formules van de VI’s in te kunnen voeren in de raster calculator, werd voor elke 

spectrale band van de orthofoto’s een apart rasterbestand aangemaakt. Vervolgens werd een 

low pass filter met vier verschillende kernels toegepast op de DSM’s van beide zones en de 

spectrale banden van de orthofoto’s van zone Antonio aan de hand van de ‘Focal statistics’ 

tool. Een low pass filter reduceert de lokale variaties en ruis door de waarde van elke pixel te 

vervangen door de gemiddelde waarde van de pixels binnen de kernel 

(http://desktop.arcgis.com, 13 mei 2017). Ten slotte werden per kernel de NDVI en GNDVI 

berekend. 

 

6.2.2.3 Relief Visualization Toolbox 

 

Uit de DSM’s konden geen DTM’s afgeleid worden aangezien er luchtfotografie gebruikt 

werd in plaats van LIDAR in het dicht beboste studiegebied. Zo konden er bijna geen 

bodempunten teruggevonden worden op de puntenwolken in Agisoft PhotoScan. De PO en 

NO kaart, op basis van de vier resulterende DSM’s per zone, werd berekend voor vier 

verschillende radiale afstanden via de Relief Visualization Toolbox (RVT). Dit is een 

programma om DEM’s met een hoge resolutie op verschillende manieren te visualiseren 

(iaps.zrc-sazu.si, 22 april 2017). 
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6.3 Data-analyse 

 

Om de verworven data te analyseren werden dwarse doorsnedes genomen op de DSM’s en 

openness kaarten van beide zones, alsook op de NDVI en GNDVI kaarten van zone Antonio 

aan de hand van de 3D Analyst Toolbox in ArcMap. De locatie van deze doorsnedes werd 

zorgvuldig gekozen.  

 

Aan de zijkant van de rijbaan, net voor de ingang van de parking van Edzna, bevindt zich een 

grote heuvel die bedekt is met bomen. De rotsblokken tussen deze vegetatie wijzen 

ontegensprekelijk op de aanwezigheid van een ondergrondse overgroeide tempel. Daarom 

werd een dwarse doorsnede genomen op deze locatie in zone Inkom. Na observatie van de 

orthofoto’s, NDVI- en GNDVI-kaart van zone Antonio werd een doorsnede genomen 

doorheen een gebied waar er duidelijk water aanwezig is. Deze watersporen verwijzen 

immers naar de kanalen van het hydraulische netwerk in Edzna. 
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7. RESULTATEN 

 

7.1 Georeferentie van de 3D-modellen 

 

De resultaten van de tweede stap van de verwerking in Agisoft PhotoScan, namelijk de 

nauwkeurigheid van de georeferentie van elke zone, worden weergegeven in tabel 9. Normaal 

werden er tien GCP’s gebruikt voor zone Hechicera, maar door de slechte nauwkeurigheid 

van GCP 3 (2,430 m) daalde de nauwkeurigheid van het volledige project enorm. Daarom 

werd dit GCP niet ingeschakeld in deze stap. 

 

Tabel 9: De nauwkeurigheid van de georeferentie in Agisoft PhotoScan 

Zone Aantal GCP’s Nauwkeurigheid (m) 

AntonioNGB 10 0,141 

AntonioRGB 4 0 

CincoPisos 3 0 

Unexplored 5 0,108 

Inkom 3 0 

Hechicera 9 0,044 

 

In zone AntonioRGB, zone CincoPisos en zone Inkom geeft de software een waarde van nul 

meter weer. Door de kleine hoeveelheid GCP’s per zone wordt de georeferentie zodanig 

geoptimaliseerd aan de hand van de tool ‘Optimize Camera Alignment’ dat het model perfect 

gefit wordt op de punten. Zo zijn er geen fouten op deze locaties. De keerzijde is dat er dan 

geen informatie is over de nauwkeurigheid van de andere gebieden binnen het model. Er 

kunnen dus geen conclusies getrokken worden over de algemene nauwkeurigheid, tenzij er 

meer GCP’s voor de optimalisatie gebruikt kunnen worden. 

 

7.2 Data-analyse 

 

Per zone worden de dwarse doorsnedes weergegeven op vier figuren. De vier kernels van de 

low pass filter werden gekozen na een testfase. Zo werden kernels van één, twee, drie, vijf, 

acht, tien, twaalf, vijftien en twintig meter toegepast op het DSM van zone Inkom. De kernels 
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van twee, vijf, twaalf en twintig meter werden uitgekozen aangezien zij stapsgewijs de 

effecten van het gebruik van een low pass filter op het DSM weergeven. 

 

Vervolgens werden vier radiale afstanden voor de berekening van de openness gekozen op 

basis van de literatuur. Aangezien minimaal de acht naburige pixels van de onderzochte pixel 

in de kleinste window moeten zitten en er een behoorlijke hoeveelheid data geanalyseerd moet 

worden, werd voor een radius van drie meter geopteerd. Daarnaast werd gekozen voor een 

radius van elf en 25 meter, vernoemd als optimale radiale afstand in de werken van Sofia et 

al. (2011) en Mayoral et al. (2017) voor de detectie van respectievelijk kanaalnetwerken en 

grote landvormen (bijvoorbeeld oude veldpatronen). Een radius van 50 meter werd 

geselecteerd als grootste window omdat de doorsnedes aan de rand van de kaart gesitueerd 

zijn en er anders onnauwkeurigheden in de berekening van de openness zouden voorkomen. 
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7.2.1 Zone Inkom 

 

 

  



54 

 

 

Figuur 15: Doorsnede van zone Inkom – low pass filter 2 m 

 

Op het DSM van zone Inkom werd een low pass filter met een kernel van twee meter 

toegepast, waarna de PO en NO kaarten voor vier verschillende radii werden berekend 

(Figuur 15). Door te werken met een kleine kernel, wordt elke boomkruin op het terrein 

gedetailleerd weergegeven op de doorsnede van het DSM. Bij de doorsnedes van de PO 

kaarten ligt de hoogste waarde (≥ 90°) telkens in de tempelzone. Bovendien wordt het 

tempelgebied begrensd door twee hele lage waarden. Dit komt doordat de heuvelvoet 

ingesloten wordt door de omliggende bomen en de tempelstructuur een concave vorm 

aanneemt. Dit is ook de reden waarom de tempelzone zich tussen twee pieken situeert bij de 

doorsnedes van de NO kaarten. 

 

In dit geval verduidelijken de doorsnedes van de PO en de NO kaarten de aanwezigheid van 

een ondergrondse tempelstructuur niet. Door het gebruik van een kleine kernel worden 

immers te veel details op het terrein meegenomen in de berekening van de PO en NO, 

ongeacht de keuze van de radius. Zo worden alle boomtoppen in de doorsnede als pieken bij 

de PO en dalen bij de NO voorgesteld. Dit resulteert in een onoverzichtelijk beeld. 
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Figuur 16: Doorsnede van zone Inkom – low pass filter 5 m 

 

In de tweede stap werd een low pass filter met een kernel van vijf meter toegepast op het 

DSM van zone Inkom (Figuur 16). Deze middelgrote kernel zorgt ervoor dat er minder details 

op het terrein afgebeeld worden door ze af te vlakken. Zo wordt er niet meer op elke boomtop 

gefocust, maar op elke groepje van een drietal kruinen. De doorsnede van de PO en NO kaart, 

berekend met een radius van drie meter, is niet verhelderend omdat er te veel 

microtopografische structuren aangeduid worden. De overige drie doorsnedes van de PO 

kaarten zijn redelijk gelijkaardig en geven een matig beeld van de algemene terreinvormen, 

bijvoorbeeld de opeenvolging van hogere waarden tussen 40 en 125 meter wijst op een heuvel 

in het landschap. Daarnaast situeert de hoogste waarde zich nog altijd in de tempelzone. Aan 

de hand van de overige drie doorsnedes van de NO kaarten, die ook op elkaar gelijken, kan in 

tegenstelling tot de PO bijna niets afgeleid worden. 

 

Het gebruik van een kernel van vijf meter resulteert dus in een beter beeld van het reliëf, maar 

de nadruk ligt nog altijd te veel op de kleinere terreinelementen. Dit weerspiegelt zich in de 

berekening van de PO en NO kaarten.  
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Figuur 17: Doorsnede van zone Inkom – low pass filter 12 m 

 

Op figuur 17 wordt het DSM van zone Inkom, waarop een low pass filter met een kernel van 

twaalf meter werd geïmplementeerd, weergegeven. Door de toepassing van een grote kernel 

worden de kleine terreinelementen (bv. boomtoppen) niet meer op het hoogtemodel 

afgebeeld, waardoor er een realistische weergave van de glooiingen op het terrein ontstaat. 

 

De eerste twee doorsnedes van de PO kaarten illustreren dat er bij het gebruik van een kleine 

radius een nadruk wordt gelegd op irrelevante kleinere terreinelementen, waardoor de tempel 

niet duidelijk aangewezen kan worden. De overige twee grafieken zien er ongeveer hetzelfde 

uit en geven een behoorlijk beeld van de oppervlaktemorfologie. Zo liggen de hoogste 

waarden geconcentreerd in de tempelzone en is er een onmiskenbaar verschil met de andere 

drie zones. In tegenstelling tot de PO kaarten, geven de doorsnedes van de NO kaarten 

nauwelijks een indicatie van de ondergrondse tempel. Enkel uit de tweede en derde grafiek 

kan de heuvel in het tempelgebied enigszins afgeleid worden. Daarbij worden de 

heuveltoppen aangeduid met lage waarden en de overgang ertussen, die een concave vorm 

aanneemt, door hoge waarden. Indien de lage waarde, die overeenkomt met de boom links 

van de weg, buiten beschouwing wordt gelaten, situeert de laagste waarde zich telkens in het 

tempelgebied.   
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Figuur 18: Doorsnede van zone Inkom – low pass filter 20 m 

 

Ten vierde werd een low pass filter met een kernel van twintig meter uitgevoerd op het DSM 

van zone Inkom (Figuur 18). Deze zeer grote kernel zorgt ervoor dat het terrein helemaal 

gladgestreken wordt, waardoor er van boomtoppen en –groepen zo goed als geen indicatie 

meer is in het hoogtemodel. Dit komt doordat de lokale variaties enorm gereduceerd worden. 

Op de doorsnede van het DSM is de eerste boomzone bijvoorbeeld niet meer te 

onderscheiden. Het lijkt alsof deze zone nu deel uitmaakt van de tempelzone. 

 

Op de eerste twee grafieken van de PO kaarten wordt nog steeds de microtopografie van het 

terrein weergegeven, maar de tempel is redelijk duidelijk te onderscheiden van de omliggende 

omgeving. De laatste twee grafieken zijn opnieuw gelijkaardig en geven een uitdrukkelijk 

contrast weer tussen de tempel en de andere zones. In deze twee gevallen zorgt de keuze van 

een grote window ervoor dat enkel de macrotopografische structuren in het studiegebied 

beklemtoond worden, bijvoorbeeld de boom links van de weg is niet meer waarneembaar op 

de grafieken. Uit de doorsnede van de NO kaart, waarvoor een radius van drie meter werd 

gebruikt, valt bijna niets af te leiden. De derde en vierde grafiek vertonen de beste resultaten, 

waarbij de lagere waarden de heuveltoppen in de tempelzone indiceren. Het contrast met de 

andere zones is echter niet zo groot als bij de grafieken van de PO. 
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7.2.2 Zone Antonio 
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Figuur 19: Doorsnede van zone Antonio – low pass filter 2 m 
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Op het DSM en de spectrale banden van de orthofoto van zone Antonio werd een low pass 

filter met een kernel van twee meter werd toegepast. Daarna werden de NDVI, GNDVI, PO 

en NO kaarten voor vier verschillende windows berekend. De grafieken van de NDVI en 

GNDVI vertonen een gelijke vorm, maar de pixelwaarden zijn verschillend. Dit komt doordat 

de GNDVI verkregen wordt door de rode band in de formule van de NDVI te vervangen door 

de groene band. De positieve waarden in de eerste boomzone wijzen op de aanwezigheid van 

struiken of bomen. De negatieve waarden ertussen duiden water aan, waaruit volgt dat er zich 

in deze zone grachten bevinden. Dit kan niet afgeleid worden uit de doorsnede van het DSM. 

De kanaalzone bevat NDVI-waarden tussen -0,1 en 0,4 en GNDVI-waarden tussen -0,19 en 

0,22. In deze zone is er dus een afwisseling tussen water, naakte bodem en vegetatie. De hoge 

positieve waarden in de tweede boomzone wijzen op gezonde groene bomen. 

 

De doorsnedes van de PO kaarten zijn zeer gelijkaardig en geen echte meerwaarde voor de 

detectie van het kanaal. Er kan wel opgemerkt worden dat de waarden in de kanaalzone dicht 

bij elkaar liggen en het gebied aan beide kanten begrensd wordt door een dal- en piekwaarde. 

De lage PO wijst op de overgang tussen de kanaal- en boomzone, waaruit volgt dat de 

piekwaarde een boomtop aanduidt. De grafieken van de NO geven een duidelijker beeld van 

de terreinvormen, vooral wanneer een grote radius (bijvoorbeeld 50 meter) toegepast wordt. 

Hierbij wordt het kanaal benadrukt door een opeenvolging van hoge waarden en de 

boomtoppen door lage waarden. Het contrast tussen het kanaal en de andere zones is hierbij 

redelijk groot. 

 

Doordat een kleine kernel werd gehanteerd bij de toepassing van de low pass filter, bevat het 

DSM te veel onbelangrijke terreindetails, zoals elke boomkruin. Deze beïnvloeden de 

berekening van de PO en NO, waardoor de resulterende grafieken een slechte tot matige 

interpretatie van het reliëf toelaten.  
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Figuur 20: Doorsnede van zone Antonio – low pass filter 5 m 
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Figuur 20 geeft de resultaten van het gebruik van een low pass filter met een kernel van vijf 

meter weer. De waarden in de grafiek van de doorsnede van het DSM vormen een minder 

grillige lijn doordat de microtopografische variaties op het terrein geminimaliseerd worden 

door de filter. Uit de grafieken van de NDVI en GNDVI kan afgeleid worden dat er in de 

eerste boomzone water en vegetatie aanwezig is. In de kanaalzone heeft de NDVI waarden 

tussen 0,06 en 0,38, wat wijst op een afwisseling van onbegroeide bodem en gewassen. De 

GNDVI-waarden situeren zich tussen -0,03 en 0,21, waardoor er kan aangenomen worden dat 

er ook water aanwezig is in deze zone. De tweede boomzone bevat opnieuw hoge positieve 

waarden, overeenkomstig met groene vegetatie. 

 

De doorsnedes van de PO kaarten gelijken opnieuw sterk op elkaar, maar de toepassing van 

een radius van 25 en 50 meter brengt het beste resultaat voort. In beide gevallen bevat de 

kanaalzone een verzameling van lagere waarden zonder uitschieters, waardoor er een 

waarneembaar verschil is met de andere twee zones. Bij de grafieken van de NO kaarten kan 

geconstateerd worden dat hoe groter de radius is, hoe meer het contrast tussen het kanaal en 

de boomzones opvalt. In de vierde grafiek wordt het kanaal duidelijk geaccentueerd aangezien 

het gevormd wordt door de hoogste waarden. 
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Figuur 21: Doorsnede van zone Antonio – low pass filter 12 m 
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Ten derde werd een low pass filter met een kernel van twaalf meter toegepast om een 

realistisch beeld te verkrijgen van de oppervlaktemorfologie van zone Antonio (Figuur 21). In 

dit geval bevat de grafiek van de NDVI enkel nog positieve waarden, in tegenstelling tot de 

grafiek van de GNDVI. Het gebruik van een grote kernel zorgt er immers voor dat er 

terreininformatie verloren gaat. Uit de NDVI-waarden kan afgeleid worden dat de eerste 

boomzone bestaat uit een combinatie van onbedekte bodem en gewassen, terwijl er uit de 

GNDVI-waarden blijkt dat er ook grachten aanwezig zijn. In de kanaalzone zijn de waarden 

van beide VI’s positief en een indicatie voor een deels begroeide bodem. De tweede 

boomzone wordt opnieuw aangegeven door hoge positieve waarden. 

 

Daarnaast verschillen de doorsnedes van de PO kaarten onderling meer van elkaar. Zowel bij 

de grafieken van de PO als de NO is de volgende regel geldig: hoe groter de radiale afstand, 

hoe beter het kanaal uit de grafieken geïnterpreteerd kan worden. Op de grafieken van de PO 

nemen de waarden in de kanaalzone een convexe vorm aan omdat er in het midden van het 

kanaal natuurlijk meer PO is. Er kan besloten worden dat de grote reducering van de 

terreindetails door de filter ervoor zorgt dat de grafieken van de PO en NO overzichtelijker 

worden en een meerwaarde vormen voor de observatie van het kanaal.  
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Figuur 22: Doorsnede van zone Antonio – low pass filter 20 m 
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Figuur 22 stelt de resultaten van het gebruik van een low pass filter met een kernel van twintig 

meter voor. Op de doorsnede van het DSM worden nu uitsluitend de algemene terreinvormen 

weergegeven. Opnieuw zijn de NDVI-waarden enkel positief, terwijl de GNDVI-waarden 

onder nul gaan in de eerste boomzone. Daaruit volgt dat sporen van water enkel nog 

waarneembaar zijn in deze zone. De waarden van de VI’s in de kanaalzone wijzen op de 

aanwezigheid van een licht begroeide bodem. In de tweede boomzone ondergaan de waarden 

een sterke stijging door de aanwezigheid van bomen. 

 

De eerste twee grafieken van de PO kaarten zijn weinig verhelderend door het gebruik van 

een kleine radius. In de laatste twee grafieken worden de boomzones afgebeeld als een 

opeenvolging van hoge waarden. Ertussen zijn de waarden opvallend lager, waardoor het 

kanaal vlot gedetecteerd kan worden. De vorm van deze twee doorsnedes gelijkt gedeeltelijk 

op de vorm van de doorsnede van het DSM. Daarnaast geven de doorsnedes van de NO 

kaarten, in vergelijking met de PO, een nog overzichtelijker beeld weer van de morfologie 

van het terrein. Hierbij benadrukt vooral de vierde grafiek het kanaal. 
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8. DISCUSSIE 

 

In dit hoofdstuk worden de algemene conclusies over de figuren uit hoofdstuk 6 besproken, 

waarna ze vergeleken en aangevuld worden met bevindingen uit de literatuur. Zo wordt er een 

antwoord gevormd op de drie onderzoeksvragen, beschreven in het begin van het onderzoek. 

 

8.1 Het gebruik van de visualisatietechniek openness in de archeologie 

 

Openness is een recente en veelbelovende visualisatietechniek voor de interpretatie van 

DEM’s, maar wordt nog weinig toegepast in archeologische context (Doneus, 2013). Luo et 

al. (2009) wijten dit aan de gelimiteerde beschikbaarheid van software. Toch biedt openness, 

in vergelijking met de andere visualisatietechnieken, een aantal handige voordelen. Zo is deze 

techniek minder gevoelig aan ruis van het DEM. Daarnaast is er door het gebruik van het line-

of-sight principe geen lichtbron vereist voor de berekening. Ten slotte kunnen de PO en NO 

op verschillende schalen bepaald worden, wat toelaat om de nadruk op zowel kleine als grote 

objecten te leggen (Luo et al., 2009; Cavalli et al., 2013). Op het eerste zicht lijken openness 

kaarten op de resultaten van hillshades, maar er zijn duidelijk verschillen. Voor de berekening 

van openness is immers geen lichtbron vereist en de omtrek van de terreinobjecten ondergaat 

geen horizontale verschuiving (Doneus, 2013). 

 

Openness vormt een meerwaarde voor de representatie en interpretatie van landschappen en  

landvormen op het aardoppervlak, de zeebodem en planeten. Het gebruik is echter niet 

beperkt tot natuurlijke landschappen. Deze visualisatietechniek kan aangewend worden voor 

het onderzoek van industriële objecten, bijvoorbeeld het oppervlak van een cd-rom, en 

metrologische toepassingen. In archeologische context, is openness van belang voor de 

aanduiding van concaviteiten en convexiteiten op het terreinoppervlak (Yokoyama, 2002). 

 

Uit de grafieken van zone Inkom (Figuur 15-18) kan geconcludeerd worden dat PO betere 

resultaten oplevert dan NO voor de detectie van de tempel. Daarentegen is het kanaal in zone 

Antonio duidelijker waarneembaar op de grafieken van de NO kaarten (Figuur 19-22). PO is 

dus een meerwaarde voor de observatie van topografische convexe vormen (o.a. 

bergkammen), terwijl NO belangrijk is voor de opsporing van concave vormen (o.a. 

grachten). Dit wordt bevestigd door het werk van Yokoyama et al. (2012). Zij voegen eraan 
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toe dat PO en NO elkaar versterken en dat het van belang is dat NO niet als de inverse van PO 

gezien wordt (NO ≠ 180° - PO). 

 

Een combinatie van verschillende visualisatietechnieken, gebaseerd op een DEM, voor de 

detectie en herkenning van archeologische structuren is echter het best. Doordat elke 

visualisatietechniek de data op een verschillende manier filtert en afbeeldt, leidt een 

combinatie tot het verkrijgen van een maximale hoeveelheid informatie over de 

archeologische objecten op het terrein (Doneus, 2013). Seijmonsbergen et al. (2011) raden het 

gebruik van openness en hellingenkaarten aan voor de observatie van geomorfologische 

objecten, zoals landvormen. Mayoral et al. (2017) voegt aan deze combinatie nog de Sky-

View Factor (SVF), een visualisatietechniek die ook onafhankelijk is van de 

belichtingsrichting, toe.  

 

8.2 De parameterinstellingen van openness 

 

De PO en NO op een locatie worden berekend door het gemiddelde te nemen van 

respectievelijk de maximale zenith- en nadirhoeken in acht verschillende richtingen binnen 

een radiale afstand L, ook wel de window of radius van de openness genoemd. Door de 

afstand L te variëren, kunnen landvormen op verschillende schalen afgebeeld worden (Cavalli 

et al., 2013). De keuze van de radius hangt af van de eigenschappen van de te detecteren 

objecten (Tarolli et al., 2012). 

 

Uit de figuren van hoofdstuk 6 kunnen een aantal bevindingen geformuleerd worden in 

verband met de keuze van de kernel van de low pass filter en de radius van de openness. Ten 

eerste leidt het gebruik van een low pass filter met een kleine kernel, bijvoorbeeld twee meter, 

tot een gedetailleerde weergave van het terreinoppervlak. De grote hoeveelheid terreindetails 

op het DSM hebben een negatieve invloed op de berekening van de PO en NO waardoor er uit 

de resulterende grafieken bijna niets af te leiden valt over de archeologische structuren op het 

terrein, ongeacht de keuze van de radius. Echter hoe groter de kernel, hoe beter de tempel en 

het kanaal kunnen waargenomen worden op het DSM en de grafieken van de openness. Zo 

verschaft een kernel van twaalf meter een realistische weergave van de algemene glooiingen 

in het studiegebied. Evenwel dient er opgemerkt te worden dat zeer grote kernels kunnen 

leiden tot verlies van belangrijke informatie. Dus bij de keuze van een kernel moet er 

rekening gehouden worden met de onderzoeksvraag. 
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Ten tweede worden bij het gebruik van een kleine radius, bijvoorbeeld drie meter, voor de 

berekening van de openness de microtopografische variaties op het terrein weergegeven. 

Doordat de nadruk dan op irrelevante kleine terreinelementen ligt, kunnen de tempel en het 

kanaal bijna niet geobserveerd worden op de grafieken van de PO en NO. Indien de radius 

vergroot wordt, bijvoorbeeld 25 of 50 meter, valt het contrast tussen deze overblijfselen en de 

omgeving meer op en wordt een overzichtelijker beeld van de oppervlaktemorfologie 

verkregen. Bij een grote radius ligt de focus immers op de macrotopografie. Een te grote 

radius kan wel leiden tot het verlies van terreininformatie (Figuur 18). 

 

Albani et al. (2004) vullen aan dat zeer kleine windows minder bestand zijn tegen de ruis in 

het DEM, bijvoorbeeld fouten in de interpolatie en hoogtewaarden. Bovendien is de data-

analyse gevoelig aan microtopografische variaties, zoals oppervlakteveranderingen door niet-

significante morfologie (rotsen, struiken, onderdelen van bomen ...). Doordat er telkens maar 

een klein gebied wordt onderzocht, zullen belangrijke terreinobjecten niet zo goed herkenbaar 

zijn. Dus hoe groter de radius, hoe minder vatbaar openness is voor ruis en hoe beter de 

archeologische overblijfselen detecteerbaar zijn (Tarolli et al., 2012; Doneus, 2013). 

 

Daarentegen wordt bij zeer grote windows het onderzochte gebied te omvangrijk waardoor 

extra irrelevante objecten opgenomen zullen worden in de berekening van de PO en NO en 

misinterpretaties veroorzaakt worden. Bovendien zullen bij de randpixels grote delen van de 

window buiten het DEM vallen, waardoor er onnauwkeurigheden ontstaan. Daarnaast wordt 

de data zodanig gegeneraliseerd dat er verlies van data en kwaliteit optreedt (Albani et al., 

2004; Sofia et al., 2011; Tarolli et al., 2012). 

 

Ten derde kan er een algemene tendens waargenomen worden op de grafieken van de 

openness. Hoe groter de radius wordt, hoe lager de waarden van de PO en NO. Dit komt 

overeen met de bevindingen van Yokoyama et al. (2002). Zij stelden vast dat de toename van 

de radiale afstand een verlaging van de maximale zenith- en nadirhoek in de acht richtingen 

inhoudt, bijgevolg dus ook een reducering van de waarden van de PO en NO. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat het van belang is om de radius van de PO en NO doordacht 

te kiezen, niet te klein of te groot, rekening houdend met de ruimtelijke schaal van de 

onderzoeksvraag en twee beperkingen. De minimale window is immers afhankelijk van de 

resolutie van het DEM. Het moet minstens de onderzochte pixel en de acht naburige pixels 
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bevatten. Verder wordt de maximale window beïnvloed door de omvang van het DEM 

(Albani et al., 2004; Sofia et al., 2011; Doneus, 2013). 

 

8.3 De bijdrage van NIR-fotografie 

 

Uit de resultaten in hoofdstuk 6 blijkt dat de berekening van VI’s, die gebruik maken van de 

NIR-band, zoals de NDVI en GNDVI, een meerwaarde is voor de interpretatie van de 

terreinsamenstelling (Figuur 19-22). Vooral bij het gebruik van een low pass filter met een 

kleine kernel, bijvoorbeeld twee meter, wordt veel extra informatie verschaft over het 

studiegebied. Het voordeel is dat objecten, die niet waarneembaar zijn op de grafieken van het 

DSM en de openness, gedetecteerd kunnen worden aan de hand van de NVDI en GNDVI. Zo 

werden kanalen geobserveerd tussen de vegetatie in de eerste boomzone van zone Antonio.  

 

Indien de kernel echter vergroot wordt, treedt er informatieverlies op bij de VI’s. Dit 

demonstreert zich vooral in de grafieken van de NDVI. Bijvoorbeeld bij een kernel van twaalf 

meter is er op de doorsnede van de NDVI geen water meer te bespeuren in de verschillende 

zones, terwijl de GNDVI nog kanalen detecteert in de eerste boomzone. Dit bewijst dat de 

combinatie van verschillende VI’s meer inzichten over het terreinoppervlak oplevert. 

 

Het aanpassen van de resolutie van een orthofoto geeft een gelijkaardig effect als de 

toepassing van een low pass filter met een kernel die groter is dan de resolutie van de input. 

Een hoge resolutie komt in principe overeen met het gebruik van een kleine kernel en 

resulteert in een gedetailleerd beeld van het terrein, terwijl zeer grote kernels ervoor zorgen 

dat er terreininformatie verloren gaat. Aangezien Deroin et al. (2011) een hoge tot zeer hoge 

resolutie aanbevelen voor de detectie van archeologische overblijfselen, wordt de kernel best 

klein gehouden.  

 

Bij een dicht bebost studiegebied, zullen positieve en negatieve vegetatiesporen verschijnen in 

individuele struiken of bomen. Het is dus niet nodig om VI’s te berekenen op het niveau van 

bladeren (Whitehead & Hugenholtz, 2014). Om de NDVI en GNDVI op het niveau van de 

bomen te berekenen, is de toepassing van een low pass filter met een kernel van twee tot drie 

meter optimaal. 
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Daarnaast bevestigen Gupta et al. (2017) dat de combinatie van multispectrale beelden en 

DEM’s een meerwaarde is om verborgen overblijfselen te traceren. Archeologische structuren 

kunnen via vegetatiesporen op orthofoto’s opgespoord worden, maar in sommige zones is het 

moeilijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten terreinobjecten. Een 

analyse van de hoogteverschillen levert in deze gevallen nuttige informatie en 

vergemakkelijkt de interpretatie van het terrein. Ook Traviglia (2011) vergeleek in haar werk 

de gevonden sporen op het terrein met de DEM data, waardoor er extra inzichten over de 

terreinpatronen bekomen werden. 
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9. BESLUIT 

 

Tegenwoordig wordt luchtfotografie, waaronder NIR-fotografie, steeds meer toegepast voor 

de detectie van vegetatiesporen in archeologisch onderzoek. Daarnaast is er de langzame 

opkomst van de recent ontwikkelde visualisatietechniek openness, gebaseerd op een DEM, 

voor de observatie van archeologische overblijfselen in het reliëf. Dit onderzoek focust zich 

op de studie naar het gebruik van openness in de archeologie, de optimale 

parameterinstellingen van deze techniek en de bijdrage van NIR-luchtfotografie tot dit proces. 

 

Het onderzoek werd uitgewerkt aan de hand van de resultaten van het veldwerk op de 

archeologische site Edzna (Mexico). De luchtfoto’s, verworven met UAV en een RGB- en 

NGB-camera, werden verwerkt via fotomodellering. Op basis van de resulterende 

gegeorefereerde orthofoto’s en DSM’s met een hoge resolutie werden vervolgens twee 

spectrale indices (NDVI en GNDVI), de PO en NO berekend. In een GIS werd deze data 

geanalyseerd met behulp van dwarse doorsnedes op weloverwogen locaties. Zo werden de 

mogelijkheden van deze technieken individueel alsook gecombineerd bestudeerd, wat betreft 

de interpretatie van de oppervlaktemorfologie. 

 

Openness is een veelbelovende visualisatietechniek voor de benadrukking van convexiteiten 

en concaviteiten op het terrein, maar wordt nauwelijks toegepast in archeologische context. 

Toch biedt openness, in vergelijking met andere visualisatietechnieken, heel wat voordelen. 

Zo is deze techniek minder ontvankelijk voor ruis in het DEM, wordt door het line-of-sight 

principe een lichtbron overbodig en kunnen de PO en NO op verschillende schalen berekend 

worden. Bovendien ondergaat de objectomtrek geen horizontale verschuiving, in tegenstelling 

tot hillshades. Verder blijkt uit de bevindingen dat PO de beste resultaten opbrengt voor de 

detectie van convexe vormen en NO voor concave vormen. In dit onderzoek werd openness 

niet gecombineerd met andere visualisatietechnieken. Toch kan een combinatie met 

technieken, zoals hellingenkaarten en SVF, meer informatie opleveren over de aanwezigheid 

van ondergrondse artefacten op het terrein. Daarnaast konden de verstorende objecten 

(vegetatie, rotsblokken ...) niet uit de puntenwolk verwijderd worden, waardoor 

misinterpretaties mogelijk zijn in het geval van microtopografische archeologische structuren 

in het reliëf. 
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De keuze van de radiale afstand, waarbinnen de openness voor elke pixel van het DEM wordt 

berekend, alsook van de kernel van de low pass filter, is afhankelijk van de ruimtelijke schaal 

van de onderzoeksvraag. Uit de data-analyse blijkt dat een kleine kernel een gedetailleerd 

terreinbeeld produceert, maar de berekening van openness negatief beïnvloedt. Grote kernels 

zorgen voor een vlottere detectie van objecten via de PO en NO, maar kunnen leiden tot 

informatieverlies. Daarnaast is het belangrijk om de window van de openness doordacht te 

kiezen. Kleine radii leggen de nadruk op microtopografische variaties en zijn minder bestand 

tegen fouten in het DEM, waardoor er in dit onderzoek weinig informatie kon afgeleid 

worden uit de resultaten van de PO en NO. Echter hoe groter de radius, hoe meer het contrast 

tussen de archeologische overblijfselen en de omgeving opvalt. Hierbij ligt de focus op de 

macrotopografie. Daarentegen leiden te grote windows tot misinterpretaties, data- en 

kwaliteitsverlies doordat onbeduidende elementen opgenomen worden in de analyse en de 

data enorm gegeneraliseerd wordt. 

 

Dus landvormen kunnen op verschillende schalen afgebeeld worden op openness maps door 

de radiale afstand te variëren. Er dient echter rekening gehouden te worden met twee 

beperkingen. De resolutie van het DEM bepaalt immers de minimale radius en de omvang van 

dit hoogtemodel de maximale radius. 

 

Daarnaast kan de bepaling van spectrale indices, die de NIR-band gebruiken, extra informatie 

opleveren over het terrein. Zo werden in dit onderzoek objecten, die niet detecteerbaar waren 

via het DSM en de openness, waargenomen via de resultaten van de NDVI en GNDVI. In 

tegenstelling tot de openness, wordt best voor een kleine kernel van de low pass filter 

geopteerd aangezien vegetatiesporen in een bosgebied verschijnen in individuele bomen. 

Grote kernels hebben immers informatieverlies als gevolg. In het onderzoek werd dit effect 

vooral opgemerkt bij de NDVI. Verder kan geconcludeerd worden dat de combinatie van 

multispectrale orthofoto’s, waarop verschillende VI’s berekend worden, en DEM’s een 

meerwaarde is voor de detectie van ondergrondse archeologische overblijfselen in dichte 

bossen. Toch blijft dit een uitdaging omdat heel wat factoren (type gewassen, aard en diepte 

archeologische structuren, periode, klimatologische omstandigheden ...)  de analyse 

beïnvloeden. 
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