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Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT

Mapping the Via Appia

3D-Archeologie in Rome
Door Rens de Hond,
Maurice de Kleijn en

Evenement

Stephan Mols

Op 29 november 2015 presenteerden archeologen van de Radboud Universiteit
Nijmegen en onderzoekers van het Spatial Information Laboratory (SPINlab) van de
Vrije Universiteit Amsterdam, samen met medewerkers van Fugro GeoServices en
informatici van het Netherlands eScience Center het 3D GIS voor het Mapping the
Via Appia-project op het Eureka! Festival.
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et evenement werd georganiseerd ter ere van de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda en was bedoeld
om het Nederlandse publiek
kennis te laten maken met lopend wetenschappelijk onderzoek. Het festival vond
plaats in de Westergasfabriek te Amsterdam
en trok ongeveer tweeduizend bezoekers.

H

Nationale Wetenschapsagenda
De Nationale Wetenschapsagenda is een
initiatief van de ministeries OCW en EZ,
waarbij het Nederlandse volk de afgelopen
maanden is opgeroepen om vragen te stellen aan de Nederlandse wetenschap. Uit
meer dan elfduizend vragen zijn honderdveertig vragen samengesteld, uiteenlopend
van ‘Wat is donkere materie en wat is donkere energie’ en ‘Wat is de invloed van
slaap op onze gezondheid’ tot ‘Gaat digitalisering ons erfgoed redden?’. Tezamen
vormen deze honderdveertig clustervragen
de Nationale Wetenschapsagenda. Deze
agenda zal komende jaren worden gebruikt
als uitgangspunt voor verdere profilering en
zwaartepuntvorming voor de Nederlandse
wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid
en de samenleving als geheel.

3D GIS voor Mapping the Via Appia
In een samenwerking tussen archeologen,
geodeten en informatici is een onderzoeks-
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instrument ontwikkeld dat de archeologen
in staat stelt hun onderzoeksgebied − een
deel van de vijfde en de zesde mijl vanaf

het centrum van Rome − in een virtuele 3Domgeving (3D GIS) te analyseren. De Via
Appia, ook wel bekend als de koningin der

Met Fugro’s Drive-MAP-systeem is het onderzoeksgebied in minder dan een uur met
een extreme nauwkeurigheid als 3D-puntenwolk geregistreerd.

Omdat het Drive-MAP-systeem naast een panoramacamera, hoge resolutiecamera’s en laserscanners een GNNS-ontvanger met precieze standsbepalingsensor heeft, is de 3D-puntenwolk
eenvoudig te relateren aan het aardoppervlak.
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wegen of eerste ‘snelweg’ van Europa,
stamt uit de vierde eeuw voor Christus en
gold in de oudheid als de belangrijkste
weg vanaf Rome richting Zuid-Italië. In de
Romeinse tijd was het gebruikelijk de
doden buiten de stad, langs de uitvalswegen, te begraven. Aangezien Rome lang
het centrum van de antieke wereld is
geweest en de Via Appia dus een van de
belangrijkste wegen was, hebben we te
maken met een archeologisch zeer rijk
gebied met tal van restanten van vaak
bombastische grafmonumenten. Het doel
van ‘Mapping the Via Appia’ is om te
reconstrueren hoe de verschillende structuren er in het verleden uit hebben gezien
en hoe het aanblik van de weg in de loop
van de tijd is veranderd. Een van de grootste uitdagingen binnen het project is om
van al deze verspreide brokstukken en ruïnes (ongeveer drieduizend in totaal!)
betrouwbare reconstructies te maken. De
archeologen verzamelen hiervoor allerlei
gedetailleerde informatie zoals het type
steen, de datering, decoratie en mogelijke
inscripties. Al deze informatie is opgeslagen in een database en nu te bevragen in
een virtuele 3D-omgeving: het 3D GIS. Met
het 3D GIS hebben de archeologen nu een
analyse-tool waarmee ze ruimtelijke vragen kunnen stellen op een manier die eerder niet mogelijk was. Voor het inmeten
van het studiegebied in 3D is de hulp inge-

schakeld van Fugro GeoServices. Met
Fugro’s Drive-MAP-systeem is het onderzoeksgebied in minder dan een uur met
een extreme nauwkeurigheid als 3D-puntenwolk geregistreerd. Omdat het DriveMAP-systeem naast een panoramacamera,
hoge resolutiecamera’s en laserscanners
een GNNS-ontvanger met precieze standsbepalingsensor heeft, is de 3D-puntenwolk
eenvoudig te relateren aan het aardoppervlak. De Drive-MAP-dataset is vervolgens
aangevuld met 3D-modellen gegenereerd
door de range-image-techniek Structurefrom-Motion (SfM). Simpel gezegd genereert deze techniek 3D-objecten op basis
van patronen in foto’s.

Analyse-tool
Om op basis van deze data een informatiesysteem te maken dat bruikbaar is voor
archeologen als analyse-tool, hebben het
SPINlab en het Netherlands eScience
Center de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij een data-infrastructuur
ingericht die de data naar zowel een desktop als een webapplicatie serveert. Voor de
desktopapplicatie kon gebruikgemaakt worden van een door het High Performance
Computing and Visualisation Center van de
Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde viewer. Voor de webapplicatie is, geheel
gebruikmakend van Free and Open Source
Software (FOSS), een analyse-tool ontwik-

keld waarmee archeologen via een webbrowser virtueel naar de Via Appia in Rome
kunnen reizen en deze in 3D kunnen verkennen en bevragen. Vragen als ‘waar zijn
alle objecten die dateren uit de tweede
eeuw na Christus’ of ‘waar liggen alle structuren met een tufstenen basis’, zijn nu zeer
gemakkelijk te beantwoorden en helpen de
archeoloog bij het beter begrijpen van de
aanwezige archeologische structuren en het
vervaardigen van goed wetenschappelijk
onderbouwde reconstructies. Omdat het systeem is ingericht als een open infrastructuur,
is het naast het bekijken van de data via
een van de viewers ook mogelijk deze te
exporteren in formaten die in 3D-modelleringsoftware kunnen worden gebruikt of
zelfs gestuurd kunnen worden naar een 3Dprinter. Zo konden we tijdens het Eureka!
Festival niet alleen 3D-prints van een
Romeins grafmonument laten zien, maar het
publiek ook laten proeven van met 3D-printtechnologie gemaakte chocolade versies
ervan!

Eureka! Festival
Het Mapping the Via Appia-project was
geselecteerd voor het Eureka! Festival, waar
de crème de la crème van het Nederlandse
wetenschappelijke onderzoek zich mocht
presenteren, in het illustere gezelschap van
prof. dr. Beatrice de Graaf, dr. Alexander
Rinnooy Kan, prof. dr. Piek Vossen en prof.
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dr. Erik Scherder, maar ook van
Mapping the Via Appia-project
voetballende robots en een algenop het Eureka! Festival in
bar. Het publiek was zeer gevaAmsterdam.
rieerd en liep uiteen van andere
wetenschappers en studenten tot
jonge gezinnen en opa´s met hun
kleinkinderen. Het Via Appia-project werd vertegenwoordigd door
archeologen van de Radboud
Universiteit Nijmegen, onderzoekers van het SPINlab, informatici
van het Netherlands eScience
Center en geodeten van Fugro
GeoServices. De stand werd druk
bezocht. Dit kwam niet alleen
door het enthousiasme waarmee
iedereen over zijn specifieke bijdrage aan
soms ook met een gezonde kritische blik
het project wist te vertellen, maar vooral
naar de presentatie. Toch konden de initiadoordat Fugro de auto met het Drive-MAPtiefnemers steeds iedereen overtuigen van
systeem had meegenomen en doordat we
de meerwaarde van ons project. Niet alleen
live op een tweetal grote schermen de webheeft het project een nieuwe tool voor
applicatie konden laten zien. Of kwam het
archeologen opgeleverd, ook heeft het een
misschien toch door de chocolade? De
eerste stap geleverd om ‘big’ LiDAR-data te
bezoekers waren enthousiast, maar keken
visualiseren via een webbrowser. De 3D

web-based point cloud viewer
voor AHN2 is namelijk een direct
resultaat van verder ontwikkelde
applicaties die in de context van
het Mapping the Via Appia-project zijn ontwikkeld. Het eScience
Center heeft de opgedane kennis
ingezet om onder andere samen
met de Technische Universiteit
Delft deze ‘big’ data point cloud
viewer tot stand te brengen.
Maurice de Kleijn mtm.de.kleijn@vu.nl is werkzaam
bij het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Rens de Hond en Stephan Mols zijn werkzaam bij de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Met dank aan Camiel Duijts, Ronald Bausch (Fugro
GeoServices), Oscar Martinez-Rubi, Maarten van Meersbergen,
Mateusz Kuzak (NleScience Center), Joey van Kuijck, Tim Pijls
(Radboud Universiteit) en Henk Scholten (SPINlab-VU).
www.mappingtheviaappia.nl
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