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NNederlandse Samenvatting 
Onderzoek naar de geschiedenis, de archeologie en het erfgoed van het landschap is sterk 
gevarieerd. Op ruimtelijke schaal loopt het uiteen van nationale landschappen in een 
internationale context tot lokale geschiedenissen en individuele gebouwen. Wat betreft de 
temporele schaal richt men zich op ontwikkelingen over duizenden jaren tot 
gebeurtenissen die binnen een paar jaar plaats vonden. De afgelopen decennia zijn er in 
het landschapsonderzoek diverse innovatieve onderzoeksstrategieën ontstaan, zoals de 
Biografie van het Landschap en de aanbevelingen van UNESCO voor Historische Urbane 
Landschappen (HUL). In dit academisch proefschrift wordt, aan de hand van deze 
innovatieve landschapsbenaderingen, onderzocht wat de potentie van Geographic 
Information Science (GIScience) is. Tevens dient het onderzoek ook te worden geplaatst in 
het licht van de digitale revolutie binnen de wetenschap waarin de databeschikbaarheid is 
gegroeid van data-arm naar data-rijk.  
 
De algehele hypothese van dit proefschrift is dat, gegeven de focus op ruimte en tijd van 
deze benaderingen en de digitale instrumenten die binnen dit domein worden en zijn 
ontwikkeld, GIScience enorme kansen biedt voor het landschapsonderzoek. Dit proefschrift 
heeft als doel om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van GIScience tools en 
benaderingen voor het landschapsonderzoek. De hoofdvraag van dit proefschrift luidt: 
Welke significante bijdragen kunnen recente methoden en technieken vanuit de GIScience 
leveren voor het landschapsonderzoek naar de archeologie, geschiedenis en het erfgoed 
van het landschap in het licht van de digitale revolutie in de wetenschap? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een methodologisch framework toegepast 
waarin een viertal componenten worden onderscheiden: organisatorisch, data, analytisch, 
en visualisatie & communicatie. Dit framework stelt ons in staat om de ontwikkelingen in 
de GIScience te ordenen om zodoende innovatieve mogelijkheden binnen de context van 
het landschapsonderzoek te identificeren. In dit proefschrift zijn een viertal trends 
geidentificeerd die nader zijn onderzocht. 

I. De eerste trend waar dit proefschrift op in gaat is het groeiend corpus digitale 
ruimtelijke gegevens als resultaat van de digitalisering van historische bronnen en 
de toenemende beschikbaarheid van archeologische digitale gegevens. Deze trend 
behoeft een digitale infrastructuur voor ruimtelijke gegevens, ook wel Spatial Data 
Infrastructure (SDI) genoemd. Een SDI stelt landschapsonderzoekers in staat om 
ruimtelijke gegevens beter te verkennen, uit te wisselen en om de toenemende 
digitale data en informatie te combineren ten behoeve van de analyse. Dit biedt 
de mogelijkheid voor nieuwe connecties en vergelijkingen die niet alleen discipline 
overstijgend zijn, maar ook over meerdere tijdsperiodes en gebieden gaan. 

II. De tweede trend waar dit proefschrift zich op richt is dat landschapsonderzoekers 
in toenemende mate inter- en transdisciplinair te werk gaan wanneer zij 
onderzoek doen naar de inrichting van erfgoedlandschappen. De hypothese is dat 
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GIScience een cruciale rol kan spelen door conceptuele innovatieve methodes van 
erfgoedplanning te ondersteunen met digitaal ruimtelijk georiënteerde 
kennisuitwisselingsinstrumenten.  

III. Als derde trend richt dit proefschrift zich op de meerwaarde van 3D ruimtelijk 
georiënteerde technologie voor de analyse en visualisatie van complexe –
architectonisch rijke – landschappen.  3D technologieën bieden nieuwe methoden 
om dergelijke landschappen te analyseren en om kennis over deze landschappen 
te delen met verschillende andere onderzoekers en landschapexperts. De 
toepassing van dergelijke technologie in het domein van het archeologisch, 
historisch en erfgoed onderzoek staat echter nog in de kinderschoenen.  
Onderzoek met concrete voorbeelden zijn nodig om de meerwaarde en 
bruikbaarheid van 3D goed te kunnen evalueren en vast te kunnen stellen.  

IV. De vierde trend is dat we in het landschapsonderzoek een verschuiving zien naar 
lange termijn processen en fenomenen die op regionale schaal plaatsvinden.  In 
toenemende mate proberen onderzoekers complexe ruimtelijke 
simulatiemethoden toe te passen. Men tracht daarbij sociaal-culturele en fysisch 
biologische factoren te combineren om bijvoorbeeld het landgebruik te simuleren. 
Dit onderzoeksveld is sterk in opkomst, echter kent slechts enkele voorbeelden 
waarbij verschillende factoren worden geïntegreerd. Vanuit dit perspectief is het 
interessant om te onderzoeken hoe dat wordt gedaan in meer op de toekomst 
gerichte disciplines en te evalueren of dergelijke modellen ook toepasbaar zijn op 
het verleden. 

 
Dit proefschrift levert een uitvoerige analyse naar de potentie van GIScience voor het 
onderzoek naar de geschiedenis, archeologie en het erfgoed van het landschap. Aan de 
hand van een reeks gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften komen de 
hierboven geschetste onderwerpen aan bod.  
 
Het proefschrift begint met een hoofdstuk (hoofdstuk 2) waarin een kwalitatieve analyse 
wordt gepresenteerd hoe een Spatial Data Infrastrucuture (SDI) van meerwaarde kan zijn 
voor het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis, archeologie en erfgoed van 
het landschap. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door een hoofdstuk waarin de uitdaging van de 
uitwisseling van kennis over de geschiedenis en het erfgoed van urbane landschappen 
centraal staat. In dit hoofdstuk worden de kernbegrippen van de aanbevelingen van 
UNESCO voor historische urbane landschappen uitgebreid met digitale instrumenten die 
zijn ontwikkeld in het GIScience domein. Dit hoofdstuk presenteert het ontwerp, het 
gebruik en de evaluatie van het zogeheten Digitale Culturele Biografie (DCB) 
instrumentarium. De DCB heeft als doel de kennisontsluiting naar op de toekomst 
georiënteerde disciplines, zoals architecten en stedenbouwkundigen, te faciliteren en hen 
daarbij beter te informeren over het erfgoed in het gebied. Het hoofdstuk presenteert een 
methodologie om informatie over de geschiedenis en het erfgoed van een gebied ruimtelijk 
expliciet te maken en vertaalt deze in een digitaal instrument. Als casus is gekozen voor de 
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wijk Testaccio in Rome. Vervolgens is aan de hand van een ontwerpwedstrijd de impact en 
meerwaarde van het instrument systematisch geëvalueerd. Voor dit laatste introduceert dit 
hoofdstuk ook een uitgebreide methode. 
In het vierde hoofdstuk wordt een casus gepresenteerd waarin 3D ruimtelijke technologie 
wordt ingezet voor de visualisatie en analyse van een complex gelaagd archeologisch 
landschap. Dit is gedaan voor een deel van de Via Appia Antica vlakbij Rome. Dit 
archeologisch zeer rijke gebied vormt een ideaal laboratorium om de meerwaarde van 3D 
technologie in een dergelijke context te onderzoeken. Het hoofdstuk bestaat uit een 
tweetal artikelen waarbij het eerste artikel de ontwikkeling en toepassing benadert vanuit 
een archeologisch wetenschappelijk perspectief, en het tweede zich meer richt op de 
GIScience onderzoeksgemeenschap. 
Het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift presenteert een conceptueel en functioneel 
simulatie model waarmee lange termijn landgebruiksveranderingen op een regionale 
schaal kunnen worden geanalyseerd. Het model kent zijn oorsprong in de ruimtelijke 
economie en gaat uit van een vraag voor land en een geschiktheid voor bepaalde 
landgebruikstypen. Een complex concurrentiemodel alloceert vervolgens het landgebruik. 
Het model kan vooral worden gebruikt om verschillende hypotheses te testen. Door te 
werken met minimale en maximale scenario´s worden hypotheses getoetst, hetgeen 
nieuwe inzichten levert op regionale schaal en daarmee bijdraagt aan fundamentele kennis 
voor landgebruiksveranderingen. Net als hoofdstuk vier is ook dit hoofdstuk opgebouwd uit 
een tweetal artikelen. Het eerste artikel introduceert het model en past het toe voor de 
Romeinse tijd op het westelijke deel van het Rijngebied. In dit artikel worden archeologisch 
wetenschappelijke hypotheses getest die betrekking hebben op de graanproductie en 
import in deze periode. In het tweede artikel wordt het model toegepast in het oostelijke 
Nederlandse rivierengebied. In dit artikel wordt het model aan de hand van een 
demografisch model  uitgebreid en ingezet om landgebruiksveranderingen in het eerste 
millennium na Christus te evalueren. 
 
De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift kunnen als volgt worden samengevat:  
 

 In dit proefschrift wordt een antwoord gegeven op hoe methoden en 
technologieën vanuit de GIScience het onderzoek naar de geschiedenis, 
archeologie en erfgoed van het landschap kunnen ondersteunen. Het onderzoek 
demonstreert dat de mogelijkheden van 3D technologie voor de visualisatie en 
analyse van complexe archeologische landschappen veelbelovend zijn, maar dat er 
vooral vanuit een technologisch perspectief nog veel dient te gebeuren. Verder 
toont het proefschrift aan hoe een simulatiemodel kan worden toegepast waarin 
culturele en natuurlijke factoren worden geïntegreerd en kan helpen bij het testen 
van archeologisch wetenschappelijke hypotheses, hetgeen kan leiden tot meer 
kennis. Ten slotte demonstreert het gepresenteerde onderzoek hoe een 
innovatieve landschapsstrategie, ondersteund met digitaal instrumentarium, kan 
leiden tot beter erfgoed geïnformeerde beslissingen. 
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 Wat betreft het groeiende corpus ruimtelijke digitale gegevens, geven alle 
hoofdstukken inzicht in de technische innovaties gerelateerd aan het concept Big 
Data. Het onderzoek in dit proefschrift toont niet alleen aan dat nieuwe methoden 
en tools nodig zijn, maar ook dat een infrastructuur benadering onvermijdelijk is. 
Hoofdstuk 3 anticipeert bijvoorbeeld op een data-rijke situatie en de 
mogelijkheden daarin voor een DCB. Hoofdstuk 4 presenteert hoe dat voor 3D 
data kan worden benaderd.  

 Het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek laat zien hoe divers de 
achtergronden van de verschillende landschapsonderzoekers is en hoe er niet 
alleen rekening gehouden dient te worden met verschillende benaderingen, maar 
ook met verschillende technische niveau´s. De ontwikkeling van ruimtelijke 
technologie dient dan ook te worden benaderd vanuit de gebruikers. Hiervoor is in 
hoofdstuk 2 een framework voorgesteld die is geïmplementeerd in de 
hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 3 heeft dit geleid tot het ontwikkelen van een 
app voor op een tablet. In hoofdstuk 4 heeft dit geleid tot een data infrastructuur 
met verschillende applicaties waarmee verschillende gebruikers met 
uiteenlopende doelstellingen de data kunnen raadplegen, bewerken en 
analyseren.  

 Tot slot heeft dit proefschrift een evaluatiemethodologie geïntroduceerd 
waarmee de meerwaarde van GIScience methoden en technologieën systematisch 
kunnen worden geëvalueerd. 

  
Dit proefschrift past een door theorie gedreven methode toe. Het pleit voor meer 
bewustwording van het belang van een multidisciplinaire wetenschapsbenadering door 
onderzoekers die de belangrijkste problematiek in het landschapsonderzoek alsmede de 
GIScience begrijpen. Dergelijke wetenschappers zijn cruciaal om het landschapsonderzoek 
mee te laten varen in de digitale revolutie van de wetenschap. Dit proefschrift heeft 
aangetoond dat recente ontwikkelingen binnen de GISciences veel te bieden hebben voor 
het  landschapsonderzoek. GIScience biedt landschapsonderzoekers de mogelijkheid om 
het landschap digitaal beter te verkennen, onderling kennis uit te wisselen en tal van 
ruimtelijke bronnen te kunnen combineren en integreren.  
De in dit proefschrift opgedane kennis heeft tot nieuwe inzichten geleid van ruimtelijke 
dynamiek in het verleden, alsmede hoe deze facetten, ondersteund met ruimtelijke 
informatie technologie, kunnen worden gebruikt in het huidige landschap. Het onderzoek 
toont aan hoe dergelijke technologie ons kan helpen de kijk op het landschap te 
veranderen. Landschapsrepresentaties zijn niet statisch en plat, maar digitaal, bestaand uit 
meerdere lagen, dynamisch en in een virtuele 3D omgeving.  
 
 
  


