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Activiteit: Lezing “Archeologie: De mogelijkheden van een 3D-scan” 

 
Wanneer: Dinsdag 28 maart om 19.30 uur 

Locatie: De Vondst in Heerlen 

Kosten:  Gratis toegang. Inschrijven noodzakelijk 

 
 
Waarom 3D-scannen interessant is 
Natuurlijk willen we graag meegaan met de tijd en ook op gebied van archeologie. Maar wat 
is de toegevoegde waarde van een 3D-scan? En wat is een 3D-scan eigenlijk? Laat het u 
allemaal uitleggen door Luk van Goor.  
  
Het vastleggen van objecten of opgravingen met een camera doen we al geruime tijd. Zo 
kunnen we bepaalde stappen visueel vastleggen en deze terug kijken voor onderzoek of 
publicaties. 
Nu staan we weer voor een hele reeks aan nieuwe technieken die in de archeologie gebruikt 
worden zoals: 
- Röntgen (een oude techniek die steeds vaker in de archeologie voorkomt) 
- PET scan 
- Cross polarization photography 
- Laser triangulation 
- Structured light 3D scanning technology 
- Photogrammetry  
- Contact-based scanning 
Al deze nieuwe technieken brengen ook weer nieuwe inzichten en mogelijkheden met zich 
mee. 
 
Nu de techniek fotogrammetrie tot een punt is gekomen waarbij 3D-scans een prachtige 
resolutie bereiken, ontwikkelt ook de toepassing van de 3D-scans zich met een vlot tempo 
zoals, 3D-printen (replica), AR (Augmented reality), VR (Virtual reality) en 3D animatie. 
Verder kan een 3D-scan kan ook makkelijk digitaal verstuurd worden voor onderzoek. 
 
 
 



Luk van Goor is gespecialiseerd in de techniek fotogrammetrie en Cross polarization 
photography. Hij zal tijdens deze lezing uitleg geven over 3D-scans en nog andere digitale 
snufjes. Natuurlijk heeft hij ook een aantal voorbeelden, zodat u met eigen ogen kunt zien 
hoe een 3D-scan en print eruit ziet.  
 
Praktische informatie: 
Locatie: De Vondst, Raadhuisplein 20 te Heerlen 
Datum en tijd: Dinsdag 28 maart om 19.30 uur. Inclusief pauze met koffie en vlaai. 
Inschrijven noodzakelijk 
Kosten: Gratis toegankelijk 

 
Aanmelden 
Aanmelden kan via deze link  
 
We hopen u op deze dag te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur sectie archeologie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf11eaF9K7Dyn__0gRCp_pn92zKvb0pqh1pzoL37IUbUxNftQ/viewform?usp=sf_link

