
2. Themalijn: Maak bouwstenen voor het verhaal beschikbaar 

Duurzaam digitaal    
 

Pitcher: Ariela Netiv 

Directeur Erfgoed Leiden en Omstreken 
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Zo veel mogelijk mensen moeten kennis kunnen 

maken met het rijke erfgoed van deze regio. 
Daarom zet Erfgoed Leiden steeds meer archieven 

online. En stellen we onze gegevens beschikbaar als 
Open Data, zodat andere sites ze ook kunnen 
publiceren.  
 

Ariela Netiv is historicus en directeur van Erfgoed 
Leiden en Omstreken. In deze instelling werken 
archivisten, archeologen, bouw- en 
architectuurhistorici nauw samen. Zij informeren 
over de geschiedenis van Leiden en Omstreken en 
adviseren over de omgang met dit erfgoed. 
Daarnaast beheert Erfgoed Leiden ook archieven en 

archeologische- en bouwhistorische vondsten. Voor 
het publiek is er een studiezaal, educatieve 
activiteiten en een website met ruim anderhalf 
miljoen bezoekers per jaar.  
 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
3. Collecties samen online 

Erfgoed Leiden en Omstreken en Tresoar werken 
samen met Spaanse partners aan een systeem om 
digitale erfgoedcollecties te delen: ECHOES. 
(Empowering Communities with a heritage Open Eco 

System)  
 
Het doel is een universeel, toepasbaar modulaire 
open source IT-architectuur te ontwerpen.  ECHOES 
integreert gegevens uit erfgoedcollecties. 
Onderzoekers en het geïnteresseerde publiek kunnen 
hierdoor nieuwe inzichten krijgen door over 

(vakdiscipline)grenzen te kijken. Ga aan deze tafel in 
gesprek met de architecten van dit project. 

Themaleider: Walther Hasselo 

Projectleider E-erfgoed, Erfgoed Leiden 
 

Hij houdt zich voornamelijk 

bezig met nieuwe, innovatieve 
manieren van ontsluiten en 
presenteren van de collecties. 
Vanuit deze functie is hij dan 
ook nauw betrokken bij het 
internationale ECHOES project 
 

 

Inhoudelijke gesprekspartner:  

Hans Laagland 

Informatie architect, Tresoar   
 

Zijn aandachtsgebied is o.a. 
duurzame toegankelijkheid van 
cultureel erfgoed digitaal, e-
overheid en wadden-informatie. 
Op nieuwe manieren cultureel 

erfgoed digitaal en e-overheid 
integraal en sector 
overschrijdend toegankelijk te 
maken, in het bijzonder met het 
toepassen van de techniek 
linked data. Tresoar is een 

Friese erfgoedinstelling en is als bibliotheek, archief 

en literair museum en documentatiecentrum de 
repository van de geschiedenis van Friesland.  
 

4. E-depot, de digitale bewaarplaats  
In januari 2019 heeft Erfgoed Leiden en Omstreken 

een e-depot aangeschaft. In dit e-depot worden de 
digitale archieven van de aangesloten partners (10 
gemeenten, 6 gemeenschappelijke regelingen en 
particulieren) duurzaam en toegankelijk bewaard.  
 
Er wordt nauw samengewerkt met de archiefvormers 
om digitale informatie naar het e-depot over te 

brengen. In deze tafelsessie zullen we praten over 
het proces rond het aanbesteden van een e-depot, 
hoe je voor te bereiden op de overbrenging van 
digitaal archief en de aandachtspunten bij de 
inrichting van een e-depot. Welke hobbels hebben we 
genomen en wat hebben we geleerd? 

Themaleider: Relinde Reuvekamp 

Adviseur digitale archieven, Erfgoed Leiden 
 
 

Relinde Reuvekamp werkt als 
adviseur digitale archieven bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken. 
Hier begeleidt zij de 

aangesloten partners van 
Erfgoed Leiden bij het 
voorbereiden op de 
overbrenging van hun digitale 
archieven naar het e-depot. 
 

 
 

 
 



Inhoudelijke gesprekspartner: 

Marita Langerak, Project leider e-depot 

Van Kaliber ICT & Informatie 
 
Directeur/oprichter van het 
organisatieadviesbureau Van 

Kaliber ICT & Informatie. Zij 
adviseert overheidsorganisaties 
over digitalisering, digitaal 
informatie management en 
digitaal duurzaam 
archiefbeheer. Als  projectleider 

bij Erfgoed Leiden 
verantwoordelijk voor het 

opzetten van het e-depot: de digitale 
archiefbewaarplaats. 
 

Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
B. Workshop  

    ECHOES collecties samen online   
Je hebt je collectie gedigitaliseerd, van metadata 
voorzien en op jouw website gepubliceerd. Maar wat 

zou je nog kunnen doen om het gebruik te stimuleren? 
Zou je misschien jouw informatie kunnen 
transformeren naar Linked Open Data en hoe doe je 
dat? 
 
In deze workshop laten we zien wat je zou kunnen 
doen met de gratis en open source tools die 

ontwikkeld zijn in het ECHOES project. Hiermee kan je 
transformeren, kwaliteit controleren, publiceren en op 
nieuwe manier presenteren! Lees alvast meer over het 
programma ECHOES. 

 

Workshopleider: Walther Hasselo  
Zie bio bij thematafel  ‘Collecties samen online’.  

 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/966-digitale-erfgoedcollecties-toegankelijk

