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Afkorting of 
begrip 

Omschrijving 

Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

Erfgoed Leiden en Omstreken (Erfgoed Leiden) voert erfgoeddiensten uit 
en/of beheert historische collecties voor de aangesloten gemeenten, RDOG 
HM, Veiligheidsregio Hollands Midden, Servicepunt71 en de 
Omgevingsdienst West-Holland, Holland Rijnland, ISD Bollenstreek en BSGR. 
 

Gemeente / GR Waar u ‘gemeente’ leest kunt u ervan uit gaan dat het ook voor een 
Gemeenschappelijke Regeling geldt. 
 

HLTsamen De ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en 
Teylingen. 
 

e-depot Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel 
beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en 
software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale 
archiefbescheiden mogelijk maakt. 
 

IMRO Het IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) is het informatiemodel 
voor het opstellen en uitwisselen van digitale plannen, visies en besluiten 
voor de ruimtelijke ordening. 
 

Preservica De naam (en de leveranciersnaam) van de SaaS-oplossing die door Erfgoed 
Leiden gebruikt wordt als e-depotvoorziening. Tijdens de testopnames is 
gebruik gemaakt van versie 6.0.1 
 

TMLO Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een landelijke 
metadatastandaard, bedoeld om informatie in het e-depot makkelijk te 
vinden en eenduidig te interpreteren. 
 

Universal Access 
(UA) Preservica 

Universal Access is de raadpleegfunctionaliteit in de SaaS-oplossing van 
Preservica. 
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1 Samenvatting 

Erfgoed Leiden wil een e-depotvoorziening bieden aan de aangesloten gemeenten 
voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. In januari 2019 is de SaaS-
oplossing van Preservica geselecteerd, na een zorgvuldige 
aanbestedingsprocedure. In het voorjaar van 2019 is de SaaS-oplossing ingericht als 
de regionale e-depotvoorziening van Erfgoed Leiden, inclusief de online 
beschikbaarstelling. Tegelijkertijd is het beheer van het e-depot ingericht (denk 
hierbij aan de processen, procedures, functioneel beheer en de beheerorganisatie). 
Erfgoed Leiden wil de inrichting van het e-depot en de dienstverlening testen met 
haar klanten aan de hand van diverse testopnames. De resultaten dragen bij aan 
het verbeteren van de inrichting en de dienstverlening van het regionale e-depot 
van Erfgoed Leiden.  
 
In het voorjaar van 2019 is aan de aangesloten gemeenten gevraagd een dataset 
aan te melden voor een testopname in het e-depot. Uit de vele aanmeldingen zijn 
in goed overleg drie datasets gekozen voor de eerste ronde testopnames*1. De drie 
testdatasets zijn:  

1. Jonge Ambtenaren RDOG HM, een personeelsnetwerk voor medewerkers 
tot 35 jaar (periode 2009-2015). Het archief staat op een netwerkschijf 

2. Website www.gemeente.leiden.nl  
3. Ruimtelijke plannen HLTsamen.  

Alledrie de testopnames zijn voorspoedig verlopen. Alle aangeboden 
bestandsformaten zijn opgenomen in het e-depot, worden beheerd en 
gepreserveerd en zijn online raadpleegbaar.  
 
Tijdens de testopname is het proces van initiële overbrenging doorlopen, zoals 
beschreven in de handleiding. Naast het e-depotteam van Erfgoed Leiden en de 
DIV-informatiebeheerder zijn ook de functioneel applicatiebeheerder en de 
applicatieleverancier vanaf het begin betrokken. De onderlinge samenwerking is 
prettig verlopen.  
 
De conclusies luiden: 

• Het is mogelijk om het JAR-archief in het e-depot voor een deel publiek 
raadpleegbaar te maken en voor een deel niet-openbaar raadpleegbaar 

• Het is mogelijk om het JAR-archief te ontsluiten, zonder de metadata te 
verrijken 

• Het is mogelijk om de website van de Gemeente Leiden rechtstreeks vanuit 
de websiteapplicatie te archiveren in het e-depot, zonder tussenkomst van 
een webarchiefapplicatie. NB: vanuit de webarchiefapplicatie opnemen in 
het e-depot is niet getest 

 
1 In september 2019 is gestart met de tweede ronde testopnames. 
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• Het is mogelijk om de gearchiveerde website in het e-depot direct 
openbaar online raadpleegbaar te maken 

• Het is mogelijk om de ruimtelijke plannen op te nemen in het e-depot, 
inclusief de geo-gerelateerde metadata 

• Het is mogelijk om de ruimtelijke plannen in het e-depot online 
toegankelijk te maken. 

Aanbevelingen  
• Neem de e-depotvoorziening, inclusief raadpleegfunctionaliteit en de 

beheerorganisatie (processen, procedures en de beheerorganisatie) in 
productie. Gemeenten kunnen hun digitale archieven aanbieden aan het e-
depot van Erfgoed Leiden en Omstreken 

• Preserveren is het primaire doel van e-depot en dat werkt uitstekend 
• De raadpleegfunctionaliteit werkt en kan nog gebruiksvriendelijker worden 

ingericht. 

Leeswijzer  
In dit rapport staan de doelen, het verloop, de bevindingen, de conclusies en de 
aanbevelingen van deze testopnames beschreven. 
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2 Inleiding 

2.1 Achtergrond en aanleiding 

Erfgoed Leiden wil een e-depotvoorziening aanbieden aan de aangesloten 
gemeenten voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. Hiervoor is het project 
“Opzetten e-depot Erfgoed Leiden” gestart. Het project bestaat uit drie 
onderdelen:  

o Selectie e-depotvoorziening 
o Opzetten en inrichten functionerend e-depot met bijbehorende 

beheerstaken en werkafspraken 
o Beschikbaar stellen van de informatie in het e-depot via de website van 

Erfgoed Leiden. 

In januari 2019 is de SaaS-oplossing van Preservica geselecteerd, na een zorgvuldige 
aanbestedingsprocedure. In het voorjaar van 2019 is Preservica ingericht als de 
regionale e-depotvoorziening van Erfgoed Leiden, inclusief de online 
beschikbaarstelling. Tegelijkertijd is het beheer van het e-depot ingericht (denk 
hierbij aan de processen, procedures, functioneel beheer en de beheerorganisatie). 

2.2 Doelstelling en beoogde resultaten 

Het doel van de testopnames is om praktijkervaring op te doen met de inrichting 
van het e-depot en de dienstverlening van Erfgoed Leiden aan de aangesloten 
gemeenten. Aan de hand van de resultaten wordt de inrichting en de 
dienstverlening van het regionale e-depot van Erfgoed Leiden verder 
geoptimaliseerd.  

2.3 Aanpak testopnames 

In het voorjaar van 2019 is tijdens het regio-overleg aan alle aangesloten 
gemeenten gevraagd een dataset aan te melden voor een testopname in het e-
depot. 
 
Uit de vele aanmeldingen zijn in goed overleg drie datasets gekozen voor de eerste 
ronde testopnames*2. De drie testdatasets zijn:  

1. Jonge Ambtenaren RDOG HM, een personeelsnetwerk voor medewerkers 
tot 35 jaar (periode 2009-2015). Het archief staat op een netwerkschijf.  

2. Website www.gemeente.leiden.nl  
3. Ruimtelijke plannen HLTsamen.  

Vervolgens is er een testteam samengesteld, bestaande uit de inhoudelijk 
betrokkenen van de gemeenten en het e-depotprojectteam van Erfgoed Leiden:  

 
2 In september 2019 is gestart met de tweede ronde testopnames. 
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• Rosalie Niemantsverdriet, Senior Medewerker DIV RDOG HM 
• Peter Rietman, Beleidsmedewerker DIV Gemeente Leiden 
• Soerin Bhikhoe, Informatiespecialist HLTsamen 
• Relinde Reuvekamp, Adviseur Digitale Archieven Erfgoed Leiden 
• Jill Hungenaert, UX-specialist Erfgoed Leiden 
• Carlo Huigen, Kwartiermaker inrichting en functioneel beheer e-depot 

Erfgoed Leiden  
• Marita Langerak, Projectleider e-depot Erfgoed Leiden. 

Werkwijze 
Tijdens een kick-offbijeenkomst stond kennismaken en kennis delen tussen de 
teamleden centraal. De doelen en de planning zijn besproken en de eerste 
werkafspraken zijn gemaakt. De deelnemers formuleerden hun eisen, wensen en 
leerdoelen voor de testopnames. 
 
Elke testopname is uitgevoerd aan de hand van de procesbeschrijving “initiële 
overbrenging e-depot Erfgoed Leiden”. Het proces is uitgewerkt in de “Handleiding 
overbrenging digitaal archief Erfgoed Leiden”. In het onderstaande schema 
(afbeelding 1) staan de hoofdactiviteiten vermeld.  
 
Alle testteamleden hebben tijdens de testopname een logboek bijgehouden met 
hun bevindingen. In september 2019 zijn de bevindingen en de behaalde resultaten 
besproken in een evaluatiebijeenkomst. Na afloop is dit evaluatierapport 
opgesteld. 
 

# Hoofdactiviteiten uit het proces “initiële overbrenging e-depot Erfgoed Leiden” 

1 Intake  
2 TMLO-mapping  
3 Raadpleegsessie  
4 ToPX opstellen  
5 Export en controle  
6 Opname (ingest) en controle   
7 Akte van overbrenging *  
8 Verwijderen kopieën in (bron-)systemen *  
9 Publiceren en controle  

10 Communiceren en afsluiten *  
 * Deze activiteiten zijn onderdeel van het proces, maar worden tijdens de 

testopnames niet uitgevoerd. 
 

Afbeelding 1: Hoofdactiviteiten initiële overbrenging tijdens testopname in het e-depot. 
 
Toelichting stap 3: 
Tijdens de raadpleegsessie bespreekt de UX-specialist met de gemeente welke 
doelgroepen gebruik maken van de dataset en op welke manier zij er momenteel 
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toegang tot hebben. Er wordt bekeken welke zoekfunctionaliteiten in de huidige 
applicatie worden aangeboden en welke als essentieel worden ervaren. Aan de 
hand van de verzamelde informatie wordt (bij onderdeel 9) de het 
raadpleegscherm van het e-depot ingericht.  
 
Toelichting stap 6:  
Het startpunt van een opname (ingest) is dat de informatieobjecten en 
bijbehorende metadata beschikbaar zijn in een voor het e-depot bereikbare 
opslaglocatie. Het eindresultaat is dat de informatieobjecten en metadata op een 
juiste wijze in het e-depot zijn opgenomen. 
 
Toelichting stap 7:  
Bij deze testopnames was de akte van overbrenging niet aan de orde, uiteraard, 
omdat er geen daadwerkelijke overbrenging uitgevoerd wordt. Maar ook omdat bij 
het digitale archief van de RDOG HM al duidelijk was welke informatie openbaar 
mocht zijn en welke niet. De andere twee testdatasets (ruimtelijke plannen en de 
website) waren sowieso al openbaar. De onderwerpen openbaarheid, 
persoonsgegevens en auteursrechten komen overigens ook aan bod bij andere 
onderdelen van het proces, zoals bij het bespreken van het intakeformulier, het 
invullen van de TMLO-mapping en tijdens de raadpleegsessie.  
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3 Bevindingen testopnames 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen van de drie testopnames in het e-depot 
beschreven. 

3.1 Testopname vanaf netwerkschijf “Jonge Ambtenaren Netwerk RDOG HM”  

3.1.1 De aanmelding 

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 
heeft een klein, afgesloten archief van het personeelsnetwerk voor medewerkers 
tot 35 jaar: Jonge Ambtenaren RDOG HM (JAR) uit de periode 2009-2015. Het gaat 
om 35 mappen op de netwerkschijf, met in totaal 239 bestanden. Het bevat diverse 
bestandsformaten, zoals DOC, PPT, JPG, TIFF, PDF, PUB, XLS. De omvang van het 
archief op de netwerkschijf is 1,63 MB. 
 

3.1.2 De testdoelen 

1. Een deel van het archief is niet-openbaar. Is het mogelijk om een in het e-
depot opgenomen archief voor een deel publiek raadpleegbaar te maken 
en voor een deel niet-openbaar raadpleegbaar? 

2. Het archief heeft weinig metadata. Is het mogelijk om het archief te 
ontsluiten, zonder de metadata te verrijken? 
 

3.1.3 Intake, ordening en metadata (TMLO en ToPX) 

Er is geen ToPX gecreëerd, omdat het JAR-archief alleen map- en bestandsnamen 
als metadata heeft.  
 

3.1.4 Raadpleegsessie 

Tijdens de raadpleegsessie werd door de RDOG HM aangegeven dat zoeken 
waarschijnlijk vooral zal gebeuren op basis van onderwerp en datum. Ook werd 
vermoed dat gebruikers specifiek op zoek zouden gaan naar foto’s. Daarom werd 
gevraagd te kijken of het mogelijk is om op bestandstype te verfijnen in het 
raadpleegscherm van het e-depot. Tenslotte leek het hen ook handig om op jaartal 
of soort activiteit te kunnen verfijnen. 
 

3.1.5 Export en ingest 

De adviseur digitale archieven heeft de bestanden van het JAR-archief bij de RDOG 
HM ter plaatse gekopieerd voor de ingest. Het archief is op het netwerk van Erfgoed 
Leiden geplaatst. De bestanden zijn vervolgens met de Sip-creator in Preservica 
ingelezen. Het bleek dat er een corrupt bestand was meegeleverd. Het bestand is 
niet opgenomen in het e-depot. 
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Afbeelding 2: corrupt bestand in aangeleverde export. 
 
Preservica extraheert en indexeert standaard de onderstaande metadata en zet ze 
in het interne metadataschema (XIP): 

• Mapnamen 
• Bestandsnamen 
• De interne metadata die standaard in bepaalde bestandsformaten 

aanwezig zijn (bijvoorbeeld MSWord, zie afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3: Eigenschappen van een Word bestand die geëxtraheerd zijn en als metadata zijn 
opgenomen. 
 
De aangeleverde bestanden in de mappen ‘Activiteiten’, ‘Communicatie’, 
‘Evaluaties’ en ‘Foto’s JAR’ zijn niet openbaar. De map ‘Start JAR’ is wel openbaar. 
De autorisatie op deze mappen is handmatig ingesteld, omdat er geen metadata is 
meegegeven. (NB: automatische rechtentoekenning op meegeleverde metadata is 
wel mogelijk in het e-depot).  
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3.1.6 Inrichting raadpleegfunctie 

Er was geen aanvullende metadata meegeleverd, waardoor er op drie 
standaardmanieren gebruik gemaakt kan worden van de zoekfunctionaliteit. Ten 
eerste kan gebruik gemaakt worden van de algemene zoekfunctionaliteit “typ uw 
zoekwoord”. Ten tweede is het mogelijk om via de folderstructuur te navigeren. 
Ten derde kan gezocht worden in het JAR-archief met de functie “search within…”.  
 

 
Afbeelding 4: schermafdeUniversal Access: voorbeeld van zoeken op trefwoord door het gehele 
archief, via het zoekveld “Search within…”en in de mappenstructuur. 
 
 
Zo kan bijvoorbeeld gezocht worden naar informatie over de door het Jonge 
Ambtenaren Netwerk uitgevoerde activiteit “startbijeenkomst”, wat diverse 
documenten oplevert. Ook kan bijvoorbeeld gezocht worden op de auteur (een 
metadataveld dat standaard door Preservica uit de bestanden wordt geëxtraheerd 
en geïndexeerd). 
 
Zoek je bijvoorbeeld op ‘flirten’ (er bestaat een niet-openbare map ‘zakelijk 
flirten’), worden alle bestanden en mappen getoond die ‘flirten’ in de titel hebben, 
maar ook de naamloze bestanden in de map ‘zakelijk flirten’. Daardoor zijn ook de 
fotobestanden die alleen een nummer als bestandsnaam hebben en verder geen 
beschrijving toch te vinden. 
 

3.1.7 De bevindingen 

Het is mogelijk in het e-depot om archief op mapniveau deels openbaar 
raadpleegbaar en deels niet-openbaar raadpleegbaar te maken.  
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Als een map openbaar is en de rechten in Preservica voor een publieke gebruiker 
op ‘read metadata’ staan, maar niet op ‘read content’, kan de publieke gebruiker 
wel de metadata en thumbnail zien, maar niet het bestand zelf. Vanuit het oogpunt 
van openbaarheid zou het beter zijn als er geen thumbnail getoond wordt. (NB: de 
optie “toon thumbnail” kan in Preservica worden aan-/uitgezet). 
 
Tijdens de raadpleegsessie zagen we dat er in een niet-openbare map een bestand 
zit dat wél openbaar is. We hebben vervolgens onderzocht of er op bestandsniveau 
openbaarheid ingesteld kan worden. Het blijkt in de nieuwste versie van Preservica 
mogelijk (die is inmiddels geïnstalleerd) om automatisch rechten toe te kennen op 
bestandsniveau. 
 
We hebben de metadata in het kader van de test bewust niet verrijkt, om te toetsen 
of het archief goed doorzoekbaar was. We kwamen heel ver wat betreft naamloze 
bestanden in mappen met een duidelijke titel. Er moet wel in de gaten gehouden 
worden dat de ‘naamloze’ bestanden goed in bestandsmappen onderverdeeld zijn 
en in een logische structuur, zodat er bijvoorbeeld niet 1000 foto’s in één map 
“foto’s” staan. Dan wordt het alsnog een hele zoektocht. Voor de toekomst moeten 
er echter richtlijnen opgesteld worden voor wat we verstaan onder de goede, 
geordende en toegankelijke staat, waarin een digitaal archief aangeleverd moet te 
worden. 
 
Uit het logboek van de RDOG HM 
“Het was een interessante en leerzame pilot. De dienstverlening vanuit Erfgoed 
Leiden was goed en de samenwerking met de adviseur digitale archieven en de UX-
specialist was heel prettig. 
 
Een TMLO-mapping is best ingewikkeld als je het nog nooit gedaan hebt, maar de 
adviseur digitale archieven van Erfgoed Leiden leidde ons er soepel doorheen. Bij de 
raadpleegsessie hebben we bekeken welke zoekvragen bij ons archief horen, goed 
om eens vanuit dat perspectief te denken.  
 
De ToPX-mapping bleek een hele lastige opgave te zijn; uiteindelijk heeft Erfgoed 
Leiden besloten om de ingest zonder ToPX te proberen, met goede resultaten. Onze 
indruk is wel dat een ToPX-mapping voor leken bijna niet zelfstandig te doen is. De 
begeleidende stukken van het Nationaal Archief helpen je helaas niet veel verder; 
daarin staat wel beschreven wat je moet doen, maar niet hoe. Een handleiding 
waarin stap voor stap staat beschreven hoe je te werk moet gaan zou erg handig 
zijn. 
 
Het eindresultaat van de pilot mag er zijn. De in Preservica opgenomen archieven 
worden mooi gepresenteerd (met logo's van de organisaties!), de openbaarheid is 
goed geregeld en het zoeken werkt prima. Complimenten!”.  
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3.2 Testopname Websitearchivering Gemeente Leiden 

3.2.1 De aanmelding 

De Gemeente Leiden maakt nu gebruik van de commerciële webarchiefdienst 
archiefweb.eu. Als uit de testopname blijkt dat webarchivering rechtstreeks in het 
e-depot mogelijk is, en niet via een webarchiefdienst, wordt de informatieketen 
korter. De Gemeente Leiden kan vervolgens de business case maken voor de keuze 
van websitearchivering. 
 

3.2.2 De testdoelen 

1. Is het mogelijk om de website te archiveren in het e-depot? 
a. Vanuit de webarchiefapplicatie, of  
b. Rechtstreeks vanuit de websiteapplicatie (zonder tussenkomst van een 

webarchiefapplicatie) 
2. Is het webarchief in het e-depot publiek raadpleegbaar?  

 

3.2.3 Intake, ordening en metadata (TMLO en ToPX) 

In samenwerking met de webmaster van de Gemeente Leiden is ontdekt dat de 
volgende algemene metadata wordt bijgehouden in de webpagina’s van de 
gemeentelijke website: Description, Title, Keywords. 
 
Als voorbeeld de pagina over Paspoort: 
<meta name="description" content="Het paspoort is een officieel document 
waarmee u zich kunt identificeren en waarmee u naar het buitenland kunt reizen. 
Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Kinderen (van 0 tot 18 jaar) hebben 
een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen."> 
<meta property="og:title" content="Paspoort"> 
<meta name="keywords" content="Identiteitsbewijs, ID, reisdocument, 
identificeren, minderjarig, volwassen, kinderen, paspoort verlengen, ophalen, 
afhalen, afspraak maken, naar de balie"> 
 
Het voor websitearchivering te gebruiken bestandsformaat (WARC) geeft alleen de 
mogelijkheid op het allerhoogste niveau metadata mee te geven. Er is daarom 
besloten geen ToPX te maken voor dit archief. 
 

3.2.4 Raadpleegsessie 

Momenteel is de gearchiveerde website toegankelijk via archiefweb.eu. De huidige 
zoekfunctie op archiefweb.eu levert verwarring op bij de gebruikers. Het zoeken 
met meerdere zoektermen levert erg veel resultaten op. Dat komt doordat het 
systeem zowel ‘AND’ als ‘OR’ als operator gebruikt. De zoekresultaten die alle 
zoektermen bevatten, worden wel als eerste getoond.  
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De website van de Gemeente Leiden wordt nu drie keer per dag gearchiveerd, maar 
via de kalender in archiefweb.eu kan enkel tot op het niveau van een dag een keuze 
gemaakt worden. Archiefweb.eu biedt op het raadpleegscherm een kalender en 
een zoekveld aan. Indien besloten wordt om in het e-depot per dag meerdere 
versies op te slaan, zou het mogelijk moeten zijn om de verschillende versies te 
raadplegen. 
 
Op archiefweb.eu bestaat er geen connectie tussen de kalender en het zoekveld. 
Bijvoorbeeld: als je een datum in de kalender selecteert en een zoekterm invult in 
het zoekveld, worden niet uitsluitend de resultaten van de zoekterm voor die 
datum getoond. Ook dit werd als verwarrend ervaren. 
 
Er werd aangegeven dat het ideaal zou zijn als er in het e-depot kan worden 
aangeven wanneer er een wijziging werd doorgevoerd op een pagina, zodat het 
niet nodig is om van datum naar datum te klikken op zoek naar wijzigingen. 
 
Een andere wens is om op ‘bestandstype’ te zoeken, zodat ervoor gekozen kan 
worden om bijvoorbeeld alleen de websites te bekijken waar een bestand aan 
gekoppeld is. 
 

3.2.5 Export en ingest 

Preservica extraheert en indexeert standaard de onderstaande metadata en zet ze 
in het interne metadataschema (XIP): 

• URL (= www.gemeente.leiden.nl) 
• Datum crawl/ingest (via een kalender doorzoekbaar)  

 
Automatische harvest 
Het is mogelijk om een website dagelijks automatisch te archiveren in het e-depot 
met de standaardworkflow “crawl en ingestworkflow” in Preservica. De website 
wordt vanaf het internet rechtstreeks in het e-depot opgenomen (een zogenaamde 
automatische harvest).  
 
In het e-depot is door de functioneel beheerder de workflow zodanig ingericht dat 
deze dagelijks wordt uitgevoerd om 0:00 uur. Elke dag rond 7.30 uur is een 
complete versie van de website in het e-depot opgenomen. Bij de huidige 
werkwijze gaat het om 1 gigabyte. Het is niet mogelijk om alleen de mutaties te 
bewaren.  
 

3.2.6 Inrichting raadpleegfunctie e-depot 

De gearchiveerde websites worden getoond in de viewer in Preservica. 
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Afbeelding 5: schermafdruk raadpleegscherm: gearchiveerde websites worden getoond in de viewer.  
 
Er zijn drie standaardzoekfuncties beschikbaar: 

1. Algemeen zoeken “typ uw zoekwoord” 
2. Zoeken binnen de collectie met “search within..” en  
3. Navigeren door de mappen.  

Daarnaast zijn er twee filters ingericht. De benodigde metadata is standaard 
beschikbaar in de interne metadataschema’s van Preservica: het XIP en het 
extended XIP metadataschema. De twee filters zijn:  

1. Datum website, met de mogelijkheid op een datumrange te zoeken 
2. Website URL, met de mogelijkheid om op (een deel van) de websitenaam 

te zoeken 
 
 

 
Afbeelding 6: schermafdruk In UA zijn twee filters aangemaakt. 
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3.2.7 De bevindingen 

• Het is mogelijk om de website geautomatiseerd in het e-depot op te nemen, 
rechtstreeks vanuit de websiteapplicatie 

• Het is mogelijk de gearchiveerde website direct online raadpleegbaar te maken 
via de viewer. De toegang is standaard beschikbaar op “naam website” en op 
“opslagdatum”. De datumrange kan worden gekozen met behulp van een 
kalender 

• Bij het ontwerp van de website is het belangrijk aandacht te besteden aan de 
uiteindelijke archiveringsmogelijkheden en -beperkingen (archiving by design)  
• De website van de Gemeente Leiden heeft veel niveaus. Het archiveren 

staat nu ingesteld tot en met niveau 5. Daarmee lijkt de hele website te zijn 
gearchiveerd. Het is mogelijk het niveau dieper in te stellen 

• Documenten die onderdeel zijn van de website komen mee in de harvest, 
worden gepreserveerd en zijn raadpleegbaar in de viewer 

• Sommige webformulieren staan op een andere server (bijvoorbeeld e-
inwoner.nl/leiden) en worden daarom niet meegenomen. Datzelfde geldt 
voor afbeeldingen via een externe site. De crawler gaat namelijk nooit 
‘buiten’ het ingestelde domein 

• Ook bij social media, zoals YouTube, wordt het materiaal zelf niet 
opgenomen. De link is wel zichtbaar 

• Actieve elementen van de website, zoals zoekvelden, werken uiteraard niet 
in de gearchiveerde website 

• Projectwebsites, die gedeeltelijk in het beheer van de gemeente zijn zoals 
Fietsweg, Garenmarkt en Buurtboek, worden niet meegenomen in de 
harvest. Kaart.leiden.nl is een voorbeeld van een i-frame/externe link.  

• Harmonica-menu’s werken niet in de gearchiveerde website. Er zal verder 
onderzocht moeten worden of dit te optimaliseren is. 

 
Uit het logboek van de Gemeente Leiden 
“Goede overleggen gehad met de adviseur digitale archieven (over de metadata en 
het TMLO onder andere) en de webmaster. De inrichting van het e-depot is vooral 
gedaan door de functioneel beheerder van het e-depot en de webmaster van de 
Gemeente Leiden. Met de UX-specialist en de adviseur digitale archieven heb ik in 
goed overleg de zoekcriteria besproken. 
 
Gezien bij presentatie hoe het zoeken in e-depot werkt en het ziet er uitstekend uit. 
Kan een goede vervanger zijn van archiefweb.eu.  
 
Het is kortom een leuke en succesvolle pilot geweest en na regionale bespreking 
zullen we hier zeker verder mee willen”.  
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3.3 Testopname ruimtelijke plannen HLTsamen 

3.3.1 De aanmelding 

HLTsamen heeft in 2018 aan Erfgoed Leiden gevraagd of het e-depot functionaliteit 
heeft om digitale ruimtelijke plannen zonder informatieverlies te bewaren. 
HLTsamen, Roxit, Erfgoed Leiden en het Noord-Hollands Archief hebben destijds 
een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of digitale ruimtelijke plannen zonder 
informatieverlies digitaal duurzaam bewaard en geraadpleegd konden worden (zie 
evaluatierapport). De conclusies waren destijds:  

• Ruimtelijke plannen konden worden opgenomen 
• Het was niet mogelijk de geo-coördinaten op te nemen 
• Het raadplegen van de ruimtelijke plannen door publiek en ambtenaren 

was niet mogelijk. 

Nu Erfgoed Leiden een e-depotvoorziening heeft ingericht in de SaaS-oplossing van 
Preservica voeren we de pilot opnieuw uit.  
 

3.3.2 De testdoelen 

1. Is het mogelijk om ruimtelijke plannen op te nemen in het e-depot, inclusief 
de geo-gerelateerde metadata? 

2. Is het mogelijk de ruimtelijke plannen in het e-depot online te raadplegen? 

 

3.3.3 Intake, ordening en structuur (TMLO ToPX) 

Testdataset 
Bij deze testopname is gebruik gemaakt van dezelfde dataset als in de eerdere pilot. 
Roxit (de leverancier van de software die HLTsamen gebruikt voor de archivering 
van ruimtelijke plannen) vormde destijds uit de datasets van de gemeente 
Teylingen een representatieve testdataset van digitale ruimtelijke bestanden. Deze 
dataset bestaat onder andere uit bestemmingsplannen met IMRO2008 en 
IMRO2012, een beheersverordening, een gemeentelijke structuurvisie en een 
gerechtelijke uitspraak.  
 
Metadata 
In het TMLO wordt geografische informatie benoemd in het element “Dekking in 
ruimte: Geografische dekking en Geometrische dekking”.  
 
Voor ruimtelijke plannen wordt standaard gebruik gemaakt van het 
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO), dat staat beschreven in de 
handreiking van Geonovum. Het IMRO bevat uitgebreide geografische metadata; 
meer dan het TMLO. 
 
Om alle authentieke metadata te kunnen preserveren, hebben we bij deze 
testopname het ToPX én de IMRO 2008/2012 als xsd-bestanden opgenomen in het 



 

	
Pag.	18/24	 	

e-depot. Deze aanpak komt overeen met de lijn die het Nationaal Archief voorstelt: 
het TMLO/ToPX blijft, maar wordt indien nodig aangevuld met andere, specifieke 
metadataschema’s. 
 
 

 
Afbeelding 7: Deel van het proces “initiële overbrenging e-depot Erfgoed Leiden” 
 
 
 
 

 
Afbeelding 8: Aanvullende werkwijze voor initiële overbrenging ruimtelijke plannen 
 

3.3.4 Raadpleegsessie 

In de huidige werkwijze raadplegen medewerkers van HLTsamen de ruimtelijke 
bestanden in de archiefmodule Dezta.  
 
Burgers en bedrijven kunnen nu de niet-vigerende versies van ruimtelijke plannen 
opvragen bij HLTsamen. De vigerende ruimtelijke plannen kunnen ze raadplegen 
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Op deze website is het mogelijk om op adres en plannaam/plannummer te zoeken. 
In Squit 2020 en op ruimtelijkeplannen.nl worden IMRO-codes prominent getoond. 
Tijdens de raadpleegsessie wordt aangegeven dat het IMRO-nummer geen 
hoofdzoekterm hoeft te worden in het e-depot. Het is wel handig als het nummer 
ergens staat, omdat het nuttig kan zijn als een burger contact wil opnemen met de 
gemeente.  

3.3.5 Export en ingest 

Roxit archiveerde de testdataset in de Dezta archiveringsapplicatie en maakte 
vervolgens ‘overdrachtszaken’ aan. De testdataset bestond uit één ruimtelijk plan. 
Er is gebruik gemaakt van ToPX 2.3 en TMLO-versie 1.2. Met behulp van XML Spy is 
de schemavalidatie uitgevoerd. De aangeleverde bestanden voldoen volledig aan 
de ruimtelijke standaarden.  

Dezta

•Metadata

TMLO

•Mapping

ToPX

•XML voor 
opname 
in e-
depot

E-depot

•Opname 
ToPX 
metadata 
in e-
depot

Dezta

•Metadata inclusief 
geodata volgens IMRO

E-depot

•IMRO metadata inclusief 
geo-data Rechtstreeks 
opgenomen
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In de eerste ingest is het ruimtelijk plan opgenomen als een set losse bestanden. 
Het bleek voor de (test-)bezoekers van het e-depot niet zinvol om individuele 
bestanden te bekijken, omdat een ruimtelijk plan is opgebouwd uit verschillende, 
hyperlinked bestanden die in samenhang betekenis hebben. 
 
Bij de tweede ingest is het ruimtelijk plan in het WARC-bestandsformaat 
aangeleverd. Dat biedt belangrijke voordelen:  
• Het plan wordt nu in samenhang opgenomen in het e-depot en  
• Een bezoeker kan het ruimtelijk plan zien, zoals de gemeente het heeft 

aangeleverd (bijvoorbeeld: een gebiedsvisie wordt getoond als één geheel, 
inclusief alle afbeeldingen).  

Vervolgens zijn er nog enkele ruimtelijke plannen als WARC in het e-depot 
opgenomen (opgehaald op ruimtelijkeplannen.nl), om de zoekfunctionaliteit goed 
te kunnen testen. 
 
De volledige IMRO-metadataset is aan de WARC van het ruimtelijk plan toegevoegd 
en in het e-depot opgenomen. 
 

3.3.6 Inrichting raadpleegfunctie 

Ruimtelijke plannen zijn opgebouwd uit verschillende hyperlinked bestanden die 
als één geheel weergegeven moeten worden, omdat het voor gebruikers niet zinvol 
is om individuele bestanden te bekijken. 
 
Standaardzoekfuncties 
Er zijn drie standaardzoekfuncties beschikbaar: 

1. Algemeen zoeken “typ uw zoekwoord” 
2. Zoeken binnen de collectie met “search within..” en  
3. Navigeren door de mappen.  
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Afbeelding 9: schermafdruk ruimtelijk plan is nu in samenhang opgenomen en raadpleegbaar in het 
e-depot. 

 

Filters en facets 
Daarnaast zijn er drie filters en één facet ingericht in de Universal Acces-module 
van Preservica. De benodigde metadata is niet standaard beschikbaar in de interne 
metadataschema’s van Preservica (het XIP en extended XIP metadataschema). Er is 
daarom door het testteam een transformschema gemaakt om de data in het XIP 
metadataschema op te nemen. Dat schema is aangemaakt voor een testset van 
metadata. De testset is geschikt voor testdoeleinden omdat het een heldere, platte 
structuur heeft. Na de testopname kan een transformschema voor de belangrijkste 
(of alle) metadata uit het zeer omvangrijke IMRO xml-schema (bestaande uit zo’n 
2700 regels) worden aangemaakt.  
 
Er zijn drie filters ingesteld. De filters halen hun metadata op uit het tijdelijke 
“plannenwro” metadataschema. De filters maken het mogelijk om te zoeken op 
IMRO-nummer, gemeentenaam en plannaam. 



 

	
Pag.	21/24	 	

 

 
Afbeelding 10: In UA zijn drie filters aangemaakt. 
 
In het raadpleegscherm zijn de filters zichtbaar voor iedereen die leesrechten heeft. 
Alle gebruikers, ook bezoekers (‘anonymous users’), zien deze filters. Op 
collectieniveau kan een filter noodzakelijk zijn om specifieke informatie snel te 
vinden (bijvoorbeeld zoeken op IMRO-nummer). Het kan door een gebruiker 
wellicht als nadeel ervaren worden dat het filter ook zichtbaar is in de archiefdelen 
waar deze filter niet relevant is (bijvoorbeeld: IMRO-nummer is ook zichtbaar bij 
het JAR-archief).  
 
Het is mogelijk om facets in te stellen, die een zoekopdracht verkleinen. Er is één 
facet aangemaakt: vastgesteld/voorontwerp/ontwerp 

 
Afbeelding 11: In UA is één facet aangemaakt. 
 

 
Deze facet geeft de mogelijkheid om de relevante planstatussen te selecteren in 
het vak “Refine your selection”. Hieronder staat een voorbeeld afgebeeld. 
 

 
Afbeelding 12: Met de facet is het mogelijk om de relevante planstatussen te selecteren. 
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Facets zijn alleen beschikbaar en zichtbaar bij collecties die gebruik maken van het 
bijbehorende metadataschema. In dit geval is het facet dus alleen zichtbaar bij 
ruimtelijke plannen met het IMRO-metadataschema.  
 
Facets zijn daardoor niet (altijd) geschikt voor de algemene metadataschema’s 
(zoals ToPX en de interne schema’s van Preservica), omdat ze altijd zichtbaar zijn 
en verwarrend kunnen werken. 
 
Viewer 
Preservica biedt nog geen viewer aan voor geo-data, zoals gml (Geography Markup 
Language). Het is echter wel mogelijk in het e-depot de gml-metadata te 
downloaden en vervolgens te openen met behulp van een online viewer (zoals 
mygeodata.cloud) of lokaal geïnstalleerde software (bijvoorbeeld GISkit). Zo kan de 
burger of de ambtenaar de geometrie van de ruimtelijke bestanden raadplegen. 
 

3.3.7 De bevindingen 

Ruimtelijke plannen zijn opgenomen in het e-depot, inclusief alle IMRO-metadata 
waaronder de geometrische metadata. Als de ruimtelijke plannen worden 
aangeleverd als WARC-bestand (in plaats van als losse bestanden) kan het ruimtelijk 
plan als geheel opgenomenen gepresenteerd worden. 
 
Ruimtelijke plannen zijn online raadpleegbaar in het e-depot. Het raadpleegscherm 
is ingericht met de standaardzoekfunctionaliteiten en aangevuld met een facet 
(vastgesteld/voorontwerp/ontwerp) en drie filters. De drie filters maken het 
mogelijk om te zoeken op IMRO-nummer, gemeentenaam en plannaam. 
 
Naar aanleiding van de demo tijdens de evaluatiebijeenkomst is de toegang tot het 
ruimtelijke plan zo ingesteld dat de bezoeker direct het plan opent. 
 
Het toevoegen van het IMRO metadataschema (naast het ToPX metadataschema) 
scheelt een hoop werk aan de gemeente-kant bij het overbrengen van de 
ruimtelijke plannen, omdat de IMRO-metadata al onderdeel is van het ruimtelijk 
plan. Alle bestanden en metadata (ook de geometrische) zijn hiermee in het e-
depot voor de toekomst veiliggesteld. 
 
Uit het logboek van HLTsamen 
 “De sessies heb ik goed ervaren. Ik vind het fijn om met jullie samen te werken. Ik 
heb voor het opzetten van een e-depot in de testomgeving heel veel van jullie 
geleerd. Het eindresultaat ziet er erg goed uit. Het zoeken naar de inhoud van een 
ruimtelijk plan vind ik niet gebruiksvriendelijk. Hieraan zal nog aandacht moeten 
worden besteed. Het terugvinden van stukken in een e-depot zal heel belangrijk 
worden. Het betekent dat je de bescheiden goed moet ontsluiten”.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 
Afbeelding 13: Toegang tot de drie testopnames via het raadpleegscherm van het e-depot. 
 
Conclusies 
Het doel van de testopnames was om praktijkervaring op te doen met de inrichting 
van het e-depot en de dienstverlening van Erfgoed Leiden aan de aangesloten 
gemeenten. De drie testopnames zijn voorspoedig verlopen. Het proces van initiële 
overbrenging is doorlopen, zoals beschreven in de handleiding. De doorlooptijd van 
de testopnames was ongeveer vier maanden, inclusief de zomervakantieperiode. 
 
De testdoelen zijn gerealiseerd: 

• Het is mogelijk om het JAR-archief in het e-depot voor een deel publiek 
raadpleegbaar te maken en voor een deel niet-openbaar raadpleegbaar 

• Het is mogelijk om het JAR-archief te ontsluiten, zonder de metadata te 
verrijken 

• Het is mogelijk om de website van de Gemeente Leiden te archiveren in het 
e-depot, rechtstreeks vanuit de websiteapplicatie zonder tussenkomst van 
een webarchiefapplicatie. NB: vanuit de webarchiefapplicatie opnemen in 
het e-depot is niet getest 

• Het is mogelijk om de gearchiveerde website in het e-depot direct 
openbaar online raadpleegbaar te maken 
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• Het is mogelijk om de ruimtelijke plannen op te nemen in het e-depot, 
inclusief de geo-gerelateerde metadata 

• Het is mogelijk om de ruimtelijke plannen in het e-depot online 
toegankelijk te maken. 

 
Naast het e-depotteam van Erfgoed Leiden en de DIV-informatiebeheerder zijn ook 
de functioneel applicatiebeheerder en de applicatieleverancier vanaf het begin 
betrokken. De onderlinge samenwerking is prettig verlopen.  
 
Alle aangeboden bestandsformaten uit de drie datasets zijn opgenomen in het e-
depot, worden beheerd en gepreserveerd en zijn online raadpleegbaar.  
 
Het is mogelijk om in te stellen of een bezoeker de bestanden en metadata kan 
downloaden en/of printen of alleen bekijken.  
 
Binnen een archiefdeel kan een deel openbaar en een deel niet-openbaar gezet 
worden.  
 
Het is gebleken dat het ontbreken van metadata en/of een volledig gevuld TMLO-
metadataschema geen bezwaar is om te kunnen zoeken en ordenen: met minimale 
metadata is zoeken ook mogelijk; bijvoorbeeld op trefwoord (fulltext), auteur of 
mapnaam. 
 
 
Aanbevelingen  

• Neem de e-depotvoorziening, inclusief raadpleegfunctionaliteit en de 
beheerorganisatie (processen, procedures, organisatie) in productie. 
Gemeenten kunnen hun digitale archieven aanbieden aan het e-depot van 
Erfgoed Leiden en Omstreken 

• Preserveren is het primaire doel van e-depot en dat werkt uitstekend.  
• De raadpleegfunctionaliteit werkt en kan nog gebruiksvriendelijker worden 

ingericht. De onderstaande doorontwikkelingen zijn onder andere 
genoemd:  

o Schrijf een bezoekershandleiding voor het gebruik van het 
raadpleegscherm van het e-depot 

o Vertaal het raadpleegscherm in het Nederlands 
o Schrijf een handleiding voor de ToPX-mapping 
o Stel richtlijnen op voor wat we verstaan onder de goede, 

geordende en toegankelijke staat waarin een digitaal archief 
aangeleverd dient te worden. 


