Project Erfgoed & Locatie
In historische databases is een schat aan gegevens voorhanden. Die rijkdom
wordt zichtbaar wanneer je de gegevens met elkaar verbindt, waardoor ze
samen een groot verhaal vertellen. Erfgoed & Locatie (E&L) stelt
erfgoedinstellingen in staat om hun gegevens eenvoudig uit te wisselen en
nieuwe diensten te ontwikkelen. Hiermee kan een nieuw publiek worden bereikt.

Geo-kennis, standaarden en uitwisseling: het DNA van Erfgoed & Locatie
Bij erfgoed speelt de historische dimensie (tijd en gebeurtenis) een belangrijke rol. Daarnaast
bevatten bijna alle databases of diensten met digitaal cultureel erfgoed specifieke locatiegegevens.
Historische geografische termen komen vaak niet overeen met moderne geografische termen. Voor
het gebruik van deze geo-informatie zijn harmonisatie en standaarden nodig. Erfgoed & Locatie zorgt
voor een versnelling van deze standaardisatie bij erfgoedinstellingen en faciliteert hen om optimaal
gebruik te maken van de mogelijkheden die dit oplevert.

Een basisinfrastructuur om zelf je
aanbod te bundelen en verrijken
Erfgoed & Locatie (E&L) faciliteert
erfgoedinstellingen in het betrekken en
verbreden van eigen doelgroepen met locatief
historisch erfgoed. E&L zorgt voor een
bundeling van het aanbod (tekst, beeld,
kaartmateriaal, audiovisueel materiaal,
toepassingen etc.) en benut nieuwe
mogelijkheden die (mobiele) media bieden
voor locatieve informatie. E&L creëert een
netwerk voor instellingen die zelf hun eigen
materiaal willen uitwisselen volgens open
standaarden.

Wat zijn de producten van E&L?
Dienstenlaag
Faciliteert instellingen, creatieve bedrijven en anderen om zelf nieuwe mobiele apps, websites en
andere digitale interfaces te ontwikkelen. Via deze dienstenlaag kunnen gebruikers ook eigen content
leveren (verhalen, foto's, correcties, dataverrijking). Om gebruikers in staat te stellen hun eigen
branding aan eindproducten te geven, levert deze laag twee praktische halffabricaten: een ErfGeo
toolkit en een Mobiele tours toolkit, en twee interfaces: E&L webinterface en E&L mobiele informatie.
app.

Verrijkingslaag
Koppelt met behulp van semantische technologie (kennissystemen, zoals thesauri en ontologieën, met
locatieve informatie) vraag en aanbod aan elkaar. Het levert de door gebruikers (instellingen, publiek,
etc.) ingebrachte kennis gestructureerd terug aan erfgoedinstellingen en andere gebruikers. De
bronhouder definieert welke informatie voor wie toegankelijk is.

Basisinfrastructuur
Biedt beheerders en aanbieders van ErfGeo de mogelijkheid hun collecties op een gestandaardiseerde
wijze gebundeld aan te bieden.

De halffabrikaten

De interfaces

ErfGeo toolkit

E&L mobiele informatie app

Een standaard ErfGeoviewer met een zoek-, filter- en

Voorbeeld van een mobiele-app met thematische data en

sorteermechanisme op de gevormde index van

tours, op basis van locatie en persoonlijke interesse. De

aangesloten (geo)data en collecties. Met behulp van
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deze kaartviewer wordt historisch kaartmateriaal

erfgoedinstellingen in de buurt aan, de route erheen en is

toegankelijk. Iedereen kan zo een kaartapplicatie

voorzien van achtergrondinformatie. De voorbeeld-app

invoegen in de eigen website. Ook is een overzicht

biedt gebruikers weblinks voor verdieping en gerelateerde

van apps beschikbaar (apps-market).

collectie-items naar de E&L webinterface, E&L deelnemers
of naar andere diensten of bronhouders.

Mobiele tours toolkit
Faciliteert deelnemers en derden (VVV’s, scholen) om
eenvoudig een eigen mobiele tour te maken.
Professionele afnemers kunnen tours personificeren
door eigen Points of Interests toe te voegen en van
een eigen vormgeving (branding) te voorzien. De
gebruiker van de tour kan een reactie (tekst, beeld,
geluid) toevoegen en kan een plaats of collectie-item
delen via e-mail en sociale media. Voor verdieping en
bekijken van gerelateerde collectie-items wordt
gelinkt naar de E&L webinterface of naar andere E&L

E&L webinterface
Het publiek met een interesse in de historie van de eigen
leefomgeving kan hier betrouwbare erfgoedinformatie
vinden en deze verrijken met eigen inbreng of content. Het
dienstenplatform toont alle bij E&L aangesloten data en
collecties (ook kaartmateriaal) via een laag- (layers), zoek-,
filter- en sorteermechanisme. Het biedt in opvolging van de
mobiele app, mogelijkheden tot een online vervolg voor
meer diepgang en fungeert als een promotie platform van
verschillende diensten uit de sector zoals (mobiele) tours.

deelnemers, diensten of bronhouders.

Deelnemen aan E&L?
Als projectpartner
Projectpartners investeren, beslissen, ontwikkelen en realiseren mee. Ze zijn betrokken bij formele
afspraken over het concept van het project en zijn van essentieel belang voor de realisatie van het
project. Zij nemen ook een gedeelte van de exploitatie voor hun rekening.
Als kennispartner
Kennispartners investeren en beslissen mee. Zij verrijken het project met kennis, door
samenwerking en met geo-services. Zij draaien ook projecten (pilots) en investeren daarin.
Als strategisch partner
Strategische partners wisselen via hun platforms content, collecties en geo-informatie uit met het
project. Ze dragen bij met kennis en zijn ambassadeurs van het project.
Als contentleverancier
Zij leveren digitale collecties en gestandaardiseerde metadata en nemen deel in klankbordgroepen
over het ‘voorbereiden’ van collecties, crowdsourcing mogelijkheden, standaardisering en
collectieverrijking.
Als nieuwsbrief lezer!
Meer weten en aanmelden: www.erfgoedenlocatie.nl

E&L is een initiatief van STAP, gefinancierd door OCW/PRIMA. Zij bestaat in de uitvoering uit een netwerk van
betrouwbare kennispartners zoals DEN, RCE, Bibliotheek.nl en Waag Society.
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