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Via het voorbeeld van Archeologie en open data wil ik jullie meenemen in ons leerproces rondom open data om zo te leren van ons.De provincie is verantwoordelijk voor de beheren van alle archeologische vondsten die worden gedaan. Enige uitzondering zijn de grote steden, die doen dit zelf. Dit betekent dat deze objecten goed opgeslagen en goed beheerd moeten worden. Al enkele jaren hoort daar ook een beheersysteem bij waarin alle objecten zijn opgenomen. Als provincie hebben we als doel om het gebruik en de kennis van de archeologische objecten te vergroten. Vele objecten worden tijdelijk of permanent tentoongesteld in musea, maar niet iedereen bereik je daarmee. Daarnaast staan er veel mooie objecten nog steeds in het depot. Via Internet kun je ze permanent tentoonstellen.
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Daarom kwam er een jaar of vijf geleden een speciale website waar je meer informatie kunt vinden over de topvondsten. Topvondsten zijn, archeologisch gezien, de interessantste objecten. De site ziet er ondertussen wat gedateerd uit, maar geeft nog steeds de basale informatie. Dat was de eerste stap in de ontsluiting van de informatie over de objecten, ondertussen is er meer mogelijk.



Open data te vinden in een API 
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Twee jaar geleden kwam bij mij de vraag om een volgende stap te zetten en de data uit het depot als open data beschikbaar te stellen. Dat was relatief snel en simpel te doen met de leverancier van ons beheersysteem. Zodoende kwam er een API waar de data te bevragen en te downloaden is. (Aplication Programming Interface): technische stekkerdoos om toegang te krijgen tot de data.



Wat zit er voor data in? 

  
Foto 
Vindplaats 
Type voorwerp 
materiaal 
Tijdsperiode en jaartal (bijv. middeleeuwen, 
1000-1500 n chr.) 
Bruikleen aan musea 
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Dit zijn de gegevens die we nu beschikbaar hebben.



Concept met onze data 
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We merkten echter dat er niet zo veel gebeurde na het openstellen van de data. In samenwerking met studenten van de Haagse Hogeschool is er toen een origineel concept uitgewerkt op basis van de data. Daarin hebben de studenten middeleeuwse verhalen en stadswandelingen gecombineerd met onze objecten. Dit hebben ze, samen met andere concepten, gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de statenzaal. Alleen: het werd weer stil. Deden we iets verkeerd?



Toegankelijk via collectie Nederland 

Presentator
Presentatienotities
Het probleem was dat onze data alleen via onze API beschikbaar en deze was, ten eerste alleen via onze website te vinden en ten tweede veel te technisch voor veel mensen. Volgende stap was de data makkelijker toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door onze API via collectie Nederland, waar zo’n 3.5 miljoen culterele objecten zijn te vinden, beschikbaar te stellen. Dagelijks wordt de data ververst zodat altijd actuele gegevens beschikbaar zijn.



Data.overheid.nl 
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Daarnaast maken we de data ook makkelijker vindbaar voor de techneut door deze via data.overheid.nl, het centrale platform om open data van de overheid te vinden, beschikbaar te stellen. Dit heeft, zover wij weten, al tot minimaal één resultaat van hergebruik geleidt.



Hergebruik door gemeente Alphen a/d Rijn 
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De gemeente Alphen a/d Rijn heeft namelijk een site laten ontwikkelen waarin alle vondsten uit de gemeente beschikbaar zijn via een eigen website. Een best leuke website waar we toevallig achter kwamen dat hij er is. Onze data is gebruikt zonder dat wij er vanaf wisten. Dat is wel even wennen, maar is ook wel heel mooi.



Apps door studenten 
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Daarnaast zijn we doorgegaan met het stimuleren van het gebruik en hebben studenten een echte app gebouwd met onze data. De studenten overtroffen onze verwachtingen en kwamen met behoorlijk goede producten. We zijn dan ook bezig om deze beschikbaar te maken via de playstore. Met de app krijg je op je smartphone meer informatie over de archeologische objecten en kun je ze stuk voor stuk bekijken. Voeg ze toe als favoriet, deel ze met anderen of ga naar de locatie van de vindplaats.



Next step: 3D 

Romeinse beurs 
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De volgende stap waar we nu mee experimenteren is 3D modellen van onze objecten. Hier zie je een voorbeeld van een Romeinse armbeurs uit ons depot. Dit biedt weer hele nieuwe mogelijkheden bijvoorbeeld:in een tentoonstelling kan via een interactief scherm meer informatie en meer details bekeken wordenhet maakt 3D prints mogelijk bijvoorbeeld door de museumwinkel en maakt het mogelijk voor wetenschappers om objecten virtueel te bestuderen, zonder bezoek aan museum of depot.

https://sketchfab.com/models/7d3f8861e422412cbc08596606e37ded


Leerpunten 

• Maak je data niet alleen open, maar ook vindbaar 
• Sluit aan bij landelijke voorzieningen 
• Stimuleer het gebruik van je data 
• Wees niet bang om te experimenteren 



Vragen? 

• Bart Spee, projectleider open data  
• b.spee@pzh.nl of 0655449788 
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