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Ruimtelijke plannen archiveren in een 
e-depot?

Doen!

Praktijkervaringen Erfgoed Leiden en Omstreken



Even voorstellen
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Over 
Erfgoed Leiden en Omstreken

▪ Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum over 
erfgoed. Monumenten, archeologie en archieven onder één dak.

▪ Archiefbewaarplaats fysiek en digitaal archief.

▪ Toezicht op beheer van archieven die nog niet zijn overgebracht.

▪ Advies over archivering: papier en digitaal.

▪ Er worden erfgoeddiensten uitgevoerd voor onder meer de gemeenten Leiden, 
Leiderdorp, Noordwijk, Katwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Teylingen, Lisse, 
Hillegom en Zoeterwoude en voor gemeenschappelijke regelingen HLTsamen, 
Servicepunt71, RDOG Hollands Midden, Veiligheidsregio Hollands Midden en de 
Omgevingsdienst West-Holland.
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Wat is een 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.
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Het geheel van
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Waarom ruimtelijke plannen
in het e-depot moeten

1. Bewijslast

2. Eeuwig te bewaren en duurzaam toegankelijk

3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alleen de vigerende 
plannen. De website heeft geen archieffunctie!

16-9-2020 6



Praktijkervaring met ruimtelijke plannen 
in het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken

▪ Doel testopnames e-depot Erfgoed Leiden 
Samen met gemeenten testen:

• Processen en procedures 

• Inrichting e-depotvoorziening

• Raadpleegfunctionaliteit

• Dienstverlening

▪ HLTsamen: ruimtelijke plannen 
• Is het mogelijk om de ruimtelijke plannen te archiveren in het e-depot, inclusief de 

geo-gerelateerde metadata? 

• Is het mogelijk om de ruimtelijke plannen in het e-depot online toegankelijk te maken?
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Proces digitaal archief overbrengen
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Praktijkervaring met ruimtelijke plannen
in het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken
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Ruimtelijke plannen in e-depot 
Erfgoed Leiden en Omstreken
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Diverse 

autorisatiemogelijkheden,

kan ook volledig 

openbaar.

Online toegankelijk



“Google search”

Zoekfunctionaliteit – algemeen
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Zoekfunctionaliteit - facets



Filters

Zoekfunctionaliteit - filters



Zoekfunctionaliteit - filters
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Kortom:

▪ Testopname is geslaagd: 

▪ Digitaal archief met authentieke digitale ruimtelijke plannen is opgenomen in 
het e-depot

▪ Online raadplegen e-depot werkt

▪ Intake & metadatamapping werkt

▪ Gemeente positief over het opnameproces en het resultaat

▪ Belangrijk: een e-depot heeft primair een archief- en preserveringsfunctie en 
dus niet dezelfde raadpleegmogelijkheden als de werkapplicatie

▪ Goede samenwerking tussen HLTsamen, Erfgoed Leiden en Roxit
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Ruimtelijke plannen in het e-depot: 
Ga nu aan de slag! 

▪ Het is belangrijk

▪ Het kan, maar..

▪ Ga nu al aan de slag

▪ Tip: betrek iedereen vanaf het begin: archiefbewaarplaats, ICT, DIV, 
vakafdeling ruimte en softwareleverancier

▪ Wil je het volledige evaluatierapport? Kijk hier: 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1088-succesvolle-testopnames-
e-depot

▪ Meer weten? 
Neem contact op met info@erfgoedleiden.nl
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