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Samenvatting gebruikerssessies programma Archis 
3+ 

Het doel van de gebruikerssessies die hebben plaatsgevonden in mei 2021 was 

om samen met gebruikers specifieke, afgebakende onderwerpen die betrekking 

hebben op de aankomende veranderingen aan de website voor Archis, BoneInfo 

en Radar te bespreken, wensen en feedback op te halen en vragen te 

beantwoorden. 

Het programma was als volgt: 

3 mei 2021: gewenste functionaliteiten BoneInfo /RADAR (inclusief processen en 

rechten en rollen) 

12 mei 2021: rechten en rollen (openheid data) voor Archis gebruikers 

19 mei 2021: extra velden en kaart wensen maritiem archeologen 

Iedere gebruikerssessie startte met een introductie van het project waarin de 

achtergrond, de projectplanning en de projectorganisatie aanbod kwamen. De 

inhoud van de presentaties staat in een aparte pdf. 

3 mei 2021: gewenste functionaliteiten BoneInfo /RADAR 

Doel van deze sessie was laten zien op welke wijze we de input van de 

gebruikerssessies voor BoneInfo en RADAR uit 2019 hebben verwerkt in 

functionele eisen (requirements) en schermen (wireframes) en checken bij de 

gebruikers of we dit op een juiste manier hebben gedaan of dat er nog 

aanbevelingen voor correcties of aanvullingen zijn. 
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De in de presentatie voorgestelde aanpassingen aan BoneInfo en RADAR zijn 

positief ontvangen. Vragen ter verduidelijking zijn tijdens de presentatie 

beantwoord en daarnaast hebben enkele vragen en opmerkingen geleidt tot de 

onderstaande actiepunten: 

• Er moet nog worden vastgesteld hoeveel MB een upload van een 

publicatie moet kunnen zijn. Gebruikerswens hieromtrent worden 

gespecificeerd. 

• Graag een export mogelijkheid in Geopackage of SQLite als aanvullende 

gebruikerswens opnemen. (Onder voorbehoudt of dit ook gerealiseerd kan 

worden.) 

• Onderzoeken of het juridische problemen geeft als we vanuit Nederland 

informatie over een buitenlandse vindplaats invoeren (bijvoorbeeld 

RADAR data uit België). 

• Overdenken of we ingediende maar nog niet afgemelde meldingen 

zichtbaar willen maken voor alle ingelogde gebruikers BoneInfo/RADAR 

(rol 7 en 10), zoals ook het geval is bij Archis, om dubbele invoer te 

voorkomen. 

• Het gebruik van een upload voor de soortlijst met aanvullende informatie 

bij BoneInfo en voor de sporen-monsters-soorten bij RADAR is akkoord. 

• Aantallen toevoegen aan de soortenlijst is akkoord. Wel dient er nog te 

worden nagedacht over welk aantal er moet worden gebruikt. 

• Als (voor BoneInfo) de soortenlijst met aanvullende informatie uit de 

specialistendatabase kan worden gegenereerd en geüpload dan willen de 

gebruikers meer informatie aan de soort toe kunnen voegen. 

o Een extra gebruikerssessie inplannen voor het bespreken van 

aanvullingen op invoervelden voor BoneInfo, naast de velden 

genoemd in de presentatie. Suggesties zijn: leeftijden, maten, 

ZooMS, spoor (net als bij RADAR). Daarnaast wellicht artefacten 

en dierlijke depositie verplaatsen naar de soortenlijst. 

o Een goede beschrijving/handleiding maken over hoe je de 

gegevens straks kan uploaden. 

• Bepalen welke invoervelden verplicht en niet verplicht zijn in BoneInfo en 

RADAR. 

Tijdens de sessie zijn de volgende twee vragen voorgelegd in verband met het 

internationale gebruik van beide datasets: ‘Is Engelstalig alleen nodig is voor het 

zoeken en vinden of ook voor melden?’ en ‘Is Engelstalig alleen nodig voor het 

openbare zoeken en vinden of ook voor het afgesloten deel?’. In de discussie 
hierover is geconcludeerd dat de gebruikers bij voorkeur alles in het Engels 

hebben vanuit de redenatie het wellicht niet zoveel extra werk is om een 

Engelstalige invoer te maken als je ook al een Engelstalige zoeken en vinden 

hebt. Mocht dit wel het geval zijn dan voldoet alleen zoeken en vinden Engelstalig 

maar dan wel zowel het openbare als afgesloten deel (omdat het niet-openbare 

deel maar zo beperkt is en alleen bij RADAR) ook. Het gaat dan om de veldnamen 

en de termen uit de thesauruslijstjes. De inhoud kan van de open tekstvelden kan 

in het Nederlands blijven. 

12 mei 2021: rechten en rollen 

In tegenstelling tot RADAR en BoneInfo blijft voor Archis het proces gelijk, maar 

voor ‘zoeken en vinden’ en de toegang tot de data zijn wel nieuwe wensen. De 
sessie Rechten & Rollen beperkt zich tot het onderwerp van de toegang, maar ook 

andere vragen omtrent de veranderingen kunnen worden gesteld. 
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Naar aanleiding van de vragen uit de presentatie en de discussie konden de 

volgende conclusies worden getrokken op basis van de sessie: 

• Exacte locaties van afgeronde onderzoeken openbaar raadpleegbaar 

maken zorgt niet voor discussie of zorgen. Dit staat namelijk ook in het 

rapport en meldingen kunnen afgeschermd worden waar dit wel gewenst 

is. Suggestie: Voeg termijnen toe aan afschermen en/of attendering bij de 

melder zodat onderzoeken niet eeuwig onnodig afgeschermd blijven. 

• Het openbaar maken van afgeronde onderzoeken van andere types, 

niet destructief onderzoek (zoals bureauonderzoek), is geen probleem. 

• Afschermen van meldingen wanneer een object vertrouwelijk is 

lijkt gewenst omdat dit anders ook in de openbare rapportages naar voren 

komt. Suggestie: kijk goed hoe PAN omgaat met vertrouwelijke (wrak) 

data. 

• Meer niveaus van openbaarheid naast open en gesloten is niet 

gewenst vanuit de Archisgebruikers. De angst bestaat dat hier misbruik 

van kan worden gemaakt. Een splitsing in lopende onderzoeken zien kan 

wel voor geïnteresseerde AMK archeologen interessant zijn die 

(momenteel) niet (meer) werkzaam zijn maar nog wel onderzoek 

uitvoeren. Ook voor BoneInfo en Radar gebruikers is dit een relevante 

toevoeging om onderzoek te kunnen verbinden aan lopende Archis 

meldingen. Automatisch raadplegen bij melden is niet gewenst wanneer 

ook onderzoek gemeld kan worden buiten de professionele doelgroep. 

• Eventuele tijdelijke bescherming zou gewenst kunnen zijn in bepaalde 

situaties, maar een onderzoek op vertrouwelijk/afschermen zetten is in 

principe voldoende. Als bij afschermen dit maar voldoende duidelijk is 

wanneer de data wordt geraadpleegd, geprint en op andere wijze 

geëxporteerd zodat deze data niet zomaar en zonder disclaimer wordt 

gedeeld. 

Naar aanleiding van de vragen en de opmerkingen zijn de volgende actiepunten 

genoteerd: 

• In de implementatiefase moet goed worden gekeken naar omgang met 

privacy gevoelige informatie. 

• Stel regels/criteria vast die een beheerder kan hanteren voor het 

toekennen van een rol en daarmee de toegankelijkheid – wanneer mag je 

waar bij en welke handelingen uitvoeren? 

• Maak een leidraad voor het afschermen van data (wanneer mag je een 

onderzoek op vertrouwelijk zetten) en bepaal regels voor het gebruik van 

afgeschermde data door gebruikers die vanwege hun rol toegang hebben 

tot deze informatie. 

• Onderzoek of extra niveaus van openbaarheid wel nodig zijn voor de 

BoneInfo/RADAR gebruikers om lopende (niet afgemelde) onderzoeken in 

Archis te zien zodat meldingen goed aan elkaar kunnen worden 

verbonden. 

• Neem waar mogelijk de volgende extra gebruikerswensen op: 

o Meer filtermogelijkheden voor de (Geo)export. 

o Gebruik van WFS services voor actuele data in eigen omgeving 

o Meer selectiemogelijkheden op de kaart 
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19 mei 2021: extra velden en kaart wensen maritiem archeologen 

Het doel van de sessie was het ophalen van wensen met betrekking tot nieuwe 
velden en kaartlagen voor de maritieme AMZ. De presentatie bevat een voorstel 

van de projectgroep met betrekking tot beide zaken. Hierover is van gedachte 
gewisseld met de aanwezige gebruikers. 

Daaruit is naar voren gekomen dat: 

• Het voorstel van het projectteam met betrekking tot de extra velden 

positief is ontvangen. Er waren geen aanvullingen maar sommige gaven 

aan iets langer hierover te willen nadenken. Die mogelijkheid is geboden 

en de presentatie is toegestuurd. 

• Er nog afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot het proces 

van uitgeven en de uitwisseling van Nationaal Contact Nummer met 

Rijkswaterstaat (RWS). 

• Men het prettig vind als straks de mogelijkheid wordt geboden om te 

kunnen filteren om waterbodem/maritiem complex. 

• Er enkele suggesties waren voor aanvullende kaartlagen: 

geomorfologische kaart van de zeebodem, hoogtekaart zeebodem, 

digitale omtrekken scheepswrakken 

• WGS84 is voldoende naast RD. RWS gebruikt ETRS89 maar de 

nauwkeurigheid is nagenoeg gelijk aan WGS84. 

• Het prettig zou zijn als ook een verbinding kan worden gelegd met de 

maritieme verhalen uit MAS. 

• Er een behoefte bestaat aan een maritiem portaal waar alle gegevens 

betreffende maritiem onderzoek in terug te vinden zijn om goed advies te 

kunnen geven als overheidsorganisatie. Het gaat om een goed overzicht 

van de staat van de waterbodem, bekende wrakken en niet-geverifieerde 

meldingen, waar je je advies op kan stoelen. Deze wens kunnen we niet 

volledig met dit project aanpakken maar we zetten wel de eerste stap. 

Het maken van verbindingen met andere datasets wordt nu in de basis 

mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt in het programma maritiem 

Nederland een aantal producten ontwikkeld dat hierbij kunnen helpen. 

Bij de RCE interne gebruikerssessie maritiem (2 juni 2021) zijn hier nog de 

volgende punten aan toegevoegd: 

Enkele suggesties voor aanpassingen aan de velden in de schermen. 

• De mogelijkheid om bij het melden van je onderzoek aan te geven 

‘maritiem waterbodem’ vervangen door een optie voor ‘maritiem’ én 
‘onderwater’. Beide zouden ook toegevoegd moeten worden bij het 

scherm van de eerste bevindingen. De term waterbodem (wanneer deze 

gebruikt wordt) behoeft een nadere definitie afgestemd met de SIKB. 

• Drop down menu’s maken van zoutgehalte en stroming. 
• Geodetisch data, projectie en referentievlak toevoegen (optioneel) bij de 

gevraagde geodata. 

• Diepte (m LAT) aanpassen in waterdiepte 

• R95 verplaatsen naar de coördinaten 

Bij de interne sessie hebben we ook gesproken over ABR termen. De acties die 

hier uit voortkomen worden hier niet vermeld omdat dit input is voor een ander 

project. De conclusie met betrekking tot de plek van de velden van het maritieme 

complex was dat deze nu goed in de schermen staan. 

Pagina 4 van 5 



 
 

 

     

 

 

 
 

 

        

         

            

          

       

 

           

 

          

      

          

         

       

 

   

 

        

           

  

        

            

    

          

         

        

 

         

          

  

 

Besloten is dat maritiem vrijwilligers ook een waarneming kunnen doen over een 

bestaand object (dus niet alleen een nieuwe vondstmelding). Daarbij kunnen ze 

dezelfde velden invullen als nu n het maritieme complex staan. Deze velden zijn 

optioneel. Daarnaast moet er een vrij veld zijn waar ze zelf een beschrijving 

kunnen toevoegen over wat ze hebben gezien. 

Met betrekking tot de kaarten en coördinaten zijn de volgende opmerkingen 

gemaakt: 

• WGS84 digitaal en minuten is het meeste gebruikt voor de locatie. 

• Kijk eens op Emodnet voor suggesties voor kaartlagen. 

• Historische kaarten toevoegen zou een goede aanvulling zijn. 

• Mogelijkheid creëren om herkomstgebied in te voeren bij vondsten die 

bijvoorbeeld op het strand zijn gedaan. 

Klankbordgroep 27 mei 

De gebruikerssessies zijn ook ter sprake geweest bij de klankbordgroep 

bijeenkomst van 27 mei. Daar zijn de volgende aanvullende actiepunten uit naar 

voren gekomen: 

• Onderzoeken of het mogelijk is het selectieadvies met het selectiebesluit 

van gemeente weer op te nemen in Archis met de optie om deze ook zelf 

te kunnen in/aanvullen. 

• Onderzoeken in hoeverre toegang naar het oud onderzoek/archief van de 

voormalige ROB kan worden opgenomen voor bepaalde rollen. Het is niet 

zeker of dit kan hierbij speelt een AVG vraagstuk. 

Een aantal actiepunten uit de actiepuntenlijst bij gebruikerssessie rechten en 

rollen heeft ook betrekking op dingen die gezegd zijn bij de 

klankbordbijeenkomst. 
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