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I. BESCHRIJVING PROJECT

• Erfgoedcel als vreemde eend in de bijt binnen subsidiestroom:
Instapproject, samenwerking tussen de Erfgoedcel als aanvrager, het 
Mijnmuseum als niet-erkende collectiebeherende instelling en de Provincie 
Limburg
• Andere officiële partners bij het project zijn ETWIE, het VAi en Stebo.
• Collectie bouwplannen van alle Limburgse mijnzetels (uniek en 

inhoudelijk zeer volledig waardoor waardevol)
• Omvangrijk (ca. 250.000 stuks)
• 3 onderdelen: digitalisering, registratie en ontsluiting, 

conservering

UITDAGINGEN: onvoldoende kennis in huis, te weinig personeel, 
beperkt budget, bewaartoestand en grootte plannen, nakende 

verhuizing Mijnmuseum, tijdsdruk versus vertraging door 
coronacrisis…



ERFGOEDCEL MIJN-ERFGOED
WWW.ERFGOEDCELMIJNERFGOED.BE

https://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/


I. AANPAK PROJECT

Projectmatig met tijdelijke aanstelling consulent digitale erfgoedzorg 
= voordeel:
• Projectleiding ligt bij kerngroep EGC/Mijnmuseum
• Geen focus op collectiebeheer/interne werking
• Geen onderdeel reguliere werking EGC
• Wel blik op lange termijn
• Wel blik naar buiten gericht
• Wel ruimte voor bijscholing (bootcamp meemoo rond LOD)
• Wel gebruik maken van de expertise van externe 

stuurgroep/partners
• Wel aandacht voor communitybuilding (vrijwilligers)



II. 
VALORISATIE



II. VALORISATIE

• Nog vóór registreren en digitaliseren procedure uitgewerkt: 
samen met meemoo, GIS Provincie en VAI werd FAIR actieplan 
ontwikkeld

vb: Om metadata straks vlot en efficiënt beschikbaar te 
maken, nu al METS containers ontwikkeld
vb: koppeling met GIS systemen 6 gemeenten

• Hierdoor konden data opgebouwd worden met oog op ontsluiting
• Resultaat: stap voor stap richting duurzame preservering & 

valorisatie van onze data

VOORDEEL: geen dataverrijking of bepaalde systeemarchitectuur 
nodig om volgende stap te kunnen zetten



III. 
ONTSLUITING



III. ONTSLUITING

• Registratie in excel (roerende collectie in AdLib Museum + 
Erfgoedplus)

• Focus op doelgroepen (bewoners, RO mijngemeenten, 
wetenschappers, geïnteresseerden)

• Samen met meemoo, GIS Provincie en VAI werd FAIR actieplan 
ontwikkeld

vb:  koppeling voor GIS mogelijk gemaakt op basis van 
adressen opgenomen in metadata

vb: om metadata straks vlot en efficiënt herbruikbaar en 
toegankelijk (API’s) te maken, nu al registreren volgens standaard 
(CIDOC-CRM)

VOORDEEL: futureproof ondanks in een latere fase (vervangen) 
collectieregistratiesysteem



IV. 
STAVAZA



IV. STAND VAN ZAKEN

• Inzet consulent EGC aangevuld met inzet conservator 
Mijnmuseum

• Digitalisering van start volgens Metamorfoze Light standaard
• Gelijktijdig registreren, valoriseren, preventieve conservering van 

15.000 plannen (momenteel ca 6000 plannen klaar)
• Vrijwilligerswerking opgestart – inzet van 6 enthousiastelingen 

zorgt voor continuïteit in workflow en uitgebreidere registratie
• Blik op de toekomst – momenteel nog geen concrete ontsluiting, 

maar dankzij onzichtbare voorbereidende werk straks efficiënt 
verloop richting duurzame en toegankelijke data

KORTOM: bouwen aan een geoliede machine en goed fundament 
leggen



V. 
LEERMOMENTEN



V. LEERMOMENTEN

• Durf buiten de muren van je eigen organisatie te kijken
• Blijf gemotiveerd (moeilijkheden zijn geen excuus!)
• Wees flexibel en behoud een open blik
• Onderken je eigen sterktes en zwaktes (en durf om hulp te 

vragen)
• Durf je bij te scholen en te informeren
• Werk toe naar futureproof data (die concrete output kan wel 

even wachten)

KORTOM: data zijn net zoveel waard als het fysieke erfgoed



Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk

T 089 811 412
M katleen@mijnerfgoed.be

W www.mijnerfgoed.be

VRAGEN
?
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