
 



 
 

     
   
 
Erfgoedkaarten 2.0: Erfgoed in GIS en Open data 
 
Datum: 22 april 2016 
Locatie:  Hodshon Huis te Haarlem, Spaarne 15-17 
Borrel in de Hoofdwacht te Haarlem, Grote Markt 17 

 
 
 
Beste collega’s, 
 
Graag nodigen wij jullie uit om op vrijdag, 22 april 2016 naar Haarlem te komen. 
Wij hebben een programma gemaakt dat specifiek is bedoeld voor  
degenen die zich actief bezig houden met het maken, zowel technisch als inhoudelijk, en het 
gebruiken van cultuurhistorische (waarderings-)kaarten in geografische informatie systemen (GIS). 
Neem vooral je (GIS) technische collega mee! 
 
Doel van de dag is het tot stand brengen van een dialoog tussen makers en gebruikers van 
cultuurhistorische (waarderings-)kaarten in geografische informatie systemen (GIS). 
 
 
Dagvoorzitter 
Marc Hanou, afdelingshoofd Ruimtelijk beleid – Gemeente Haarlem. 
 

Programma 
 
09:30 – 10:00 Inloop en koffie 
10:00 – 12:00 Ochtenddeel 
 
10.00 uur Welkom door Karin Westerink, voorzitter FGM en welkom door Jeroen van Spijk, 

wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Monumenten, gemeente Haarlem 
 
10:10-10:35 uur Ledenvergadering o.l.v. de voorzitter FGM 
 
10:35-10:45 uur Introductie door de dagvoorzitter 
 
10.45-11.15 uur Lezingen, deel 1 
 

 Wat is de Erfgoedkaart Haarlem?  

Karen Schenk, projectcoördinator – Gemeente Haarlem. 

 Digitaal erfgoed, anticiperen op een landelijke generieke data infrastructuur 

Jan Koers, CDO en afdelingsmanager Data, Informatie en Analyse – Gemeente Haarlem. 
 

11:15-11:25 uur Koffiepauze 



 
 

     
    

 
 
 
Vervolg programma 
 
 
11.25 uur-12.00 uur Lezingen, deel 2 

 

 Data waarop we kunnen bouwen 

Marjolein Steeman, projectleider – Gemeente Amsterdam. 

 Waarderingskaders voor (digitale) erfgoedinformatie 

Marcel van Winsen, Flexus AWC, cultuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau; R’dam. 
 
12:00 – 14:00   Pauze 
Lunch en ……..  excursie naar het Noord-Hollands Archief 
 
14:00 – 16:15 uur Middagdeel 
 
14.00 uur-14.10 uur Introductie van de battle door de dagvoorzitter 
 
14.10 uur-16.00 uur Battle!  
Publiek in de zaal gaat de battle met elkaar aan o.l.v. deskundig panel.  
 
16:00-16:05 uur Conclusie battles door de voorzitter  
 
16.05 uur-16.15 uur Conclusie van de dag en afsluiting 
 
16.15 uur Wandelen naar de Hoofdwacht 
 
16:30 – 17:30   Borrel in de Hoofdwacht 
 
 
 

Aanmelden 
Uiterlijk 19 april via erfgoed@haarlem.nl met vermelding van naam, gemeente/organisatie én functie 
(dit i.v.m. de battle) 
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