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thousiasmeren voor de rijke fotocollectie en het bestaan

van het archief in de stad. En TV’s hangen niet alleen in

woonkamers. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de app

straks te zien is in een hotel, de wachtkamer van de tand-

arts én in het Eemhuis! 

ZOEKEN OP POSTCODE OF THEMA 
Heeft u een Smart TV met een glasvezelabonnement? Dan

kunt u met ErfgoedTV aan de slag. Na het starten van

de app zijn er tal van leuke mogelijkheden. Zo kunt u op

basis van het intoetsen van uw postcode foto’s uit uw

buurt zien. Wilt u themagericht door de Amersfoortse ge-

schiedenis zappen? Dan kunt u de twintig thema’s ope-

nen, zoals Koninginnedag, Portretten of de Pon-automo-

bielhandel. U kunt ook alfabetisch met uw afstandbedie-

ning door alle trefwoorden zoeken. Het menu-item Verras

door GEORGES ELISSEN

LANDELIJKE PRIMEUR 
Met ErfgoedTV heeft Archief Eemland een primeur. Als

eerste erfgoedinstelling in Nederland hebben we een app

ontwikkeld voor de groeiende markt van Smart TV’s, de

televisies die zijn aangesloten op internet. Ook worden

de mogelijkheden van de nieuwste TV’s optimaal ge-

bruikt door de app. Deze techniek is heel geschikt om

onze 45.000 foto’s levensgroot in beeld te brengen. De

collectie komt daarmee heel goed tot zijn recht. 

WAAROM OP EEN TV? 
De foto’s van het archief zijn hierdoor in huiskamers te

zien van mensen die onze collectie misschien nog niet

kenden. Archief Eemland hoopt daarmee velen te en-

Archief Eemland heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld: ErfgoedTV. 
Hiermee kunnen Amersfoorters op hun tv door de fotocollectie van Archief
Eemland zappen. Het is de nieuwste manier om erfgoed in huiskamers te
brengen. De app maakt gebruik van het glasvezelnetwerk van Amersfoort. 
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me toont een selectie foto’s op basis van keuzevragen.

Binnen de app heeft u de mogelijkheid om  verschillen-

de foto’s als diashow af te spelen, in te zoomen op alle

foto’s en de beschrijving van de foto’s op te vragen. 

UITDAGINGEN 
Er moesten veel uitdagingen overwonnen worden afge-

lopen jaar. Zoals het koppelen van de fotocollectie aan

de TV-app. Ook moest er een goede zoekfunctie ontwik-

keld worden om met een afstandsbediening door de

45.000 gekoppelde foto’s van het archief te struinen.

Voor het bouwen van de app werd het innovatieve be-

drijf People’s Playground uit Amsterdam geselecteerd.

De medewerkers hadden goede ideeën, waren enthou-

siast om een project met een erfgoedinstelling te reali-

seren en hadden veel ervaring met de nieuwe markt van

Smart TV’s, doordat zij de app voor Uitzending Gemist

gebouwd hadden. Voor een deel is de techniek van Erf-

goedTV daarop gebaseerd. 

Om te zorgen dat de app optimaal gebruik maakt van

de mogelijkheden van het glasvezelnetwerk in Amers-

foort is er intensief samengewerkt met AmersfoortBreed.

Dit is een driejarig project dat producten en diensten

ontwikkelt voor het glasvezelnetwerk in Amersfoort. Bij

de totstandkoming van de app waren verder Picturae,

DoelgroepTV en Glashart Media betrokken. Door de suc-

cesvolle samenwerking met al deze verschillende partij-

en en het innovatieve karakter van de app zijn we trots

op het resultaat.

TOEKOMSTPLANNEN 
Er zijn al nabije toekomstplannen voor ErfgoedTV. Zo

kunnen straks eigenaren van een Samsung-televisie de

app bekijken. Ook leent de app zich perfect om video’s

van het archief te gaan koppelen. Zo ontstond het idee

om de gedigitaliseerde video’s van Omroep Amersfoort

in de app op te nemen. Tenslotte zijn er verschillende erf-

goedinstellingen in Nederland die nu al aangegeven heb-

ben ook hun collecties in de app te willen opnemen.

Samen met hen doen we in 2014 een subsidieaanvraag

om de ErfgoedTV-app door te ontwikkelen tot een lan-

delijke versie, waardoor iedereen in Nederland via een

Smart TV al die mooie collecties kan bekijken. Kortom, u

kunt vanaf uw bank met uw afstandbediening door de

rijke beeldcollectie van het archief zappen. 
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Informatie over het opvragen van de app en ande-
re technische uitleg over ErfgoedTV staat op de
website www.archiefeemland.nl. Hier vindt u ook
een film over de app.

HOE KAN IK ERFGOEDTV BEKIJKEN?


