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• artefacttypologie
• oversnijdingen
• absolute dateringen (C14, dendro)
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Eénmalig waarnemingsproces

Documentatie in één keer goed

Bewaren voor de eeuwigheid

this message will self destruct in..5..4..3..2..1.. 

vondstnr,put,vlak,spoor,vulling,segment,verzamel,categorie,veldvolume,opmerking
1,10,1,4011,1,191,"AANV","MIX",,"Komt uit hetzelfde segment (191) als vondstnr 227."
2,10,1,4011,1,196,"AANV","MIX",,"Komt uit hetzelfde segment (196) als vondstnr 226."
3,10,2,2020,1,245,"PUNT","MIX",,
4,10,2,2020,1,249,"SCHA","MIX",,
5,10,2,2020,1,272,"SCHA","MIX",,
6,10,2,2020,1,293,"SCHA","MIX",,
8,10,2,2020,1,326,"SCHA","MIX",,
9,10,2,2020,1,338,"SCHA","MIX",,
12,10,2,2020,1,267,"SCHA","MIX",,
13,10,2,2020,1,279,"SCHA","MIX",,
14,10,2,2020,1,284,"PUNT","MIX",,

Duurzame archivering
 Databases: csv

 CAD: dxf

 GIS: mif / mid

Leesbare tekstuele uitwisselingformaten

 GML
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Jump-off

urn:nbn:nl:ui:13-5a3-42e

Persistent Identifier:

Project metadata

qualified Dublin Core

File metadata
vondstdet92.csv

Hanzelijn Oude-Land

Klein gedeelte uit het codeboek van de opgravingsdatabase: HI001_database_structuur.pdf 
De tabel put vormt de eerste tabel van een aantal samenhangende tabellen, waarin de (vondst)context wordt beschreven. Bij de invoer van onderliggende
tabellen vindt telkens een controle op de integriteit plaats. Zo worden bijvoorbeeld de tabellen put en vlak gebruikt om te voorkomen dat (grond)sporen met 
een (nog) niet gedocumenteerd/bestaand vlak kunnen worden ingevoerd. 

Put 
Deze tabel vormt samen met de tabel vlak de (basis)administratie van de aangelegde putten en vlakken. 
Key Fieldname Type Length Required Description 
yes put Numeric Integer yes putnummer

opmerking Character 80 
INV_DAT Date 8 invoer datum en tijd
INV_PERS Character 20 invoer persoon

De grijze velden zijn optioneel. 
Primaire sleutel: put 
Relaties: 1-op-meer relatie met de tabel vlak
Referentietabellen: geen
Alternatieven: geen

Vlak
In deze tabel wordt bijgehouden welke vlakken er per put zijn aangelegd. Er zijn altijd één of meer vlakken per put. De begindatum van het eerste vlak en 
de einddatum van het laatste vlak beschrijven wanneer de gehele put is opgegraven. 
Profielen worden hier beschouwd als verticale vlakken en krijgen “gewoon” een vlaknummer. Bij het type wordt aangegeven of het om een vlak of profiel
gaat. 
Key Fieldname Type Length Required Description
yes put Numeric Integer yes putnummer
yes vlak Numeric Integer yes vlak- of profielnummer

type Character 4 vlak of profiel (=verticaal vlak) (ref_vlak) 
begin Date 8 yes startdatum opgraven van dit vlak/profiel
einde Date 8 yes einddatum opgraven van dit vlak/profiel
opmerking Character 80 
INV_DAT Date 8 invoer datum en tijd
INV_PERS Character 20 invoer persoon

Codeboek

Doorzoekbaar op ruimte … en tijd ….
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Datasets


