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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de WOODAN Handleiding. Deze eerste versie van de handleiding is uitsluitend geschreven 

voor het testpanel van WOODAN. Het databasesysteem en de website zijn nog volop in ontwikkeling. 

Om de ontwikkeling in goede banen te leiden hebben wij u gevraagd om de website te testen. 

Aandachtspunten zijn de functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van de website en de 

informatiewaarde van de website. De database bevat op dit moment fictieve waarden. Het is niet de 

bedoeling de gegevens in de database te beoordelen, maar te kijken naar de inrichting van de website, 

de functionaliteiten, de lay-out en de toegankelijkheid van de database. Deze handleiding is bedoeld 

om u, als testpanel, te informeren over de manier waarop u de database kunt gebruiken. We hebben 

een korte vragenlijst opgesteld om enigszins sturing te geven aan de testfase. 

 

Ook deze handleiding is in ontwikkeling, als u hierover op- of aanmerkingen heeft kunt u die onderaan 

op het vragenformulier vermelden bij ‘Overige opmerkingen’. 

 

Stephan Nicolaij en Jelte van der Laan     Groningen, 01-08-2016  
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1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 
 

WOODAN is een openbare, online database over archeologische houtvondsten. In het systeem kun je 

zoeken naar vondsten van opgravingen uit heel Nederland. Voor elke vondst bevat WOODAN meer 

dan 100 informatievelden met beschrijvingen, variabelen en metingen. Het systeem is ontwikkeld door 

en voor archeologen, maar is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologisch hout. 

 

Een belangrijk aspect van WOODAN is dat het, los van het tonen van een verzameling gestructureerde 

gegevens, vooral een verhaal vertelt. Het is een verhaal over onze geschiedenis en over de manier 

waarop de grondstof hout in het verleden door onze voorouders werd gebruikt. 

 

 
 

 
 

1.2. Een snelle start 
 

Bij WOODAN hebben we geprobeerd om een volledige, maar ook vlot lezende en goed 

gestructureerde handleiding te maken, voorzien van vele afbeeldingen en processchema’s. Voordat je 

hieraan begint zou je kunnen overwegen om eerst eens het systeem te verkennen. Je kunt dit doen via 

de volgende stappen: 

 

1. Open de website www.woodan.nl. 
2. Bekijk de startpagina en lees de korte uitleg. 
3. Klik in het zoekveld bovenaan de pagina: 

 

 
 

4. Zoek op een houtsoort, een type object of de plaats waar je woont.  
5. Klik door de pagina waar de resultaten worden getoond.  

6. Klik eens op de knoppen boven de resultaten, waarmee je de gegevens anders kunt laten 
terugkomen: 
 

 
 

7. Onthoud dat je op elke pagina het zoekveld tot je beschikking hebt en je altijd terug kunt 
gaan naar stap 3. 

 
Voor het doorlezen van de handleiding is het verder handig om het systeem tot je beschikking te 

hebben, zodat je de verschillende onderdelen zelf kunt uitproberen of testen. WOODAN is bovendien 

http://www.woodan.nl/
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beschikbaar op alle mogelijke apparaten, waardoor je het op een computer, tablet of zelfs op een 

smartphone kunt raadplegen. 

 

1.3. Gebruik van de database 
 

WOODAN biedt gebruikers twee belangrijke functionaliteiten: je kunt vondsten invoeren en je kunt 

vondsten opzoeken en bekijken. 

 

Vooral het opzoeken en bekijken van vondsten is een omvangrijk onderdeel van de website. Er zijn 

verschillende manieren om in WOODAN naar vondsten te zoeken. Vondsten kunnen worden bekeken 

in de accordeon-, tabel- en afbeelding-weergave. Daarnaast gaat WOODAN de diepte in, kun je van 

elke vondst de details opvragen en biedt het systeem een uitgebreide statistische en grafische analyse 

van je zoekopdracht: 
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2. Zoeken via WOODAN 
 

2.1. Zoeken 
 

WOODAN biedt gebruikers de gelegenheid om te zoeken naar archeologische vondsten. Het systeem 

heeft daarbij drie manieren van zoeken en zes manieren van het tonen van gegevens (vinden). Het 

algemene veld voor Zoeken staat bovenaan elke pagina. Via de knop Geavanceerd hebben gebruikers 

toegang tot de functionaliteiten Uitgebreid Zoeken en Zoeken via Lijsten. Het zoekproces is daarmee 

als volgt weer te geven: 

 

 
 

2.1.1. Algemeen Zoeken 

 

Het algemene veld voor Zoeken staat bovenaan elke pagina. Vanuit elke pagina hebben gebruikers dus 

de mogelijkheid om naar archeologische vondsten te zoeken: 

 

 
 

Als je zoekt op een taxon weet WOODAN dat je op taxon hebt gezocht. Als je zoekt op type object 

weet WOODAN dat je naar een object hebt gezocht. Als je zoekt op plaats weet WOODAN dat je naar 

een plaats hebt gezocht. Dit komt omdat het systeem is voorzien van een slim zoekalgoritme.  

 

In WOODAN zijn er momenteel elf variabelen waar op gezocht kan worden. Het algemene zoekveld 

loopt deze variabelen één voor één bij langs en kijkt of een zoekopdracht bij variabele 1 voorkomt, en - 

indien als dit niet het geval is - of de waarde bij variabele 2 voorkomt, et cetera. De hiërarchische 

volgorde waarop het systeem de variabelen bij langs loopt is als volgt: taxon, object, provincie, 
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gemeente, plaats, toponiem, primaire functie, secundaire functie, categorie, subcategorie en 

databasenummer. Bij een match van één of meer resultaten stuurt het systeem de zoekopdracht met 

de juiste variabele door naar de pagina waarop de resultaten worden gegenereerd. Grafisch is dit 

proces als volgt weer te geven:  

 

 
 

Bij de functie algemeen zoeken gelden nog een aantal extra opmerkingen: 

 WOODAN behandelt zoekopdrachten als onderdeel van een variabele en niet als exacte 

overeenkomst.  Dit betekent dat een gebruiker kan zoeken op [que] of [brab] en dat het 

systeem naar respectievelijk [Taxon = Quercus] of [Provincie = Brabant] zal zoeken. 

 De hiërarchische behandeling van de variabelen maakt dat WOODAN een zoekopdracht bij de 

eerste variabele met overeenkomsten zal scharen. Een zoekopdracht naar [Groningen] of 

[Utrecht] zal resulteren in provincies en niet in gemeentes of steden. Gebruikers die hier wel 

naar willen zoeken, kunnen dat doen via de functie Uitgebreid zoeken. 

 Momenteel heeft de zoekfunctionaliteit van WOODAN elf te controleren variabelen. In de 

toekomst zal dat worden uitgebreid naar alle velden van de database. 

 Als WOODAN een zoekterm nergens kan plaatsen, wordt het doorgestuurd als taxon en zal 

het systeem melden dat de zoekopdracht niet kan worden gevonden: 
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2.1.2. Uitgebreid zoeken 

 

Via de functie Uitgebreid zoeken onder de knop Geavanceerd kan de gebruiker op specifieke waarden 

in de database zoeken. Op dit moment bevat deze zoekfunctie elf zoekvelden. Het is mogelijk om op 

één of een combinatie van zoekvelden een zoekterm in te vullen. Door vervolgens op de knop Zoek of 

op Enter te drukken krijgt de gebruiker alle zoekresultaten te zien in de accordeon-weergave (zie 

paragraaf 2.2.1.).  

 

Het is belangrijk om te onthouden dat deze variabelen werken via de operator en. Een zoekopdracht 

op [Taxon = Quercus] en [Plaats = Groningen] resulteert in alle Eiken uit de plaats Groningen. Een 

zoekopdracht naar [Plaats = Utrecht] en [Gemeente = Groningen] levert een lege set aan resultaten  et 

cetera. Het inbouwen van meerdere Booleaanse Operatoren, waarbij gebruikers kunnen kiezen wat de 

relatie is tussen de verschillende variabelen, staat in de planning. 

 

De beschikbare variabelen zijn: taxon, object, plaats, toponiem, gemeente, provincie, primaire functie, 

secundaire functie, categorie, subcategorie en databasenummer: 

 

 
 

2.1.3. Zoeken via lijsten 
 

WOODAN heeft een functie om te zoeken via zoeklijsten, waarin alle termen uit de database zijn 

vermeld. Hierdoor kan een gebruiker die niet bekend is met de in WOODAN gebruikte 

objectomschrijvingen of houtsoorten, eenvoudig zien welke zoektermen gehanteerd worden en 

hierop meteen een zoekopdracht uitvoeren. Voor deze eerste testversie is er voor gekozen om de 

velden ‘Boomsoorten (Nederlands)’, ‘Boomsoorten (Latijn)’, ‘Objecten’ en ‘Perioden’ via lijsten 

doorzoekbaar te maken. Deze zoekmethode kan worden uitgebreid met andere lijsten uit de database. 
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Bij zoeken op lijsten worden alle waarden alfabetisch geordend. Door op een waarde te klikken zal 

WOODAN de corresponderende vondsten in de resultaten-pagina openen.  

 

2.2. Resultaten 
 

Na het invoeren van een zoekopdracht heeft men de mogelijkheid om de zoekresultaten in de zes 

verschillende weergaven te bekijken: accordeon-, tabel-, uitgelicht-, afbeeldingen-, kaarten- en 

analyse-weergave. 

 

2.2.1. Accordeon 

De Accordeon toont de gezochte resultaten in de vorm van onder elkaar staande regels. Op de 

hoofdbalk van elke regel staat het databasenummer en wat voor soort vondst het is. Zodra een 

gebruiker op een van deze regels klikt, zal het systeem nadere informatie en - indien beschikbaar - een 

afbeelding tonen. Via de knop Details komt de gebruiker uit bij de pagina Uitgelicht. 

 

 
 

Dankzij de Accordeon kunnen gebruikers in een oogopslag een lange lijst resultaten zien en kan 

vervolgens eenvoudig detailinformatie van een individueel object worden ingezien. Voorbeeld: zoekt 

men op het object ‘bord’ en het toponiem ‘centrum’, dan toont de resultatenpagina 25 resultaten. 

 

In de Accordeon worden maximaal 30 resultaten per pagina weergegeven, zodat alle resultaten van de 

voorbeeldzoekopdracht op één pagina passen. Wanneer het aantal zoekresultaten hoger ligt kan men 

onder aan de Accordeon de volgende pagina met resultaten laden. 

 

2.2.2. Tabel 

Zoekresultaten weergeven via de Tabel stelt gebruikers in de gelegenheid om vele regels aan 

informatie onder elkaar te bekijken en te bewerken. In de tabel-weergave worden de eerste 10 

resultaten weergegeven. Dit aantal is boven in de pagina aan de passen (tot 100 resultaten per 
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pagina). Door op de volgende pagina te klikken, worden de volgende 10 resultaten getoond. Met 

behulp van de sorteerfunctie bovenin de tabel, kunnen per kolom de resultaten van hoog naar laag 

(van a-z) of omgekeerd gesorteerd worden. 

 

 
 

2.2.3. Afbeeldingen 

De afbeeldingen-weergave toont de afbeeldingen en naam van de objecten. Door op een afbeelding te 

klikken komt de gebruiker op de detailpagina (Uitgelicht) van het betreffende object. Het voordeel van 

zoeken op afbeeldingen is dat men een visuele vergelijking kan doen van vondsten. 
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2.2.4. Uitgelicht 

Via de accordeon- of afbeeldingen-weergave kan een gebruiker de pagina Uitgelicht openen. Op deze 

pagina zijn van één vondst alle details weergegeven. De gegevens zijn gesorteerd onder de koppen 

Algemeen en Opgraving & Opslag, elk met een aantal overzichtelijke sub-koppen. 

 

 
 

2.2.5. Kaarten 

WOODAN biedt de mogelijkheid om de zoekresultaten op een kaart te plotten. Dit biedt de 

mogelijkheid om de spreiding van vondsten inzichtelijk te maken. De kaart begint met een overzicht 

waarop heel Nederland getoond wordt. Gebruikers kunnen naar believen inzoomen tot op streetview 

niveau. Als een gebruiker op een marker klikt, worden per vondst de variabelen object, plaats, taxon 

en begin- en eindperiode getoond. Vanuit dit scherm kan men via de knop Details opnieuw doorgaan 

naar de pagina Uitgelicht om alle details van de vondst te bekijken. 
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2.2.6. Analyse 

De analyse-weergave is bedoeld om de gebruiker in een oogopslag inzicht te geven in de analytische 

waarde van de zoekopdracht. Hier wordt bijvoorbeeld een grafiek getoond waarop te zien is van welke 

verschillende houtsoorten de gezochte waarden zijn gemaakt of in welke perioden de betreffende 

waarden voorkomen. 

 

 
 

Er zijn momenteel vijf grafieken beschikbaar: 

 Boomsoorten (Nederlands): deze grafiek toont de vijftien meest voorkomende houtsoorten. 

 Periodes: deze grafiek toont de perioden waarin de vondsten gedateerd zijn. 

 Categorieën: deze grafiek toont de categorieën waar de vondsten toe zijn ingedeeld. 

 Ouderdomsbepaling: deze grafiek toont voor een maximum van 30 vondsten de begin- en 

eindperiode. Hierdoor zie je de datering van de verschillende vondsten weergegeven. 

 Objecten: deze grafiek toont de 26 meest voorkomende object-typen uit de database, die 

voldoen aan de zoekopdracht. 

 

De grafieken tonen alleen gegevens van waarden die in de zoekopdracht voorkomen. Als bijvoorbeeld 

slechts drie perioden aan de zoekopdracht voldoen, zullen uitsluitend deze perioden in de grafiek 

verschijnen. Daarnaast geldt dat als een gebruiker op bijvoorbeeld taxon heeft gezocht, de grafiek 

voor boomsoorten niet wordt getoond, aangezien deze grafiek dan slechts een waarde zou bevatten. 

Dit geldt voor alle grafieken. 
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3. Invoer via WOODAN 
 

Voor het invoeren van nieuwe gegevens en het toevoegen van deze gegevens aan de database zijn 

twee mogelijkheden ontwikkeld: handmatige invoer via een in te vullen formulier of via het 

importeren van een special ontwikkelde Excellijst. 

 

3.1. Invoer via het formulier 
 

Door middel van het invoerformulier kan een houtspecialist individuele vondsten/records toevoegen 

aan de houtdatabase. In het formulier zijn dezelfde velden/variabelen opgenomen als worden 

getoond onder de pagina Uitgelicht. 

 

Via het formulier kunnen gebruikers hun vondsten stuk voor stuk invoeren. Het formulier geeft de 

gebruikers alle velden van de database, met waar aanwezig voor-gedefinieerde keuzelijsten. Het 

formulier is opgedeeld in de volgende onderdelen: vindplaats, context, object, kenmerken, 

afmetingen, datering en extra. 

 

 
 

Momenteel heeft het systeem nog één groot formulier, maar is er al wel nagedacht over het creëren 

van formulieren voor hoofd en sub elementen en/of het creëren van aparte formulieren voor 

constructiehout, voorwerpen en verkoold hout. 

 

3.2. Invoer via Exceltemplate 
 

Met de functie Importeren, welke vooralsnog alleen voor de applicatiebeheerders van WOODAN 

toegankelijk is, wordt de gebruiker in staat gesteld om grotere hoeveelheden gegevens in één keer in 

te voeren. Importeren werkt via een standaard Exceltemplate, waarin de kolommen en de keuzelijsten 

van de database op dezelfde manier terugkomen als in het formulier. Het voordeel van Excel is dat 

veel gebruikers er bekend mee zijn en men in een spreadsheet veel informatie onder elkaar kan 

registreren. 
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