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INLEIDING

SPNHC staat voor ‘Society for the Preservation of Natural History Collections’ (https://spnhc.org/). Deze

internationale organisatie spitst zich toe op het behoud en beheer van de (ex situ) natuurhistorische

collectie-objecten en bijbehorende (in situ) natuur en biodiversiteit. Deze vereniging organiseert jaarlijks een

conferentie om ideeën uit te wisselen, te vergaderen en te netwerken. De conferentie van 2022 was een

hybride (virtueel en on site) joint meeting met BHL (Biodiversity Heritage Library) en NatSCA (Natural Science

Collections Association). Het thema van dit jaar: ‘Through the door and through the web: releasing the power

of natural history collections onsite and online’.

In het teken van DiSSCo en DiSSCo Flanders, betreedt INBO de wereld van natuurhistorische collecties. DiSSCo

(https://www.dissco.eu/) is een onderzoeksinfrastructuur welke wenst alle collectie-informatie samen te

brengen in een one-stop-shop (https://elvis.dissco.eu/welcome). Er zal, als het ware, een digitale tweeling van

alle collectie-objecten gecreëerd worden, die linkt naar al zijn (digitale en fysieke) afgeleiden. Naast de

one-stop shop biedt deze onderzoeksinfrastructuur ook tal van andere diensten, zoals een knowledgebase, het

uitwisselen van workflows en best practices, het in kaart brengen van de verschillende specialisaties overheen

Europa, …. Het DiSSCo Flanders (https://dissco-flanders.be/) FWO IRI project heeft als doel de Vlaamse

instituten te verenigen en de participerende collecties te ‘matureren’ zodat ze klaar zijn om opgenomen te

worden in DiSSCo. Deze ‘maturatie’ beslaat onder andere de fysieke organisatie optimaliseren, het schrijven

van SOP's (standard operating procedures), het volgen van internationale standaarden en best practices, en het

digitale beheer in een CMS (collection management system).

INBO is een partner in het DiSSCo Flanders project (INBOPRJ-17748). De INBO collecties zijn een bijproduct van

wetenschappelijk onderzoek. Door de geboden opportuniteit van het DiSSCo Flanders project evalueren we nu

het INBO collectiebeheer overheen de INBO teams en binnen de context van internationaal collectiebeheer.

Binnen INBO zijn de (huidige en geregistreerde) betrokken teams: team Databeheer (onderliggende

databanken), team Genetische Diversiteit (DNA stalen, levende planten, zaden), team Milieu en Klimaat

(bodemarchief) en het Open science lab for biodiversity (data-ontsluiting). Op natuurlijke wijze, worden ook

andere teams reeds betrokken, zoals team Faunabeheer en invasieve soorten (weefselstalen) en team

Communicatie en Planning (legale administratie).

DOELSTELLING(EN) VAN DE ZENDING

1. Netwerken met collectiebeheerders van natuurwetenschappelijke collecties, van over de hele wereld.

2. Informeren inzake best practices alsook de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van collectiebeheer,

in de context van fair data waarbij we streven naar een digitale kopie van de fysieke objecten.

3. Participeren in de discussies, waarbij de belangen en noden van INBO worden behartigd.

4. Geïnspireerd worden: hoe concreet bij INBO het collectiebeheer optimaliseren?
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BIJDRAGE(S) VAN HET INBO AAN DE CONFERENTIE

Er werd geen posterpresentatie of mondelinge presentatie gehouden, daar INBO nieuw is in de wereld van

collectiebeheer en we met het INBOPRJ-17748 project nog maar 1 jaar op de teller hebben staan. Er werd

uiteraard wel actief geparticipeerd. Door in gesprek te gaan met collectiebeheerders werd het al snel duidelijk

dat voor nieuwe spelers, zoals INBO en ook anderen in het DiSSCo Flanders consortium, er een overvloed aan

(ongestructureerde) informatie bestaat en de geschiedenis en interacties niet altijd transparant zijn. De twee

grote digitalisatie projecten (DiSSCo in Europa en iDigBio in de USA) en daaruit vloeiende kleinere projecten en

consortia (zoals DiSSCo Flanders) zullen nieuwe instituten en leden met een gelijkaardig profiel als INBO

aanbrengen. De casestudie van een onderzoeksinstituut, met geen bezoekers/publieke functie en bij welke

collectiebeheer niet de core business is, werd aldus geapprecieerd in de gesprekken en bracht een nieuwe,

vaak meer pragmatische kijk op alle deelprojecten, services en discussies.

BIJDRAGE VAN DE CONFERENTIE TOT DE OPDRACHT VAN HET INBO

De voornaamste bijdrage van de conferentie voor INBO, was in functie van het EVINBO DiSSCo Flanders project

(INBOPRJ-17748). De zending was een eerste verkennende missie waarbij er gewenst was bij te leren van

jarenlange ervaring in de stiel. De opgedane kennis zal helpen vormgeven aan zowel de fysieke als digitale

optimalisatie van de INBO DNA collectie, het INBO bodemarchief, de INBO levende planten en zaden, en de

INBO weefselstalen. Het uiteindelijke streefdoel is een efficiënt, transparant collectiebeheer; wat zorgt dat we

op lange termijn middelen (tijd en geld) winnen door (goed-gedocumenteerde) stalen intern te kunnen

hergebruiken, alsook, in een volgende stadium, deze stalen openbaar te maken voor extern hergebruik en zo

samenwerkingen en algemene wetenschappelijke vooruitgang ondersteunen.

PROGRAMMA

Het volledige programma van SPNHC 2022 is hier te raadplegen: https://spnhc2022.com/programme-2/.

Maandag 6 juni was er 1 sessie: de openingsceremonie en de vier uitgenodigde sprekers, gevolgd door een

welkomstreceptie. Dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni waren het parallelle sessies meer dan 200 aangeboden

presentaties. Donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni vonden er workshops (16 opties) en rondleidingen (8 opties)

plaats. Voor de presentaties van dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni, was het nog mogelijk om de opnames van

de presentaties achteraf te bekijken. Tussen de sessies kon je netwerken met de aanwezigen, alsook de

informatiestanden bezoeken. De 96 posters waren enkel online te bekijken.

VERSLAG

Omwille van de mogelijkheid om achteraf nog presentaties te bekijken, werd gekozen om niet tijdens de

parallelle sessies te wisselen van auditorium. Potentieel relevante sessies die hierdoor werden gemist, werden

achteraf online ingehaald (28/06/2022). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de presentatie (P),

workshop (W) of rondleiding (R) die werd bijgewoond en of dit live (L) of virtueel (V) was. De kolom:
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“Gevolgen?” geeft aan indien het bijwonen van de presentatie, behalve informeren, een verdere actie met zich

heeft meegebracht. Er werden live 43 presentaties gevolgd en virtueel werden er nog 15 presentaties bekeken.

Er werden 3 workshops en 2 rondleidingen gevolgd.

Datum L/V P/R/W Titel Spreker Gevolgen?

2022-06-06 L P Climate change & Collections Mark Maslin -

2022-06-06 L P Discovering the deep: Edinburgh and the
birth of deep-sea science

Hermione
Cockburn

-

2022-06-06 L P Scottish Folk Flora Greg Kenicer -

2022-06-06 L P #UNITEDFORBIODIVERSITY Gilles
Doignan

Participatie INBO? Contact Koen
Van Muylem.

2022-06-07 L P(MI) The first stage digitisation standard: What
are MIDS-1 and MIDS-1i and how do you use
them?

Elspeth
Haston

Verder opvolgen ifv DiSSCo
project. Toe te passen in
datamodel collectie.

2022-06-07 L P(MI) A schema to calculate MIDS scores Mathias
Dillen

Verder opvolgen ifv DiSSCo
project. Te integreren &
automatiseren in CMS?
https://github.com/tdwg/mids

2022-06-07 L P(MI) How well is the world’s biodiversity
represented in collections?

Pieter
Huybrechts

-

2022-06-07 L P(MI) Applying the Digital Extended Specimen:
building collections and integrating data

Sara Hansen -

2022-06-07 L P(G1) Setting Natural Science Data Free: UK
Collections’ Digital Readiness

Tara
Wainwright

-

2022-06-07 L P(G1) Harnessing the Goldilocks Effect: What is the
best way to share digitisation workflows?

Lisa French Verder opvolgen ifv DiSSCo
project. https://dissco.github.io.

2022-06-07 V P(G3) DINA and ODK – Useful tools for digitisation
and moving of natural history collections

Majid Vafadar Inlezen: ODK (collect app):
https://docs.getodk.org/ : scan
with mobile devices.
Inlezen: Apache airflow,
https://airflow.apache.org/
JSON:API Specification to define
workflows.
Lezen:
https://doi.naturkundemuseum.b
erlin/data/10.7479/y2gp-f079

2022-06-07 V P(G3) Setting quality thresholds for the use of
natural history collection specimens in
scientific studies

Annemarie
Fearing

-

2022-06-07 V P(G4) The role of the conservator in construction
projects: the Yale Peabody Museum
renovation as a case study

Mariana Di
Giacomo

-

2022-06-07 L P(MO1) Use of New York Botanical Garden Digitized
Herbarium Specimen Data for Biodiversity
Conservation

Barbara
Thiers

-

2022-06-07 L P(MO1) A Museum of Biology in the capital of Brazil Gabriela
Hirata

-
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2022-06-07 L P(MO1) Collection Discovery and Development at
the Museum für Naturkunde Berlin

Jana
Hoffmann

-

2022-06-07 L P(MO1) Using collections data to solve the mystery
of the Black-winged Monarch

Leo Joseph -

2022-06-07 L P(MO1) Museums - the missing link for
conservation?

Rebecca
Johnson

-

2022-06-07 V P(AU) Natural History Collections Research Design:
A discussion course for research applications
using collections and differentiating
hypotheses from predictions

Travis
Marisco

-

2022-06-07 V P(LT2) The ZooMu Initiative: Enhancing the Value of
Zoo Collections to Advancing Biological
Sciences by Bridging the Gap Between Zoos
and Museum

Gregory
Watkins-Colw
ell

Contact Zjef Pereboom (Zoo of
Antwerp): DiSSCo Flanders
verbonden met dit initiatief?

2022-06-07 L P(ID1) Why not use RFID’s in natural history
collections?

Luc Willemse Nieuwe samenwerking: RFID
labels verder exploreren
overheen instituten. Luc
Willemse te contacteren via
e-mail.  Gebruiken voor de (INBO)
DNA collectie? In de toekomst:
INBO insecten collecties?

2022-06-07 L P(ID1) Identifiers and labels for everyone: recent
developments in Symbiota

Laura Rocha
Prado

Verder uitzoeken: concept IGSN:
International Generic Sample
Number. https://www.igsn.org/
+ https://www.geosamples.org/
te bekijken voor parallelen met
het INBO bodemarchief.

2022-06-07 L P(ID1) Specimen Data Refinery - A novel approach
to automating digitisation

Laurence
Livermore

-

2022-06-07 L P(ID1) Partnering with scholars in the digital
humanities to link an historic regional
herbarium with its original collection and
accession records

Andrea
Weeks

-

2022-06-07 L P(ID1) Networking specimen data across collections
and disciplines: the CETAF Botany Pilot

Anton
Güntsch

-

2022-06-07 L P(ID1) Assisting digitisation and specimen data
enhancement through Digital Specimen
Identifier DOI infrastructure and services

Wouter
Addink

-

2022-06-07 V P(ML1) Managing Long-Term Sustainability in an
Uncertain Future

John
Simmons

-

2022-06-07 V P(ML1) Redesigning databases for comprehensive
collection management

Christine
Johnson

-

2022-06-07 V P(G5) Setting priorities for managing previously
unmanaged collections

Hans
Kristensen

-

2022-06-07 V P(G5) Stay on top of permits, MATs and MTAs –
collating sample and legal information with
existing data management systems in
compliance with legal requirements. The
GDM at MfN – a case study

Peter Giere,
Falko Glöcker

Verder uitzoeken: MfN Hub: tool
for linking and issuing the
relevant information regarding
ABS / metadata. ~ een parallel uit
te werken bij INBO voor
vergunningen!? Werkt met een
‘briefcase’ waar je alle e-mails
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rond administratie kan opslaan.

2022-06-07 V P(ID2) Persistent identifiers for specimens/samples
are way more than yet another label

Lesley
Wyborn

IGSN. Verder uitzoeken:
https://faims.edu.au

2022-06-07 V P(ID2) Institution Codes, Collection Codes, and
Specimen Identifiers: linking voucher
specimen to Tissues, DNA Samples, and
Sequence Data

Daniel
Mulcahy

-

2022-06-07 V P(ID2) Integrating Zoo and Museum Collections
Databases: A Case Study

Serina Brady Contact Zjef Pereboom (Zoo of
Antwerp) van deze use case.

2022-06-07 V P(ID2) Darwin Tree of Life Project: Sample Tracking Heather Allen Verder uitzoeken: EpiCollect
https://five.epicollect.net/
Freezerpro

2022-06-07 L P(ML2) Publication vs. Collection Management:
What was your CMS designed for?

Teresa
Mayfield-Mey
er

Te kijken: evidence in the grand
unified model, Wieczorek and
Robertson 2022 GBIF community
webinar

2022-06-07 L P(ML2) Specimens, tissues, DNA samples and
permits: how databases can support
comprehensive collection management

Dirk
Neumann

Verder uitzoeken: nakijken of het
Leibnitz Institut hun workflows
transparant zijn. Indien niet:
contacteren: Dirk Neumann.

2022-06-07 L P(ML2) Creating Active Collections in Natural History
Museums

Laura
Alejandra
Rincón
Rodriguez

-

2022-06-07 L P(ML2) Being strategic: reassessing the use and
interpretation of collections

Julianne
Snider

-

2022-06-07 L P(ML2) Approaching sustainability through strategic
reduction of concerns

Robert Waller -

2022-06-08 L P(G6) Using Symbiota to establish a global,
decentralized model for high-quality data
aggregation:Novel concepts and designs to
improve the interoperability of
occurrence-based biodiversity data

Edward
Gilbert

-

2022-06-08 L P(G6) Adapting Arctos for Paleontology Collections Nicole Volden -

2022-06-08 L P(G6) Little Brown Bugs: Machine Learning on
Challenging Collections

Jeremy Miller -

2022-06-08 L P(G6) Flexible and scalable label generation
workflows in support of collection
digitization using persistent and
machine-actionable identifiers

Christian
Bölling

Te lezen:

https://doi.org/10:3897/biss.5.75

178

2022-06-08 L P(G6) DINA – An Open-Source System with an
Innovative Data Model for Collection
Management

Falko Glöckler Verder op te volgen:
https://demo.dina-project.net

2022-06-08 L P(G6) Applying Colorimetry to Minerals:
Limitations and Applications

Kathryn
Royce

-

2022-06-08 V P(BB1) Sampling strategies, techniques and curation
of the Swedish Environmental Specimen
Bank

Anna Jerve Verder uitzoeken: ESBs:
standaard procedures voor
weefsels in te zamelen? Behalve
weefsels, ook bodemstalen en
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waterstalen voor environmental
contaminants? Uitzoeken welke
CMS ze gebruiken: S-base?

2022-06-08 V P(G7) Data cleaning an iterative process: lessons
learned from the second mass digitization
project at Meise Botanic Garden

Henry
Engledow

-

2022-06-08 L P(CS1) Looking into the future: A systematic way of
collection space planning

Thomas
Schossleitner

-

2022-06-08 L P(CS1) Planning a new collection space for the
Royal Horticultural Society’s specialist
herbarium of ornamental plants

Yvette Harvey -

2022-06-08 L P(CS1) A Swiss sense of compromise: Planning a
new museum building in an eco-friendly city

Alice Cibois Verder uitzoeken: cryobank voor
zoologische weefselstalen, SOP’s
online?

2022-06-08 L P(CS1) Focusing on Users and Maximising
Opportunities: the Sedgwick Museum
Collections Research Centre, University of
Cambridge

Liz Hide -

2022-06-08 L P(CS1) CryoArks – The UK’s first zoological biobank Andrew
Kitchener

Verder uitzoeken:
https://www.cryoarks.org/, Data
Transfer Agreement bekijken.

2022-06-08 L P(DC) New Symbiota Features to Support Digital
and Extended Specimen Data

Katelin
Pearson

-

2022-06-08 L P(DC) TaxonWorks: A User’s Perspective: Digitizing
a specimen start to finish

Michelle
Kohler

-

2022-06-08 L P(DC) Arctos: Collection Data Management,
Publication, and Community in Support of
the Extended Specimen

Teresa
Mayfield-Mey
er

-

2022-06-08 L P(DC) An integrated knowledge hub for the natural
science collections community – the
example of the DiSSCo Knowledgebase

Julia Pim Reis Verdere feedback:
Notificatie-systeem?

2022-06-08 L P(DC) Global Names Architecture tools for
verification, normalization, and detection of
scientific names

Dmitry
Mozzherin

Verder uitzoeken:
https://verifier.globalnames.org/
https://parser.globalnames.org/
https://finder.globalnames.org/

2022-06-08 L P(DC) Collaborative Georeferencing Natural History
Collections using GEOLocate/CoGe

Nelson Rios Verder uitzoeken:
https://geo-locate.org/

2022-06-09 L W Workshop: Digital Specimens and Extending
them – Steps towards Implementation

Verdere participatie - te mailen:
SPNHC 2022 workshop Digital
Specimens and Extending them

2022-06-09 L W DINA Collection Management – Hands On
Workshop

Verder demo exploreren met

INBO data:

https://demo.dina-project.net

User: user

Password: user

https://github.com/DINA-Web/di

na-demo/issues

info@dina-project.be
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2022-06-09 L R Conservation Labs tour

2022-06-09 L R Edinburgh Botanic Garden tour

2022-06-10 L W The Strategy Surgery: strategic
management of NSC

Uitproberen voor (enkele) INBO
deelprojecten: The Strategy
Surgery: Strategic Management
of Natural Science Collections.

Relevante posters: Posters

- Earthcape - collection management platform for natural history collections, Evgeniy Meyke

- GRSciColl: How the Registry of SCientific Colections can help improve system interoperability and data

linkage, Marie Grosjean et al.

- iDigBio digitization academy

- Using OpenRefine for natural history collections data, Erica Krimmel & Lindsay Walker

- The State of the Symbiota Portals, Edward Gilbert et al.

- TORCH Digitization Hub, Streamlining Digitization Workflows for Natural History Collections, Jason Best

& Diego Barroso

- The WFO taxonomy: A controlled vocabulary for plants, Alan Elliott & Roger Hyam

BESLUIT

De voornaamste uitkomsten van het bijwonen van de presentaties zijn:

- oplijsting van thema's voor welke het relevant is om verder informatie op te zoeken en contacten te

leggen (doelstelling 2: informeren),

- goede ideeën van anderen implementeren in de toekomstige workflows bij het collectiebeheer van

INBO (doelstelling 4: geïnspireerd worden),

- het aanmelden voor internationale werkgroepen overheen instituten (doelstelling 3: participeren).

De drie gevolgde workshops hebben tot gevolg gehad dat

- de INBO use case (een nieuwe speler, kleinere collectie, onderzoeksinstituut) werd afgetoetst tegen het

concept van en communicatie rond het digitale specimen (doelstelling 3: participeren);

- er samen met de partners van de botanische tuin Meise het collectiemanagement systeem (CMS):

DINA verder geëvalueerd, alsook gediscussieerd over alternatieve opties (doelstelling 2: informeren),

- er gepland is om strategische plannen op te stellen voor de verschillende deelprojecten onder de

noemer van het DiSSCo Flanders project bij INBO (doelstelling 4: geïnspireerd worden).

Daarnaast werden ook belangrijke contacten gelegd (doelstelling 1: netwerken) die hebben geleid tot verdere

participatie in overkoepelende werkgroepen. De bijgewoonde presentaties en de persoonlijke contacten

maken de drempel lager om na de conferentie te mailen met experten.

Er werd door vele participanten ook aangeraden om de TWDG conferentie bij te wonen in het najaar, virtueel

of on site, om ook hier vanuit het (INBO) collectiebeheer-perspectief deze ontwikkelingen nauw op te volgen.
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