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Automatische beeldherkenning
 als instrument voor 

museumcollecties

● processtappen trainen model
● welke collecties en modellen: de pilots op een rij
● data issues - name resolver
● dataverrijking: aanvullende soortinformatie online
● pilot: ‘lessons learned’ 
● interface: modellen gebruiken in de praktijk



Projectfasen beeldherkenning collecties
Model trainen in 7 stappen

1. Identificeer een soortgroep met potentiële 
kansen, bijv. Conidae of Papilionoidea

2. Afbeeldingen verzamelen van geïdentificeerde 
exemplaren

3. Data verzamelen en uniformeren
4. Modellen trainen
5. Modellen toepassen = identificeren van 

niet-geïdentificeerde exemplaren
6. Modellen evalueren
7. Modellen en/of workflow verbeteren



Collecties selecteren

● Maskers Museon en NMVW 
● Tekeningen Anselmus de Boodt Rijksmuseum 
● Papillotten-collectie Naturalis
● Conidae (mollusca) NMR en Naturalis
● ‘Nederlandse’ Vogeleieren Museon en Naturalis
● Eikapsels roggen en haaien Naturalis
● Mineralen o.v.b.

● beschikbaar gedetermineerd en gefotografeerd materiaal
● type object geschikt voor beeldherkenning
● vraaggericht: een toepassing in collectieregistratie of voor 

publiek



… en wat niet:
● niet voldoende gedetermineerd en gefotografeerd materiaal

○ bv. te veel variatie binnen het type object en te weinig beelden
● andere pilots of projecten 
● andere oplossingen, zoals OCR en HTR

● Botten, schelpen, mineralen etc. - publieksapp wenselijk
● Laden met opgeprikte insecten ARISE
● Herbariumvellen: Half-Earth Challenge 2.5 m images/ 65.000 species
● Fossielen:LegaSea NWO-project met AI-toepassing & citizen-science

voor fossielen uit het Noordzeebekken



Projectfase

● gedetermineerde specimens selecteren 



Projectfase
● collectie digitaliseren 

 medewerkers fotograferen vogeleierencollectie.

 ←  ↑
Voor een beter 
herkenningsmodel worden de 
eieren tegen een witte én een 
zwarte achtergrond 
gefotografeerd



Projectfase
● collectie digitaliseren 

vrijwilligers fotograferen ‘papillotten’, een grote 
verzameling gevouwen vlinders.

er zijn al 130.000 
dagvlinders 
(Papilionoidea)
gedigitaliseerd

https://nl.wikipedia.org/wiki/Papilionoidea


Projectfase
● soortnamen normaliseren

De ‘referentiecollectie 
Nederlandse Vogeleieren’ 
bestaat uit gedetermineerde 
eieren van vogels die in 
Nederland voorkomen.

Verouderde soortnamen uit het 
collectiebeheersysteem > 
matchen met GBIF en CoL 
voor het herkenningsmodel.



Projectfase
● soortnamen normaliseren
⇒ spellingsvarianten, verouderde namen, variaties in taxonauteur en -jaar 
via Open Refine > data analyseren, schrijfwijzen clusteren en opschonen 



Projectfase
● Data normaliseren

 Grote variëteit in schrijfwijzen in collectie management systeem

⇒ typefouten, spellingsvarianten, verouderde namen, variaties in auteur en 
jaartal (met en zonder haakjes)

} normaliseren
 

⇒ name resolver als tijdelijke oplossing



Projectfase
● Data normaliseren

 Grote variëteit in schrijfwijzen in collectie management systeem

⇒ typefouten, spellingsvarianten, verouderde namen, variaties in auteur en 
jaartal (met en zonder haakjes)

} normaliseren
 

⇒ name resolver als tijdelijke oplossing
⇒ duurzaam standaardiseren
via thesauri en/of interne/externe identifiers



Projectfase
● Data normaliseren

● Model Conidae
○ getraind met 5 collecties, 4 museale en 1 particuliere collectie
○ heeft een support van 15.877 afbeeldingen om 797 soorten te herkennen
○ De naamgeving van de soorten uit de 5 collecties is geüniformeerd m.b.v. 

GBIF en WoRMS 



5 Modellen

● Maskers Presentatie Corine Bliek Museon
● Papillotten Presentatie Mónica Guimarães Cruz
● Conidae (mollusca) NMR en Naturalis
● ‘Nederlandse’ Vogeleieren Museon en Naturalis
● Roggen- en haaieneieren Naturalis
● Tekeningen Anselmus de Boodt Rijksmuseum

6 collecties



ISA Campagne Anselmus de Boodt
Historia Naturalis - albums voor keizer Rudolf II

taggen van alle afgebeelde soorten planten, dieren, schelpen en paddestoelen op 
tekeningen, gemaakt en verzameld tussen 1596 en 1610 door Anselmus de Boodt.

l

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historia_Naturalis_van_Rudolf_II


Typen objecten 

variatie verschilt per soort:
eieren versus vlinders



Model vogeleieren
 

● veel variatie binnen legsels 
van één soort

RMNH.AVES.259833_clutch1.jpg

zwarte kraai
Corvus corone Linnaeus, 1758



Model vogeleieren
 

● veel variatie binnen legsels 
van één soort

● weinig verschil tussen 
soorten

Model ziet geen verschil in afmetingen

RMNH.AVES.259833_clutch1.jpg

Columba oenas Linnaeus, 1758 
RMNH.AVES.259806

Columba palumbus Linnaeus, 1758 
RMNH.AVES.259819



Modellen evalueren  
● Model Vogeleieren

○ ondersoorten niet als klasse onderscheiden
○ welke soorten worden goed herkend en welke niet en waarom niet?
○ aanvullende soortinformatie

 
 

↑ Meleagris gallopova Linnaeus 1758  kalkoen



User Interface: modellen 
 
➔ Modellen beschikbaar stellen aan musea en/of publiek via interface:

- geschikt voor losse uploads, voor het snel categoriseren van een specimen
- geschikt voor bulkinvoer door musea
- te gebruiken met smartphone door het publiek 
- in te zetten in een werkproces
- door een name resolver in te zetten ⇒ gestandaardiseerde naamgeving
- link naar bijv. GBIF
- aanvullende soort-informatie bij de determinaties



Interface 
 

https://museum.identify.biodiversityanalysis.nl 

aanvullende soortinformatie bij de determinaties ter verificatie

🔗website Malesian Butterflies                      🔗website Nederlands Soortenregister

https://museum.identify.biodiversityanalysis.nl


 ➔ Lessons Learned 

● gestandaardiseerde data, via thesauri en/of identifiers
● niet alle beeldmateriaal is geschikt
● niet alle typen objecten zijn geschikt voor automatische beeldherkenning
● sommige soorten/typen behoeven meer data dan andere soorten/typen
● aanvullende informatie voor determinatie soms noodzakelijk
● het gekozen aanzicht is niet kenmerkend genoeg
● er gebeurt veel op dit gebied: kijk wat er elders gebeurt en wissel kennis uit!
● AI is een hulpmiddel; misschien is automatische beeldherkenning niet altijd 

de beste oplossing…

Project beeldherkenning 
 



User interface: modellen gebruiken
 



User interface: modellen gebruiken
 



Bedankt voor de aandacht!

contact: annika.hendriksen@naturalis.nl

Project Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties 

mailto:annika.hendriksen@naturalis.nl


colofon

Afbeeldingen collectie-specimens: CC-0
Afbeeldingen medewerkers /collectie Naturalis: CC-0
Afbeeldingen De Boodt (coll. Rijksmuseum): Publiek Domein (PD)
Afbeelding masker (coll. Museon): https://cc.museon.nl?queryid=5d9f63b3-b1ef-4120-ac81-d1e0a7006b16
Afbeelding Conus betulinis, Iconographia zoologica (coll. UvA): Publiek Domein (PD)

Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties 

https://cc.museon.nl?queryid=5d9f63b3-b1ef-4120-ac81-d1e0a7006b16

