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In 2016 verkocht gemeente Amersfoort de fabriek van Warner Jenkinson aan een ontwikkelaar
in weerwil van een maatschappelijke bieding door de daar gevestigde broedplaats De WAR.
Welke lessen zijn er te leren uit het verlies van 10 jaar aan werk, ruim €100.000 aan
haalbaarheidsstudies en zo'n €600.000 aan crowdfunding?

1. Aanleiding
een bekend liedje



  

Waar beginnen? Beschikbare bronnen zijn weinig behulpzaam...

1. Aanleiding
een bekend liedje



  

2. Lokaal Nieuws
de waan verslaan

http://www.thisiscolossal.com/2017/08/
miniature-scenes-with-a-darkly-satirical-twist-by-frank-kunert



  

We zijn van media afhankelijk om
● ons te informeren
● onze positie in de wereld te bepalen
● opinies te vormen
● te besluiten hoe we ons met de

maatschappij willen verbinden
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Echter, hedendaagse (commerciële) media
● sturen op kosteneffectieve producties
● richten zich op de korte termijn, human interest
● moeten eigen inhoud mengen met advertenties
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Lokaal kanaal voor langzaam nieuws
● Hoofd- en eindredactie d.m.v. peer review
● Randvoorwaarden: transparantie, fatsoen, meerwaarde
● Alleen nieuws als er nieuws is
● Open source webplatform
● Klein beginnen, organisch groeien
● Lage vaste lasten  onafhankelijk, → geen betaalmuur, geen advertenties
● Crowdsourced onderzoeksjournalistiek?

2. Lokaal Nieuws
de waan verslaan

www.destadsbron.nl

http://www.destadsbron.nl/
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3. Nieuwswaarde
= snel x goedkoop?
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  https://www.dezeen.com/2016/09/11/christian-richter-
photographs-abandoned-empty-buildings-europe/

4. Onderzoek
Opgeven of opgave?



  

Papieren bronnen

Gereedschappen
hardware Brother DS-720D: 5ppm duplex mobile scanner €150
software* apt-get install scanimage tesseract pdftk gs

Een A4-pagina inlezen
$ scanimage --device-name dsseries:usb:0x04F9:0x60E0 \
--format=tiff -l 0 -t 0 -x 210 -y 297 >page1.tiff

Conversie naar doorzoekbare pdf m.b.v. Optical Character Recognition (OCR)
$ tesseract -psm 1 -l nld page1.tiff page1.tiff pdf

Ingelezen pagina's combineren tot één pdf document
$ pdftk page1.pdf page2.pdf cat output document.pdf

Resolutie van afbeeldingen in een pdf bestand reduceren
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook \
-dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=smalldocument.pdf document.pdf

* open source tools available in most GNU/Linux distributions, tested on Debian
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Digitale bronnen

Gereedschappen
software* apt-get install wget pdfshuffler

Een website downloaden
$ wget -e robots=off --wait 0.25 -r --timestamping –level=inf \
https://www.domain.tld

Een gecombineerd pdf bestand opsplitsen in afzonderlijke bestanden
$ pdfshuffler

* open source tools available in most GNU/Linux distributions, tested on Debian

4. Onderzoek
Opgeven of opgave?



  

Bronnen doorzoeken

Gereedschappen
software* apt-get install recoll poppler-utils antiword pstotext \

libimage-exiftool-perl python-mutagen

Een zoekindex op een verzameling bestanden maken
1. maak een configuratiebestand voor recoll in /path/to/searchindex/recoll.conf:

topdirs = /path/to/files
dbdir = /path/to/searchindex/db
indexstemminglanguages = dutch

2. maak zoekindex
$ recollindex -c /path/to/searchindex

De zoekindex bevragen
$ recoll -t -c /path/to/searchindex -b -q "query"

* open source tools available in most GNU/Linux distributions, tested on Debian

4. Onderzoek
Opgeven of opgave?
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