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Marian Blom, IBL Wageningen.

KennisBank Biologische
Landbouw en Voeding
Bibliografische gegevens en volledige teksten via internet opvraagbaar

In de vorige Ekoland berichtten we reeds dat de
nieuwe KennisBank biologische landbouw en
voeding is opengesteld. De KennisBank ontsluit
via internet de bibliografische gegevens en de
volledige tekst van documenten over biologische
landbouw en voeding. Het nieuwe documentatiebestand bevat gegevens over circa vijftienduizend artikelen, rapporten, boektitels, presentaties, posters en folders. De site is gratis en
bedoeld voor adviseurs, studenten, onderzoekers, boeren, medewerkers in de biologische
sector, docenten groen onderwijs en andere
belangstellenden.

D

e KennisBank is een product van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL) van Wageningen UR en
de bibliotheek van Wageningen UR.
De site is een documentatiebestand
met in Nederland en Vlaanderen
verschenen lectuur over biologische
landbouw en voeding vanaf 1990.
Ook zijn er veel Duits- en Engelstalige documenten opgenomen.
Dagelijks wordt de KennisBank
geactualiseerd en uitgebreid. Er zijn
al zo’n vijfhonderd documenten met
de volledige tekst direct opvraagbaar
(full text) via de computer. Van de
overige documenten kan een kopie
bij de bibliotheek Wageningen UR
worden aangevraagd.

Thema’s
“We wilden de gebruiker veel zoekmogelijkheden geven”, aldus Eddy Teenstra, projectleider databanken bij het
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Eddy Teenstra

IBL. “Daarom hebben we, in overleg
met een groep van deskundigen op het
gebied van de biologische landbouw,
dertien actuele thema’s geselecteerd die
belangrijk zijn voor mensen die in de
biologische sector werken. Voor een
biologische akkerbouwer is bijvoorbeeld de bodemgezondheid van buitengewoon belang. ‘Bodem en mest’ is
dus een apart thema geworden. Tevens
handig voor onderzoekers op dat vlak.
Ook de bijzondere kwaliteiten van het
biologische bedrijf voor het milieu en
voor de mens worden belangrijk gevonden door beleidsmakers en onderzoekers. Daarom zijn ‘Groene ruimte’
en ‘Mens en maatschappij’ afzonderlijke thema’s.” Naast het zoeken op

thema is zoeken ook op vertrouwde ingangen als titel, auteur, trefwoorden,
jaar van publicatie en vrije tekst mogelijk. Ook handig is de mogelijkheid
om het zoeken te beperken tot bepaalde documenttypen, bijvoorbeeld artikelen, rapporten, scripties, brochures,
of cd-rom’s.

Doelgroep
Teenstra hoopt dat veel mensen de
KennisBank weten te vinden. De
doelgroep van de KennisBank is bewust breed gehouden. Teenstra: “Onze blik is heel ruim. Wij nemen onderzoeksrapporten op, maar ook artikelen uit binnen- en buitenlandse
tijdschriften. De beperking die we ons
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Het IBL is opgezet om de kennisverspreiding en -ontwikkeling van biologische landbouw aan te jagen. Daarom heeft het IBL een Projectbank
opgezet en geeft het IBL Nieuws,
IBL Actueel en BiologischOnderzoekBerichten uit.

opleggen is dat we kijken welke informatie voor de Nederlandse biologische sector in de breedste zin des
woords, belangrijk is.”

Toekomst
Het IBL en de bibliotheek van Wageningen UR zullen in 2004 de KennisBank verder uitbouwen. Grote uitdaging voor het komende jaar is de beschikbaarheid van documenten met
de volledige tekst te vergroten.
Teenstra: “Het komend jaar gaan we
nog actiever dan het afgelopen jaar
overleggen met onderzoeksinstellingen en uitgeverijen over het digitaal
beschikbaar stellen van documenten.
Het is nu eenmaal de trend dat mensen steeds meer hun informatie via het
internet zoeken en direct beschikbaar
willen hebben. Ik denk daarbij niet alleen aan onderzoeksrapporten, maar
ook bij voorbeeld tijdschriftartikelen.
Het zou toch geweldig zijn als mensen
via de KennisBank bijvoorbeeld de
artikelen uit de Ekoland kunnen
nalezen?”
Het komend jaar staan nog andere acties op stapel. Zo gaat het IBL een at-

tenderingsbulletin invoeren, waarin
geïnteresseerden op vaste tijden per
e-mail een overzicht van de nieuwste documenten in de KennisBank
toegestuurd krijgen. “Dit bulletin
passen we in de bestaande IBL-Actueel, onze e-mailnieuwsbrief die
naar ruim 500 adressen gaat.”

COLUMN

Testgroep
Natuurlijk willen IBL en de bibliotheek graag op de hoogte blijven
van de meningen van de gebruikers.
“In de ontwikkelingsfase van de
KennisBank hebben we al gebruik
gemaakt van een testgroep, die onze
voorlopige opzet becommentarieerde. Aan de hand van de reacties van
deze testgroep hebben we het zoekscherm van de KennisBank toegankelijker gemaakt. Nu de KennisBank in de lucht is willen we ook
voeling houden met de gebruikers.
Vinden mensen de informatie die ze
zoeken? Is de weergave goed? Daarom gaan we een werken met een gebruikersgroep die we regelmatig bevragen over de werking van de KennisBank.”

Financiering
De KennisBank biologische landbouw en voeding is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van LNV, Wageningen UR
en het Rabobank Projectenfonds.
De KennisBank is te vinden op
www.biologischelandbouw.net/kennisbank/.

Nu even niet!
Shit! Alweer een berg post! December spant helemaal de kroon. Hoe verder richting kerst des
te voller de brievenbus. Hoewel de brievenbus
van de gemiddelde boer toch al behoorlijk gevuld is, doen bedrijven en overige relaties er op
het eind van het jaar nog een flinke schep bovenop. Nog gauw een foldertje hiervan, even
een nieuwsbrief van dat en natuurlijk extra dikke kerstnummers van de reguliere bladen. Alsof
we niet wat anders te doen hebben met kerst.
“Nu even niet” is juist in deze tijd van toepassing! Hoe dan ook, de niet aflatende informatiestroom zorgt ervoor dat we door de bomen
het bos niet meer zien! Dachten we een paar
jaar geleden nog, dat er in de biologische sector
weinig informatie voorhanden was, intussen
weten we wel beter!
Je lijkt als boer wel een sorteermachine. Snel
door de post lopen en selecteren. En handelen.
Doe je dit niet, dan zit je over een week nog met
een papierberg die je al vaker in handen hebt
gehad. En als je denkt dat e-mail hier de oplossing voor is? Helemaal mis! E-mail is geen vervanging van de papieren post. Nee, meestal
komt het er extra bij. Bekeek ik een paar jaar
terug nog eens in de week de mailbox, nu toch
wel elke dag. Stel dat je iets mist. Informatie is
belangrijk. Natuurlijk, dat vind ik ook! Maar
overdrijven we niet een beetje?

Erik Ormel
melkveehouder
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