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Voorwoord
Hetjaarverslag 1997 is een weergave van de ontwikkelingen waarmee Bibliotheek LUW/
Pudoc-DLO te maken kreeg, vaak in een actieve of initiërende rol. Onze organisatie opereert
in een zeer turbulente omgeving. Zij tracht enerzijds de vernieuwingen in haar omgeving te
vertalen naar de gebruikers en anderzijds ook de wensen vande gebruikers te honoreren door
verbeteringen aan te brengen in deverleende diensten.
Dit gegeven levert een beeld op van een organisatie waarin van haar medewerkers vaak
eenzelfde dynamiek alsdie vande omgeving wordt gevraagd en waarin klantgerichtheid aan
de medewerkers hoge eisen stelt. De veelheid van diensten, projecten enproducten genoemd
in ditjaarverslag bevestigt voor mij en waarschijnlijk ook voor de lezer dat het succes vande
organisatie door de inzet van de medewerkers wordt bepaald.
In het kader van innovatieve programma's enprojecten zoals Kennis uit het Stopcontact wordt
op intensieve wijze samengewerkt met vele partners. Deze samenwerking maakt ditjaarverslag
ook, voor een deel, hetjaarverslag van dezepartners.
De lezer van ditjaarverslag kan opnieuw kennis maken met onze organisatie, hetgeen naar ik
hoop zal leiden tot een positieve interactie.

Drs. J. M. Schippers
Bibliothecaris Landbouwuniversiteit Wageningen
Directeur Pudoc-DLO
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1. Ontwikkelingen, activiteiten en producten
1.1 Algemeen
Kwaliteitszorg
In de activiteiten enhetbeleid nam de kwaliteitszorg een centrale plaats in. Indit kader van
het kwaliteitsbeleid werden langs verschillende lijnen acties ondernomen:
Verhoging vanhetkennisniveau metbetrekking totdetoepassingen vaninformatie- en
communicatietechnologie (ICT):
Hierbij moet worden gedacht aan het organiseren van cursussen en workshops gericht ophet
aanbod en deontsluiting van elektronische bestanden. Het kader wordt gevormd door
opleidingsplannen van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.
Hetvergroten vandeklantgerichtheid van de organisatie
Dit betreft acties ter verhoging van de kennis omtrent de informatiebehoefte van de klant.
Ook werden kwaliteitsverbeteringsprocessen binnen de organisatie in gang gezet.
De invoering vankwaliteitszorg inde organisatie
Door de afdelingen werden verbeterpunten geïnventariseerd en in een planning ter uitvoering
opgenomen. De introductie van kwaliteitszorg binnen de organisatie sluit nauw hierop aan.
Bezien zal worden hoede principes van kwaliteitszorg als continu proces ingevoerd kunnen
worden. Daarbij moet worden bekeken, of certificering haalbaar is, en welke certificering het
beste bij een dienstverlenende organisatie als de onzepast. Of wij daarbij uitgaan van ISOof
van EFQM (European Foundation for Quality Management).
Investering innieuwe infrastructuur.
Voortdurende investering in detechnische infrastructuur voor gebruikers en medewerkers
(hardware/software) is alleen al noodzakelijk om de snelle technische ontwikkelingen te
kunnen blijven volgen. Er werd eenplan opgezet omterminals in de bibliotheken en opde
werkplekken vanmedewerkers te vervangen door PC's. Volgendjaar vindt deuitvoering
plaats. Ook de bestaande configuraties moeten worden vervangen door zwaardere alsgevolg
van steeds geavanceerdere (WWW) toepassingen.
Bibliotheek DLO
In augustus werd het Organisatieplan Bibliotheek DLO opgesteld, waarin de vorming vande
Bibliotheek DLO, bestaande uit Pudoc-DLO en de DLO-instituutsbibliotheken, beschreven
werd. Dit plan werd mede gebaseerd opde "Inventarisatie DLO-bibliotheken" die in april
opgeleverd werd.
Het doel vande reorganisatie is een effectievere en efficiëntere benutting van deontwikkelingen op ICT-gebied en de verbetering van de kwaliteit envan de continuïteit vande
dienstverlening inde wetenschappelijke informatievoorziening. In 1998 wordt naar
verwachting het reorganisatieproces afgerond.

Besturingsmodel Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
In maart werden de resultaten afgerond van het plan van aanpak, dat op verzoek van Directie
DLO en College van Bestuur LUW was opgesteld. Het omvatte een aantal acties met de
volgende resultaten:
Organisatieplan BibliotheekKCW, met als eerste fase de vorming van Bibliotheek DLO en als
tweede fase het samengaan van Bibliotheek LUW en Bibliotheek DLO. Voor fase 1is groen
licht gegeven.
Samenwerkingsovereenkomst/ManagementcontractDLO-LUWwerd in concept opgesteld.
Overleg leidde in mei tot de conclusie dat de keuze tussen een samenwerkingsovereenkomst
over Bibliotheek LUW/DLO van LUW en DLO eneenophanging van Bibliotheek LUW/DLO
onder KCW opdat moment niet te maken was. Deze keuze zal in 1998opnieuw aan de orde
kunnen komen.
Er werd aandacht besteed aan de statuten van de Stichting Pudoc-DLO ende lopende
contracten en er werden inventarisaties gemaakt van knelpunten met betrekking tot de
financiële en de personele administraties. De verschillen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden werden eveneens geanalyseerd. Er zijn standaardrapportages ontworpen, die zijn
gebaseerd opde bedrijfsprocessen, die voorzien inde informatiebehoefte van het management
op verschillende niveaus binnen deorganisatie.
In 1998 wordt het besturingsmodel zoals door deprojectgroep opgeleverd, geïmplementeerd.
Dit betreft planningprocedures, taken enbevoegdheden en rapportages op verschillende
niveaus binnen de organisatie. Eenprobleem blijft de kostentoerekening en financieringsstructuur. Beide gaanuit van een feitelijk geïntegreerde organisatie, terwijl begroting,
jaarrekening en administratie nog gescheiden zijn. De gewenste geïntegreerde aansturing
wordt in de context van de KCW-ontwikkelingenopnieuw aan de orde gesteld.
Managementoverleg Infrastructurele Voorzieningen (MIV)
De Directie Infrastructurele Voorzieningen LUW, de Afdeling Infrastructurele en Facilitaire
Zaken DLO en Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO zijn een geregeld overleg gestart omde zaken
die henbinden op een gezamenlijke agenda te krijgen. In het overleg binnen de stuurgroep
Kennis uit het Stopcontact werden aldeprogrammatische enprojectmatige zaken behartigd.
Er was er in toenemende matebehoefte aan overleg over beleidsmatige, reguliere zaken.
Kenniscentrum Wageningen
De komst van KCW en in het bijzonder de inrichting van een gezamenlijk ondersteunend
apparaat ten behoeve van de Raad van Bestuur KCWbiedt Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
aanknopingspunten voor de vorming van een Bibliotheek KCW. Het is nog niet duidelijk
welke oplossingen voor bestuurlijke, personele en administratieve knelpunten gekozen moeten
worden. De constatering van deprojectgroep Besturingsmodel Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
blijft dat een geïntegreerde aansturing alleen mogelijk isopbasis van één rechtspositie enéén
administratief systeem.
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Marketing
Organisatie
Injanuari werd een advies ontvangen van eenexterne adviseur over de inrichting ende
ophanging van de taken Marketing, PR en Verkoop in deorganisatie. Opbasis vandit advies
isper 1augustus de sectie Marketing en Ontwikkeling omgezet inde stafafdeling Marketing,
PR en Verkoop en de afdeling Productontwikkeling.
Marketingplan
Het concept marketingplan voor deorganisatie is eindjuni ingediend bij het Managementteam.
Op basis van het marketingplan worden actieplannen opgesteld voor 1998en volgendejaren.
Jaarlijks zullen het marketingplan ende afgeleide actieplannen worden geactualiseerd. Bij de
implementatie van het marketingplan wordt sterke nadruk gelegd opde betrokkenheid vande
afdelingshoofden om zo te komen tot een acceptatie en een goede inbedding van demarketingfunctie binnen de organisatie, ook op afdelingsniveau.
Advisering
De medewerkers van de stafafdeling Marketing, PR en Verkoop werden vanjanuari tot en
met september door een externe deskundige begeleid bij het opzetten van eenaantal
marketing- en verkoopprojecten enbij het opstellen van het marketingplan.
NCC/GGC
In de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) treft men debezitsgegevens aan van een groot
aantal bibliotheken in Nederland. Aande NCC is een systeem van interbibliothecair leenverkeer gekoppeld, zodat publicaties direct bij de bezittende bibliotheek zijn aante vragen.
Ook de tijdschriften van Bibliotheek LUW zijn in de NCC te vinden. Met demonografieën is
dit echter nog niet het geval. Op initiatief vande stuurgroep IWI werd actie ondernomen om
tot een landelijke dekking van deNCC te komen. In dit kader sloot Bibliotheek LUW een
contract met Pica om de monografie-titels inde NCC opte nemen door middel vancatalogisering inhet Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC). DePicasystemen enhet geautomatiseerde systeem vande Bibliotheek LUW verschillen echter zeer
van elkaar. Hetzelfde geldt voor detoepassing van de regels voor catalogisering. Een projectgroep ging aan het werk om in eenvooronderzoek de haalbaarheid te onderzoeken.
Projectorganisatie
Hoewel voorheen ook al projectmatig werd gewerkt, heeft de projectorganisatie bij
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO ditjaar nadere invulling gekregen. Daartoe werden cursussen
georganiseerd enwerden afspraken gemaakt over opzet, aansturing, planning, uitvoering en
evaluatie vanprojecten. Daarnaast werd een nieuw projectformat geïntroduceerd.

11

1.2 Nieuwe ontwikkelingen
Bijdeontwikkelingen (en producten) dieworden beschreven, zijn inde regel meerdere
afdelingen betrokken. In hetbijzondergaathetdanomdeafdelingen Automatisering,
Productontwikkeling enMarketing PRen Verkoop.
Een nieuw gezicht voor deAGRALINwebsite
De AGRALIN website (http//www.bib.wau.nl/) kreeg een nieuwe indeling en eennieuwe
layout. Er werd een aantal grafische elementen ontworpen om een consistente "styling" vande
pagina's te bereiken. De site werd in drie gedeelten onderverdeeld:
De "VirtualLibrary" met literatuurinformatie en informatie over bibliotheekzaken.
Onder "Electronicpublications" worden (demo's van) elektronische publicaties endatabases
aangeboden.

De organisaties waarvoor AGRALIN als "host" fungeert kregen eenplaats in de rubriek
"Guests".
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Wageningen@ccess
Met de firma Nedbook International BV is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor
de beschikbaarstelling en de verkoop van bibliografische bestanden aan derden, Wageningen@ccess. Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO stelt haar ERL-server en de bestanden beschikbaar;
Nedbook draagt zorg voor de promotie en de verkoop van de abonnementen aandie
organisaties die niet kunnen deelnemen aan de licentie-overeenkomsten die Bibliotheek LUW/
Pudoc-DLO afsluit.
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DOCEA: Documentation on ecological agriculture
Het doel van het EU-project isde verbetering van debeschikbaarheid en de stimulering van
het gebruik van onderzoek- enpraktijkgegevens ophet gebied van de ecologische landbouw
door een gezamenlijke strategie en samenwerking vandocumentatie- en informatiecentra in
Europa. Het concept rapport werd gepubliceerd inpapieren en in elektronische vorm.
"Kennisuit het Stopcontact" (KUS)
In het kader van het Nationaal Actie Programma elektronische snelweg (NAP) heeft de
Minister van LNV in 1997besloten het kaderproject "Kennis uit het Stopcontact" mede te
ondersteunen. Het doel van dit kaderproject is het versterken van de kennis-infrastructuur
door middel van de verbetering van de effectiviteit enefficiency van kennispresentatie,
-selectie, -verspreiding en -verwerking. Hierbij wordt de nadruk gelegd opdekennisinstellingen die vallen onder het Ministerie van LNV. "Kennis uit het Stopcontact" is
opgedeeld in vier programma's en twee hoofdprojecten. Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO is één
van de partners binnen KUS. De overige partners zijn: Landbouwuniversiteit Wageningen,
DLO en STOAS.
Hoofdprojecten:
Green City Wageningen (GCW).
Wageningse Informatie Infrastructuur (IIKUS).
Programma's:
Acquisitie, ontsluiting en exploitatie van elektronische informatiebronnen (ALICE).
Regionale proeftuin en ontsluiting (REPRO).
Multimediale ontsluiting van onderzoekskennis (MOOK).
Het Landbouwonderwijs opde elektronische snelweg (LOES).
Green City Wageningen
Green City Wageningen (GCW) is de toegangspoort tot de landbouwkundige informatie op
Internet van de in Kennis uit het Stopcontact participerende instellingen en vanderden die
actief zijn in de groene sector. Naast de informatie ende informatiediensten wil GCWde
gebruikers een goede ontsluiting van deze informatie bieden. Aan het einde van hetjaar werd
besloten door de Stuurgroep Kennis uit het Stopcontact de operationele taken met betrekking
tot GCW te beleggen bij Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.
ALICE
Deuitvoering van het programma "Acquisitie, ontsluiting enexploitatie van elektronische
informatiebronnen"heeft als werknaamALICE (Agricultural Library and Information
CEntre). Het programma staat onder leiding van DrsB.F.M. Leemreize, hoofd
Automatisering van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO. Hetdoel van ALICE ishet tot stand
brengen van eensamenhangend, toegankelijk, geïntegreerd enexploitabel aanbod van
hoogwaardige informatiebronnen ophetgebiedvan de landbouw.
Projecten onderALICE
Projectnummer 1.1 StateoftheArt
Dit project wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen indehuidige stand van zaken vande
techniek op het gebied vanhet ontsluiten en aanbieden van informatiebronnen. Er werd in een
viertal werkgroepen binnen dit project gewerkt aan een inventarisatie.
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Projectnummer 1.2 Verbreding dienstenaanbod via WWW
In het kader van dit project is een aantal producten ontwikkeld die succesvol zijn
geïmplementeerd.
- Online aanvragen
Voor eindgebruikers werd het mogelijk gemaakt om via de WWW-toegang tot de catalogus
vanaf hun werkplek documenten aante vragen.
- Elsevier tijdschriften fulltext online
Alle tijdschriften van Elsevier Science Publishers waarop LUW en DLO een abonnement
hebben, werden geïnstalleerd en fulltext toegankelijk gemaakt voor medewerkers vande
LUW en DLO instellingen. Er kan opdiverse manieren worden gezocht inde
tijdschrifttitels en de inhoudsopgaven. Vandaaruit kan de volledige tekst ophet scherm
worden gevraagd en vervolgens desgewenst worden gedownload of geprint.

Projectnummer 1.3 Ontwikkeling Z39.50server.
Z39.50 is in de bibliotheekwereld de standaard voor het zoeken naar bibliografische
informatie. Het resultaat maakt het mogelijk omde AGRALIN-bestanden op standaardwijze
via Z39.50 clientsoftware te doorzoeken. Hoewel er veel voortgang met dit project is geboekt
zal dit pas in 1998tot eenproduct leiden.
Projectnummer 1.4 Thesaurus
Om alle gebruikers te kunnen laten profiteren van de voordelen die eenthesaurasstructuur
biedt en die deels ook bestonden bij het zoeken op UDC-getallen, ishet vanbelang de
specifieke functionaliteit in de meest gebruikte zoekprogramma's te implementeren.
Het resultaat van dit project iseen geïmplementeerde programmatuur die zoeken in databases
via WWW en OPC met behulp van thesauri mogelijk maakt. Devertaling vande UDC
getallen naar CAB-trefwoorden en eigentrefwoorden is afgerond. Door de dagelijkse
conversie van UDC-getallen kan de gebruiker nu ook zoeken op CAB-en eigen trefwoorden.
Deze trefwoorden worden ook, naast de UDC-getallen, getoond bij het record. Er is nog niet
overgegaan tot het toekennen van trefwoorden door de documentalisten en classeerders.
Ook de fhesaurus-functionaliteit (Broader Terms, Narrower Terms enz.) is nog niet verder
ontwikkeld. Hiervoor wordt eerst hetvooronderzoek van dezemogelijkheden bij het
aanbieden via WWW afgewacht.
Projectnummer 1.5 Systeem voordoorberekening vaninformatie-gebruik ineen WWW-omgeving
De infrastructuur voor het aanbod van online informatie van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
is gericht op automatische of handmatige registratie van het gebruik van informatie ende
doorkoppeling vandeze registratie naar eenautomatische facturering. Nu WWW een
onderdeel van de infrastructuur voor levering van online informatie is geworden, moet er
ook een bijbehorend registratie- endoorberekeningssysteem voor het gebruik van informatie
14

via WWWworden ontworpen. De voor AGRALIN gebruikelijke CPU- en connecttime per
sessie is niet langer bruikbaar omdat menbinnen WWW niet van sessies kan spreken.
Omtoch doorberekening van het gebruik mogelijk te maken, is het nodig nieuwe vormen
van gebruiksregistratiiete ontwerpen. Het doel van het project is de ontwikkeling vaneen
methode van doorberekening van informatie-gebruik in een WWW-omgeving envan een
systeem voor registratie. Resultaat is een beschrijving van een methode voor doorberekening
van gebruik van informatie in een WWW-omgeving; een systeem voor registratie van
gebruik volgens voornoemde methode ende verwerking van geregistreerd gebruik inde
reguliere kwartaal-facturering
Projectnummer 1.6 Geïntegreerde werkplek (Desktop library)
Het ismoeilijk voor de gebruiker om in de veelheid van informatie (bibliografische
informatie, factuele gegevens) en dedaarbij gebruikte systemen (DOS, Windows, UNIX,
Apple, enz.) zijn weg te vinden. Nu steeds meer informatie via het 'netwerk' toegankelijk
wordt, moet de gebruiker andere ondersteuning worden geboden dan voorheen. Dit project
definieert hoe informatie vanuit debibliotheken opeen geïntegreerde manier viaWebinterfaces aande bibliotheekgebruikers, studenten en onderzoekers moet worden aangeboden.
Daarnaast wordt vastgesteld om welke informatie het moet gaan.
Naast het verlenen van toegang tot de gegevensbronnen die op verschillende platforms
worden aangeboden, ishet streven ook de mogelijkheid te bieden samenhangende
administratieve handelingen (bijv. het aanvragen van een kopie uit een tijdschrift) snel en
doelmatig te kunnen verrichten.
Projectnummer 2.1 Strategischplan voormarktontwikkeling
Het doel van het project ishet vervaardigen van een integraal plan van aanpak voor de
marketing en verkoop van informatieproducten door Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.
Het project levert inzichten op over de stand vanzaken in de informatiemarkt opde
genoemde gebieden ende omvang vande markt. Hetplan van aanpak cq. het marketingplan
beschrijft hoe marketing, acquisitie, PR, Verkoop en Relatiebeheer als integraal onderdeel
van de activiteiten van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO gaan functioneren.
Projectnummer 2.2 Onderzoek naarexploiteerbare informatiebronnen binnen DLO,LUWen
proefstations
Het landbouwkundig onderzoek bij DLO, LUW endeproefstations levert als resultaat
ondermeer wetenschappelijke informatie op. Deze informatie wordt steeds vaker opgeslagen
inelektronische bestanden, maar is veelal niet gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
beschikbaar voor geïnteresseerden (wetenschappers, onderwijs, praktijkvoorlichting e.a.).
Vaak is zelfs bij de potentiële gebruikers het bestaan van deze informatie onbekend.
Ditproject moet de aanwezige ende in ontwikkeling zijnde informatiebronnen inventariseren.
Daarnaast moet het project inzicht geven indemogelijkheden omdeze kennis opdemarkt te
zetten en eventueel commercieel te exploiteren. Tenslotte moet het project inzicht geven inde
acties die nodig zijn omte komen tot exploiteerbare informatiebronnen, resulterend in een
exploitatiemodel per informatiebron. Het resultaat is een rapport dat middels een inventarisatie
antwoord geeft opde hierboven omschreven doelen.
Projectnummer 2.3 Onderzoek naardecommercialisering vaneeninformatiesysteem voor de
fruitketen
Het project levert een overzicht van debehoeften enwensen vanuit depotentiële markt
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(gebruikers) voor een informatiesysteem voor de fruitsector. Dit marktonderzoek geeft de
basis voor de ontwikkeling van het informatiesysteem en geeft basisinformatie die in de loop
van het project gebruikt kan worden voor de opzet vande exploitatie van het systeem. In
tweede instantie wordt bij Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO het exploitatiesysteem opgezet,
inclusief afspraken over rechten en plichten van de informatieleveranciers, juridische aspecten
en aansprakelijkheid, gerechtelijke bescherming van de gegevens, prijsafspraken,
administratie, verkoop en PR.
Projectnummer 3 Elektronischpubliceren
Veel wetenschappelijke, elektronische publicaties zijn afgeleid van gedrukte publicaties.
Elektronische publicaties kunnen een meer dynamisch karakter hebben doordat er bijvoorbeeld
links kunnen worden gelegd naar andere delen van een document of naar andere documenten.
Daarnaast kan worden gelinkt naar beeld, geluid en programmatuur.
Wetenschappelijke publicaties zullen daarom opden duur gaan verschillen van de vorm die
wij nu gewend zijn. Het doel van het project is debruikbaarheid te onderzoeken van denu
beschikbare technieken om gedrukte publicaties omte zetten in elektronische publicaties.
Deuiteindelijke elektronische vorm moet zodanig interactief zijn, dat er een synthese mogelijk
is door links te leggen tussen de verschillende documenten en naar andere toepassingen.
Documenten moeten uit de oorspronkelijke vorm worden geconverteerd naar een algemeen
opslagformaat. Op basis vandit formaat kunnen de documenten in verschillende vormen
worden uitgevoerd. Voor het presentatieformaat zal een aantal opties worden bekeken. Er is
een aantal projecten uitgevoerd. Ook is een marktonderzoek gehouden op onderzoeksscholen
om de behoefte te peilen van onderzoekers om elektronisch te publiceren. Naar aanleiding
daarvan is er in het najaar een mini-symposium georganiseerd. Rapporten van de AB-DLO
projecten PPS (Production Primaire dans IeSahel) en PSS (Production Soudano-Sahélienne)
worden gedigitaliseerd en aangeboden ophet Internet via Green City Wageningen en verspreid
op CD-ROM in de Sahel-regio. Er is eenproject voorbereid en er is subsidie verworven om
een online versie uit te brengen van hetNetherlands Journal ofAgricultural Science.
Projectnummer 3.2 Elektronische beschikbaarstelling vanonderzoekspublicaties vanDLOen LUW
Is er bij onderzoekers van de LUW (die zijn georganiseerd in onderzoeksscholen) en bij
onderzoekers van de DLO-instituten envan deproefstations, behoefte aan een platform voor
elektronisch publiceren van onderzoekspublicaties en debereidheid omdaar aan meete
werken?
Het doel van het project iste bepalen of er behoefte is aan zo'n platform, en zoja, hoedit
forum opgezet moet worden. Het resultaat vande eerste fase van het project is een rapport op
grond waarvan alle relevante keuzes voor de opzet van een elektronisch publicatie-forum
kunnen worden gemaakt.
Projectnummer 4.1Elektronische beschikbaarstelling vancollegedictaten vande LUW
Dit project richt zich met name op studenten vande LUW. Het resultaat is eveneens van
belang in andere projecten in verband met de daaraan verbonden copyright-problematiek.
Het doel vanhet project is een integrale online toegankelijkheid tot de collegedictaten vande
LUW te realiseren. Het resultaat is een online toegankelijke fulltext database. Voor de
dissertaties vande LUW worden het komendejaar afspraken met betrekking tot deuitvoering
van een nieuw project gemaakt
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Projectnummer5.5 Naamlijsten vanvasteplantenenhoutige gewassen
Het project Plantarum heeft een database opgeleverd met internationale formele namen van
planten en houtige gewassen. Hetbestand wordt beheerd door het Proefstation voor de
Boomkwekerij teBoskoop.
Overige projecten.
Millenniumprobleem:jjjj mm dd
Dit project heeft alsdoel de integrale doorvoering van dedatum in het formaat "jjjjmmdd" in
alle binnen AGRALIN gebruikte databases waar datums zijn opgeslagen. Alle inhet bibliotheeksysteem gebruikte programmatuur inclusief die van derde partijen wordt gecontroleerd opjaar2000-bestendigheid. Waar nodig wordt programmatuur aangepast.
Naar verwachting wordt dit project medio 1998 afgerond.
Studentenchipkaart van LUWalsAGRALIN-lenerspas
Dit project heeft alsdoel de per september ingevoerde studenten chipkaart van deLUW
geschikt te maken voor gebruik als AGRALIN-lenerspas. Er werd ook een koppeling tussen
de studentenadministratie van de LUW en de lenersadministratie van AGRALIN tot stand
gebracht.
Studenten-chipkaartDiedenoort alsAGRALIN-lenerspas"
Evenals de LUW-chipkaart werd ook de inhet collegejaar 1997-1998 ingevoerde chipkaart
voor studenten vanHogeschool Diedenoort inWageningen bruikbaar gemaakt als AGRALINlenerspas.
COOAGRALIN: eeninteractiefinstructiepakket.
Dit project is een samenwerking tussen LUW en Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein (IAHL). In februari isdit instructiepakket voor het gebruik van de Online
Publiekscatalogus officieel in gebruik genomen tijdens eenbijeenkomst bij de IAHL inVelp.
Het programma wordt gebruikt door de sectieWetenschappelijke Informatie Voorziening van
de LUW voor het vak "Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren". Later inhetjaar kon
ook de Engelstalige versie voor debibliotheekinstructie aan buitenlandse studenten worden
gepresenteerd. Daarnaast is gewerkt aan een instructieprogramma voor het zoeken in
bibliografische databases (m.n. SilverPlatter-bestanden). Dit pakket is in 1998 klaar.
MHO-programma voorde Universiteit vanCan Tho
DeVietnamese regering heeft de Universiteit van CanTho aangewezen als de coördinerende
instantie voor al hethoger onderwijs in de regio. De LUW iscoördinator van een
samenwerkingsproject met dezeuniversiteit, dat door NUFFIC wordt gefinancierd inhet
kader van hetprogramma "Medefinanciering Hoger Onderwijs" (MHO). Een onderdeel van
deze samenwerking isde ondersteuning van een aantal centrale diensten, zoals administratie,
studentenregistratie, automatisering enbibliotheek. Dit laatste onderdeel wordt uitgevoerd
door Bibliotheek LUW. Het doel ishet geven van ondersteuning bij de collectievorming,
indexeren en klasseren van bibliotheekmateriaal, automatisering van bibliotheekfuncties enhet
organiseren van trainingen voor bibliotheekmedewerkers. Het collectievormingsproces zal
worden ondersteund op de gebieden economie, recht, natuurwetenschappen, medicijnen en
landbouw. Ook wordt een missieuitgevoerd ophet gebied vande bibliotheekautomatisering.
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1.3 Producten
Een nieuw initiatief van de organisatie was de ontwikkeling en verkoop van CD-ROM's.

DRYADE
In het voorjaar verscheen de dendrologische databank DRYADE op CD-ROM. Het product is
ontstaan uit een samenwerking met IBN-DLO. Voor de CD-versie van dit bestand werd een
geheel nieuwe gebruikersvriendelijke interface ontworpen met behulp van het CD-ROM
authoring pakket "Insight into Information". Aande lancering van DRYADE ging een
gedegen marktonderzoek vooraf. Dedendrologische databank DRYADE bevat gegevens over
de gebruikswaarde van bomen encultivars in landschap en stedelijk groen. DRYADE is
bedoeld voor iedereen die betrokken isbij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
groenvoorzieningen, zoals tuinarchitecten, beheerders en boomverzorgers. Ook is DRYADE
eenbelangrijk hulpmiddel bij het onderwijs. De gebruiker kan selecteren op geschiktheid voor
een bepaalde groeiplaats, maar ook op sierwaarde enuiterlijke kenmerken zoals boomvorm,
bladkleur en bloeitijdtip. DRYADE op CD-ROM bevat de gegevens van bijna duizend naalden loofbomen.

LKN
LKN staat voor Landschapsecologische Kartering in Nederland. Deze CD-ROM werd
ontwikkeld in samenwerking met IKC-Natuurbeheer en SC-DLO. De LKN CD-ROM is een
geografisch gegevensbestand met een schat aan informatie over geomorfologie, bodem,
grondwater, oppervlaktewater, landschap, flora en fauna. De informatie wordt gepresenteerd
in rastervorm met een celgrootte van lkm2. Nederland is onderverdeeld in 42.000 cellen. Alle
gewenste informatie kan per cel worden bekeken. LKN is met name van betekenis voor de
ruimtelijke planning, en voor natuur- enmilieubeheer op nationale- en regionale schaal. De
samenstelling van LKN werd verzorgd door IKC-N en SC-DLO. Onze organisatie verzorgde
de promotie, verkoop en distributie.
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PROSEA
Van het PROSEA Handboek over de nuttige planten van Zuid-Oost Azië verschenen de eerste
acht delen opéén CD-ROM, aangevuld met eenuitgebreide bibliografie en een geïllustreerde
verklarende woordenlijst. De soortbeschrijvingen vande acht delen zijn samengevoegd tot
één enkele database, wat het zoeken naar eenplant met bepaalde eigenschappen zeer
vergemakkelijkt. PROSEA is een Engelstalige CD-ROM.

pROSEA

Gewasbeschermingskennisbank opWWW
Naar aanleiding van teleurstellende gebruikscijfers van de Gewasbeschermingskennisbank
(GBK) op AGRALIN werd een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan
elektronische informatie over gewasbescherming. Deuitkomst van dit onderzoek duidde op
een aanwezige markt voor bepaalde informatie, mits verspreid via WWW. Dit leidde tot de
formulering van een project "GBKopWWW" dat aan het einde van hetjaar werd gestart.
In 1998 zal de GBK met een geheel nieuwe opzet en gebruikersinterface als abonnement op
WWWworden uitgebracht.
LUWpublicatiebestand
In augustus verscheen op de AGRALIN website een bibliografisch bestand met de publicaties
van alle medewerkers vande LUW in dejaren 1986-1996. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van gegevens die door het Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid (BOO) van de LUW inde
genoemde periode zijn verzameld. Vanuit de LUW werd al enige tijd de wens geuit een
dergelijk bestand op WWWbeschikbaar te hebben. Binnen korte tijd isdit dan ook eenveel
gebruikt bestand geworden.
Cursussen
Er zijn 14cursussen georganiseerd. Aandeze cursussen hebben 145cursisten deelgenomen.
Naamcursus

aantal keer
georganiseerd

deelnemers
LUW/DLO

deelnemers
extern

totaal

Winspirs

4x

43

0

43

Cardbox

2x

14

10

24

Introductie literatuurinformatie NL

3x

13

5

18

Introduction literature
retrieval EN

2x

29

0

29

HTML

3x

30

1

31
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2. PUBLIEKE DIENSTEN
2.01 Algemeen
Binnen de afdeling Publieke Diensten isvooral gewerkt aan het uitbouwen van het aanbod aan
elektronische informatie (virtuele bibliotheek, bibliografische bestanden, elektronische tijdschriften en verwijzingen naar relevante websites), het verbeteren van administratieve
processen (uitleenmodule, afschaffen kaartsystemen voor het tijdschriftenbeheer) enhet
invoeren van een aanvraagsysteem voor documentleverantie aan eindgebruikers. Acties die
gericht waren op het verbeteren van de dienstverlening.
Documentleverantie
Halverwege hetjaar isbesloten de kosten van extern aangevraagde documenten (boeken en
kopieën van tijdschriftartikelen) door teberekenen aan de aanvragers. Voorheen werden deze
aanvragen vanuit een centraal budget betaald. Door het stijgende aantal aanvragen en eentoename van de kosten voor de geautomatiseerde landelijke aanvraagsystemen washet budget al
jaren ontoereikend. Het centrale budget werd verdeeld over de vakgroepen. Daarnaast werd
op de website een geautomatiseerd aanvraagsysteem geïmplementeerd, waarmee gebruikers
vanaf hun werkplek documenten kunnen aanvragen. Dit systeem werd eerst voor LUWmedewerkers en later voor medewerkers van de DLO-instituten opengesteld. Het aantal
aanvragen van derden is in de tweede helft vanhetjaar sterk toegenomen (10-15%).
De elektronische bibliotheek
In hetjaarverslag van 1996is reeds melding gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied
van de elektronische bibliotheek. Secundaire (bibliografieën) enprimaire informatie
(tijdschriften) werden, voor zover mogelijk en wenselijk, via het computernetwerk
aangeboden. Een belangrijke ontwikkeling wasde inrichting van een ERL (Electronic
Reference Library)-server waardoor hetmogelijk werd ombestanden vanuit een centrale
lokatie (het Jan-Kopshuis) voor elk netwerk en voor elk operating system aan te bieden.
Ditjaar heeft in het teken gestaan van de verdere uitbreiding en verbetering van deze dienstverlening. Het aantal bestanden en tijdschriften dat in elektronische vorm wordt aangeboden is
aanzienlijk toegenomen.
Bibliografische bestanden
Het bestandsaanbod op de ERL-server is verder uitgebreid, zodat nu vrijwel alle belangrijke
bibliografische databases op het gebied van landbouw, milieu, voeding en biologie te raadplegen zijn inde LUW-bibliothekenenop de werkplekken van medewerkers en studenten.
Voor een aantal bestanden zijn netwerklicenties afgesloten die gelden voor de LUW en voor
alle DLO-instituten. In enkele gevallen (Current Contents en CAB-Abstracts) zijn de licenties
ook geldig voor de Landbouwkundige Proefstations en de Plantenziektenkundige Dienst.
Er isbegonnen met de beschikbaarstelling vanbestanden die niet onder het ERL-systeem
kunnen draaien (bijv. Chemical Abstracts). Hiervoor is een Windows-NT server aangeschaft.
Elektronische tijdschriften
Het aanbod van elektronische tijdschriften is flink toegenomen. Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
heeft met een aantal uitgevers overeenkomsten afgesloten. Invrijwel alle gevallen betreft het
tijdschriften waarvan er een abonnement is opde gedrukte versie. De elektronische uitgave
wordt als extra service aangeboden. Dit heeft met name grote voordelen voor locaties waar de
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betreffende tijdschriften in gedrukte vorm niet inde eigen bibliotheek beschikbaar zijn. De
belangrijkste ontwikkeling op dit gebied ishet afsluiten van het contract met Elsevier Science
geweest. Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO draait alsbèta-testsite mee in Kluwer Online, een
project dat tot doel heeft om alle tijdschriften van Kluwer via Internet aan te bieden. Ookis
de toegang tot de elektronische tijdschriften van o.a. Springer Verlag, Institute of Physics,
American Institute of Physics, Royal Society of Chemistry, American Chemical Society
gerealiseerd. Opde AGRALIN website zijn inmiddels circa 700tijdschriften full-text
beschikbaar voor LUW en DLO. Het aantal tijdschriften dat voor iedereen geheel vrij
toegankelijk is, neemt inverhouding af. Omdat veel gebruikers nog steeds de voorkeur geven
aanhet gedrukte tijdschrift en omdat het raadplegen vandigitale tijdschriften hoge eisen stelt
aan de apparatuur is er enige terughoudendheid bij deuitbreiding van het elektronische
pakket. Gekozen is voor het uitgangspunt dat de aanschaf van elektronische media nietten
koste mag gaan vandepapieren tijdschriftencollectie. Het is te verwachten dat er intoenemende mate geen keuzemogelijkheid meer zal zijn endat tijdschriften nog alleen in digitale
vorm worden aangeboden. Aangenomen mag worden dat de huidige problemen (onvoldoende
of verouderde apparatuur, te weinig opslagcapaciteit, archivering, presentatie, verschillende
user-interfaces) dan zijn opgelost.
2.02 Helpdesk
De Helpdesk is gestart met het rapporteren vanuit deproblemendatabase. In deze rapportages
worden veel voorkomende problemen gemeld aan het Managementteam. Het doel isdat
binnen verschillende afdelingen problemen daadwerkelijk onderkend worden endat er voor
structurele oplossingen gezorgd wordt. Er zijn 770problemen ingevoerd.
2.03 Debibliotheek in cijfers
1996

1997

525.816

510.677

10.401

10.020

-

34

Uitleningen

89.502

82.118

Ontvangen IBL-aanvragen

66.695

68.851

87,9

88,6

35.482

29.323

Literatuurrecherches

306

322

Literatuurattenderingen

495

444

Totaal overzicht van alle bibliotheken
Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
CD-ROM-abonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
Geautomatiseerd literatuuronderzoek
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2.1 CONCENTRATIEBIBLIOTHEEK JAN-KOPSHUIS
2.1.1 Algemeen
Bibliotheek Jan-Kopshuis vervult taken tenbehoeve van het Netwerk Landbouwkundige
Informatie (NLI). Deze taken hebben betrekking op het interbibliothecaire leenverkeer (IBL)
en op de collectievorming. Deze is sterk aanvullend op decollectievorming van de andere
bibliotheken; er dient een zo volledig mogelijke landbouwcollectie opgebouwd, beheerd en
bewaard te worden. Daarnaast heeft de Bibliotheek een aantal bijzondere collecties:
- FAO-collectie: deze collectie bevat alledoor de FAOuitgegeven publicaties
- CGIAR- collectie: alleuitgaven van CGIAR-instituten (Consultative Group on International
Agricultural Research)
- Asian Development Bank: rapporten enboeken m.b.t. ontwikkelingsprojecten in Azië
- Speciale Collecties (zie punt 2.1.2).
Bibliotheek Jan-Kopshuis coördineert het IBL en zorgt voor de financiële afwikkeling voor de
gehele LUW en is aanspreekpunt voor de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC).
In het kader van een stage voor de Hogeschool Maastricht, opleiding IDM-BDI, werd door
H. Keijbets een adviesnota geschreven voor de reorganisatie van de collectie Naslagwerken.
In de tweede helft van hetjaar kon opbasis van deze nota het opschonen en omnummeren
van de collectie Naslagwerken verder worden afgerond.
Begonnen is aan de verhuizing van de collectie Depot "Achter de Aula". Omdat een deel van
deze collectie tussen het reeds aanwezige materiaal in demagazijnen geplaatst moet worden
betekent dit een verplaatsing vandetotale collectie, ca. 10.000 meter.
2.1.2 Speciale Collecties
Inleiding:
Speciale Collecties is verantwoordelijk voor het beheer (collectievorming en ontsluiting),
beschikbaar stellen van en publiceren over oude, zeldzame en waardevolle boeken, tijdschriften, kaarten en fotoarchieven inhetbezit vande Landbouwuniversiteit Wageningen en
enkele DLO-instituten enerzijds enhet Documentatiecentrum Tuin- en Landschapsarchitectuur
Nederland (TUIN) anderzijds. Daarnaast wordt door de conservator wetenschappelijk onderzoek verricht, gedeeltelijk ook in opdracht vanderden.
Belangrijke resultaten in dit verslagjaar waren:
- Tenbehoeve van het Repertorium Bijzondere Collecties in UKB-en WSF-bibliotheken werd
een lijst van onze speciale collecties opgesteld. Het isdebedoeling dat deze lijst tot
"Bezoekersgids Speciale Collecties" wordt bewerkt.
- Van de kaart van Wageningen die vorigjaar werd aangekocht isditjaar een reproductie
vervaardigd voor de verkoop. Deze kaart uit een stedenatlas van Frederick de Wit uit
ca. 1700, geeft in vogelvlucht de stadsplattegrond weer uit ca. 1650.
- De teksten voor depublicaties Gids voorde Nederlandse tuin-enlandschapsarchitectuur en
De natuurbezworen werden afgerond. Beide zullen in 1998 verschijnen.
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Onderzoek:
Het wetenschappelijk onderzoek, dat wordt verricht door Speciale Collecties is opgenomen in
de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD), op naam van CS. Oldenburger-Ebbers.
In het kader van het eerste NOD-onderzoek History andrestoration ofDutchhistorical flower
gardens,werd een onderzoeksvoorstel opgesteld omtrent plantensoorten, toegepast door
tuinarchitecten in de periode 1850-1940. Dit onderzoek zal vanaf 1998 worden uitgevoerd.
Voor het tweede NOD-onderzoek History ofDutch garden andlandscape architecture werd
onderzoek verricht t.b.v. de GidsvoordeNederlandse tuin-enlandschapsarchitectuur, deel
West, Noord- enZuid-Holland in samenwerking met Ir E. Blok en uitgeverij DeHef
(publicatie in 1998), t.b.v. deelZuid, Zeeland, N-Brabant enLimburg ennaar de geschiedenis
van het Valkhofpark te Nijmegen. Er werden gegevens verzameld over tuinarchitecten in
Nederland in de 20ste eeuw en er werd onderzoek gedaan naar de 'ideale' classicistische tuin
in Nederland (Petersburg, Hofwijk e.a.). Ook werd het onderzoek van drs C. Moesbegeleid
over de tuinarchitect L.A.Springer, wiens collectie enbibliotheek deel uitmaken van Speciale
Collecties.
Collectievorming:
Vanmw A.v.d. Noord werd documentatiemateriaal ontvangen van ir vander Linden, over
"Houd de Schelde open". Hoewel al eerder toegezegd werd ditjaar de collectie tekeningen en
foto's van de werken van tuinarchitect Hans Warnau ontvangen en geïnventariseerd. Na
ontdubbeling zijn de dubbele kaartbladen van de Topografische kaart van Nederland 1:25.000
indeprojectie van Bonne (1920-1940) geruild. Van Staatsbosbeheer (SBB) is een aanvulling
ontvangen op de collectie Landschapsplannen SBBin de vorm van 155archiefdozen met
betrekking tot de subsidieregeling Landschapsverzorging (LVZ).
Tentoonstellingen in hetJan-Kopshuis:
- Microcosmos ofhetgeïllustreerde insectenboek; eerste helft 1997.
- 75jaar BondvanNederlandse Tuinarchitecten BNTINVTL; tweede helft 1997.
Medewerking aantentoonstellingen elders:
- Peterde Grote: de verzamelende Tsaar. Amsterdams Historisch Museum, 15december
1996 t/m 15april 1997.
- Bouwkunst inBergen enBergen aanZee. Museum Kranenburgh, Bergen, 18januari t/m
11mei.
- Heggen inDenHaag: tuinontwerpen uitdejaren dertig. Haagse Kunstkring, DenHaag,
27 maart t/m 15april.
- Tuinarchitectuur: DirkTersteeg&GerardBleeker. ABCArchitectuurcentrum Haarlem,
18april t/m 22juni.
- Hetgroene goud.Museum Boerhaave, Leiden, 28 mei t/m 19oktober.
- Kaarten vanWageningen. Museum De Casteelse Poort, Wageningen, 11 juli t/m
9 november.
- Het Wilhelminapark in Tilburg. Gallerie Excellent Art Promotions, Tilburg, 5 oktober.
- DeMetaalbuurt, hetBerg enBosvan Zuid.Huis voor Schone Kunsten, Apeldoorn,
30oktober t/m 15december.
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Overige activiteiten:
- de conservator is lid van een commissie ad hoc t.b.v. de samenstelling van een trefwoordenstandaard Nederlandse tuinstijlen, i.s.m. Rijksdienst Monumentenzorg.
- de conservator heeft deelgenomen aan voorbereidingen voor het Symposium "Werken aan
Arcadië", inhet kader van1998:
Hetjaar vanhet Onderhoud. Dit iseen samenwerkingsproject van de Stichting PHB
(Particuliere Historische Buitenplaatsen), de Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade en
de NTs (Nederlandse Tuinenstichting).
- de assistent-conservator was lid vande "Werkgroep Informatiecentrum" voor het Nederlands
Tuinmuseum i.o., i.e. Museum Beeckestijn te Velsen, envan de klankbordgroep voor het
project Outdoor Space van de vakgroep Ruimtelijke Planvorming LUW.
- de conservator werd geïnterviewd over het Documentatiecentrum TUIN voor deVeluwe Post.
- de assistent-conservator werd geïnterviewd over detentoonstelling Kaarten van Wageningen
voor het Gelders Dagblad en de Veluwe Post, en over de luchtfotocollectie voor het tijdschrift
Geodesia (Jrg.39,1997, no.9, p. 385-386).
- de conservator trad op als adviseur bij eenpromotie-onderzoek van de heer Rijken over
buitenplaatsen rond Leiden.
- de conservator heeft met gasten van Veenman-Drukkers de Peter de Grote tentoonstelling
bezocht enuitleg gegeven op de tentoonstelling.
- de deelnemers aan de Nationale Aardrijkskunde Olympiade brachten eenbezoek aan Speciale
Collecties; de conservator verzorgde op 4juni een inleiding.
- een groep landschapsarchitecten vanKGIOP- St. Petersburg (Nationaal Erfgoed, afd.
Landschapsarchitectuur) werd op 11september 's morgens door de conservator geïnformeerd
enrondgeleid en 's avonds met een speciaal programma ontvangen, in gezelschap van
donateurs van de Stichting Steun Parken en Landschappen St. Petersburg.
- dedeelnemers aan de Scholierenmanifestatie i.h.k.v. de Wetenschaps- en Techniekweek 1997
werden door de assistent-conservator op 7 en 8oktober rondgeleid bij Speciale Collecties.
Adviezenop locatie:
- Duin- en Kruidberg te Santpoort: advies ten aanzien vande Springertuin anno 1908.
- Chateau Neercanne te Neercanne / Maastricht: advies aan Bureau Blaauboer Kragten Snelder
omtrent de parterreruin op het tweedeterras.
- Particuliere tuin te Noorbeek: advies aan de NTs omtrent een cottagetuin uit ca. 1930.
- Valkhof te Nijmegen: adviezen aande gemeente Nijmegen omtrent de nieuwe bouwplannen.
Advieswerkwerd verderverrichtin devolgende commissies:
- Raad van Advies Nederlandse Tuinenstichting.
- Monumentencommissie Nederlandse Tuinenstichting.
- Begeleidingscommissie dendrologisch onderzoek van de Stichting Particuliere Buitenplaatsen
PHB, t.a.v. historische boom- en heesterassortimenten.
- Begeleidingscommissie enjury herbouwplan Valkhofburcht Nijmegen.
DeSpecialeCollecties incijfers:
De leeszaal Speciale Collecties registreerde 668gebruikers, o.a. de nieuwe burgemeester van
Wageningen, de heer J.F. Sala. Het totaal aantal boek- en tijdschrifttitels bedroeg 8.757titels.
Deretrospectieve invoer bedroeg 112titels en 839wijzigingen. Aan derden werden 385 foto's
en/of dia's en24 luchtfoto's geleverd. De restauratiewerkzaamheden bestonden uit het herstellen
vanboekbanden en het op maat vervaardigen vandozen voor een bedrag van ca.ƒ 7.000, =.
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2.1.3 De bibliotheek in cijfers
Bibliotheek Jan-Kopshuis

1996

1997

200.734

180.319

4.067

3.436

Uitleningen

12.533

11.020

Ontvangen IBL-aanvragen

17.171

14.928

13.838

13.643

Literatuurrecherches

0

70

Literatuurattenderingen

0

0

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen(%)
Verzonden IBL-aanvragen
Geautomatiseerd literatuuronderzoek

Het afgelopenjaar bestond het Jan-Kopshuis 15 jaar.
Injanuari 1982namen deuniversiteitsbibliotheek en
Pudoc-DLO hun intrek in het nieuwegebouw aande
Gen. Foulkesweg 19inWageningen. Voorheenwas
op dezeplaats dealgemenebegraafplaats aangelegd.
Bij het besluit tot debouw opdezeplek werdtevens
besloten tot restauratie van het karakteristiek poortgebouw dat toegang gaf tot het kerkhof. Het isals
beschermd monument opgenomen inhet registervan
de Monumentenwet.
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2.2 CONCENTRATIEBIBLIOTHEEK DEDREIJEN
2.2.1. Algemeen
Concentratiebibliotheek De Dreijen bestaat uit debibliotheken van het Biotechnion,
Arboretum en Plantentaxonomie.
Dekwaliteitsverbetering bij debibliotheken vanhet Biotechnion en van het Arboretum isdit
jaar verder uitgewerkt.
2.2.2 Bibliotheek Biotechnion
2.2.2.1 Algemeen
Bibliotheek Biotechnion is de vakbibliotheek voor devakgroepen: Agrotechniek en -fysica,
Biochemie, Bodemkunde en Plantenvoeding, Centrum Kleine Proefdieren, Centrum voor
Klimaatstudies, Erfelijkheidsleer, Fysische enKolloïdchemie, Humane Epidemiologie en
Gezondheidsleer, Humane Voeding, Levensmiddelentechnologie, Luchtkwaliteit, Microbiologie,
Milieutechnologie, Moleculaire Biologie, Moleculaire Fysica, Organische Chemie, Toxicologie
enWiskunde. Enkele vakgroepen beschikken over een (kleine) handbibliotheek.
Begin ditjaar isde collectie van Grondbewerking overgenomen. Samen met de collectie van
het Centrum voor Milieu- en Klimaatstudies isdeze omgewerkt. Desondanks isde omvang
van de collectie weinig toegenomen. De oorzaak isdat de onderwerpsgebieden opgeschoond
zijn: microbiologie, biochemie enmilieu gedeeltelijk. De naslagwerkencollectie isherzien en
opnieuw ingedeeld. Door het grotere aantal NCC-aanvragen is het totale aantal aanvragen fors
toegenomen (+31%). Het honoreringspercentage isopnieuw verbeterd. Het aantal aanvragen
van medewerkers is fors teruggelopen, omdat met ingang vanjuni alle aanvragen door de
vakgroepen betaald moeten worden. De terugval wasdramatisch: ongeveer75%.
Veel bibliografische informatie is ophet netwerk beschikbaar. Sinds ditjaar ook Chemical
Abstracts. Toxline Plus is alleen nog lokaal beschikbaar. Vanwege het toenemende aantal
bibliografische bestanden in elektronische vorm, lopenhet retrospectief literatuuronderzoek en
de literatuurattendering terug. Debewegwijzering werd verbeterd, een Engelstalige folder
gemaakt en nieuwe etiketten werden ingevoerd. Ook werd de rubrieksindeling van de boeken
herzien en voorzien van een index.
Bibliotheekcommissie
Debibliotheekcommissie bestond uit:
dr G. Beldman (Industriële Microbiologie, Levensmiddelenchemie en -microbiologie,
Geïntegreerde Levensmiddelentechnologie enFysica), ir L.M. Bouten (hoofd concentratiebibliotheek), prof dr G.J. Fleer (voorzitter, Fysische- en Kolloïdchemie, Moleculaire Fysica),
ir H. Fransen (vakreferent), dr H.G.J.M. Franssen (Biochemie, Moleculaire Biologie),
dr M. de Gee (Wiskunde), dr ir H. Harssema (Centrum voor Milieu- en Klimaatstudies,
Luchtkwaliteit, Milieutechnologie), dr J.H. deJong (Microbiologie, Erfelijkheidsleer),
dr K. Keesman (Agrotechniek en -fysica, Informatica), mw drs L.M. Koster (vakreferent),
ir T.M. Lexmond (Bodemkunde en Plantevoeding), mw drs M.A. Maclaine Pont (Toxicologie,
Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer), prof dr M.B. Katan (Humane Voeding, Centrum
Kleine Proefdieren), mw P.A.M. Roefs (bibliotheek Biotechnion), prof dr E.J.R. Sudhölter
(Organische Chemie) en C. Verhagen (vakreferent).
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