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De portal plantgezondheid – onderdeel van Groen
kennisnet – maakt kennis toegankelijk voor onderwijs, ondernemers en onderzoekers. Het kenniscentrum is het hart van de portal met toegang tot
bijna 10.000 artikelen.
Wat is actueel? Welke filmpjes zijn er die ik in de
les kan gebruiken? En waar kan ik leerlingen naar
verwijzen? Dit zijn overwegingen van mbo-docenten
als ze plantgezondheid.nl raadplegen bij de voorbereiding van de lessen. Ondernemers komen er om
nieuws te lezen, of om informatie te zoeken over
hun sector. De portal is sinds begin 2010 in de lucht.
Maandelijks komen er een kleine vijfhonderd unieke
bezoekers omdat ze op zoek zijn naar informatie
over bijvoorbeeld biologische bestrijding, teelt van
snijbloemen of omdat ze getriggerd worden door een
nieuwsbericht.

Groene Kenniscoöperatie
De portal plantgezondheid.nl is een initiatief van het
programmateam plantgezondheid van de Groene
Kenniscoöperatie (www.gkc.nl), een samenwerking
van kennisinstellingen die kennisuitwisseling willen
bevorderen. Kennisuitwisseling en -verspreiding
over plantgezondheid op een hoger plan is het
speerpunt van het programmateam plantgezondheid. De portal plantgezondheid, onderdeel van
Groen Kennisnet, is een van de middelen die het
team inzet om dat te realiseren.

Kennisbank
De kennisbank is het hart van de portal. Via een
zoekscherm hebben bezoekers toegang tot bijna
10.000 artikelen, websites, brochures of andere informatiemateriaal uit de bibliotheek van Wageningen
UR. In het zoekscherm kun je zoektermen intypen of
je kunt een keuze maken door verschillende categorieën aan te vinken: sectoren, thema’s of soort bron.
Om dit te realiseren werk het team zeer intensief
samen met medewerkers van de bibliotheek van
Wageningen UR en van Groen Kennisnet.

Nieuws
Het nieuws blijkt voor veel bezoekers de directe aanleiding te zijn om de site te bezoeken. De redactie
maakt zelf nieuwsberichten en ontsluit daarnaast
nieuws uit verschillende bronnen: van bijvoorbeeld
IRS en Groen Kennisnet. Via een gratis e-mailabonnement kun je als bezoeker dagelijks op de hoogte
gehouden worden van het laatste nieuws. Ook is het
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mogelijk om het nieuws te volgen via twitter (twitter.
com/plantgezondheid) of een eigen rss-feedreader.

Filmpjes, links en themapagina’s
Voor leerlingen en docenten zijn de filmpjes waardevol. Op een overzichtspagina plaatst de redactie
filmpjes zoals bijvoorbeeld over emissiebeperking,
biologische bestrijding of onkruidbestrijding op verhardingen. Op andere overzichtspagina’s vinden bezoekers links naar relevante dossiers en websites. Op
themapagina’s vinden bezoekers actuele informatie
en nieuws over bijvoorbeeld thema’s bloembollen,
akkerbouw of boomkwekerij. Nieuw is de sector
paddenstoelenteelt. Daarnaast is er op de site informatie te vinden over beleid, onderzoek en onderwijs.
Lesmaterialen staan op het besloten deel van Groen
Kennisnet (Livelink). Via een inlogscherm kunnen
bezoekers met hun eigen account naar het platform
binnen Livelink waar honderden documenten staan:
presentaties die in het onderwijs gebruikt kunnen
worden, lesbrieven en opdrachten.
De initiatiefnemers beogen met deze portal kennis
op een overzichtelijke manier kennis over plantgezondheid toegankelijk te maken voor een breed
publiek: bedrijfsleven, voorlichting, onderwijs en onderzoek. De redactie staat open voor suggesties.
Meer informatie: Mw. B.H.M. (Barry) Looman; tel: 025246 21 81 of 06-123 96 551; e-mail: info@plantgezondheid.nl of neem een kijkje op www.plantgezondheid.nl/

Gewasbescherming | jaargang 42 | nummer 1 | februari 2011

