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Voorwoord
Graag nodig ik u uit kennis te nemen van het voorliggende
jaarverslag over 1994 van de Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen en het DLO-Centrum voor
Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, kortweg:
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO. Met dit jaarverslag willen wij
de lezer een overzicht bieden van de activiteiten binnen
onze organisatie en wel op een meer geïntegreerde wijze
dan incidentele berichtgeving over vernieuwingen in het
informatie-aanbod via de verschillende media. Dit levert
enerzijds een beter inzicht in de samenhang van de
vernieuwingen op, anderzijds een inzicht in de werkzaamheden die een continu karakter hebben enterecht als
een vanzelfsprekendheid worden ervaren. Het jaarverslag
wil ookdeze reguliere taken belichten.
Ook willenwij met het presenteren van hetjaarverslag aan
onze klanten en opdrachtgevers laten zien wat onze
organisatie voor hen betekent, opdat vanuit deze kennis en
op basis van hun informatiebehoefte stappen kunnen
worden gezet om te komen tot kwaliteitsverbetering van
onzediensten.
Indiezinzijn reacties op ditjaarverslag zeerwelkom.

Drs. J.M. Schippers
Bibliothecaris LUW/
Direkteur Pudoc-DLO
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1Algemene ontwikkelingen
In het vorige jaarverslag werd reeds uitvoerig stilgestaan bij de
reorganisatie van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO. Wij brengen in
herinnering dat hiermee beoogd werd de organisatie meer
gebruikersgericht te maken, onder meer door bundeling van
publiekgerichte activiteiten. Verder dient de reorganisatie de
interne coördinatie en communicatie te versterken en zal een
efficiëntere werkwijze ontstaan. Begin 1994 werden de sleutelfunctionarissen benoemd als hoofd van de afdelingen Publieke
Diensten, Interne Diensten en Automatisering. Hun taak was het
mede vormgeven van de nieuwe organisatie, zoals die in het
opgestelde formatieplan eind mei vorm en inhoud kreeg. De
volgende stap betrof het opstellen van een personeelsplan/
plaatsingsplan, waarin eerst de nieuwe of aangepaste functies
door belangstellingsregistratie en interne sollicitatie-procedures
werden vervuld. Deze procedures leidden uiteraard tot andere
vacante functies, die in volgende rondes opnieuw werden
ingevuld. Hiermee kreeg de reorganisatie een voorlopig einde,
voorlopig inverband met de evaluatie na ruim eenjaar.

Hetmanagementteam, v.l.nr. FransLeemreize,RomkeKuindersma,DickKaandorp,
Jos van Ginneken enJacquesSchippers

2. Publieke Diensten
Na de reorganisatie zijn alle op het publiek gerichte afdelingen
terecht gekomen in de 'nieuwe' afdeling Publieke Diensten. De
afdeling Publieke Diensten richtzichvooral opde buitenkant van
de organisatie, de gebruikers. Dit wordt in de praktijk gebracht
door de gebruiker zo dicht mogelijk bij of op de werkplek een
reeks van produkten en diensten op het gebied van
informatievoorziening ter beschikking te stellen. Indeze afdeling
zijn de volgende hoofdactiviteiten ondergebracht:
collectievorming
beschikbaarstelling van literatuur inbibliotheken door:
- uitleen
- documentleverantie
- literatuuronderzoek

Er ressorteren 25 bibliotheken onder het directe beheer van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO. Behalve de bibliotheken van
CPRO-DLO enIMAG-DLOmakendeze bibliothekendeel uitvan
de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het dagelijkse beheer in
16 bibliotheken wordt verzorgd door bibliotheek-personeel. De
resterende bibliotheken zijn in beheer bij vakgroepsmedewerkers.

De Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO-organisatie omvat vijf concentratiebibliotheken,
Jan-Kopshuis
De Dreijen
Leeuwenborch/Dreijenborch
De Bom
Kortenoord
Aan het hoofd van een concentratiebibliotheek staat een
beheerder-bibliothecaris, die wordt bijgestaan door bibliotheekmedewerkers voor balie- en magazijnwerk en door vakreferenten voor literatuuronderzoek, collectievorming en
inhoudelijke ontsluiting. De beheerder-bibliothecaris is de
opvolger van de vakgebiedsbibliothecaris, die naast beheerstaken ook de genoemde inhoudelijke taken verzorgde, die zijn
overgenomen door devakreferenten.
Een belangrijke vernieuwing is de instelling van een Helpdesk
voorde organisatie. DeHelpdeskfungeert alseerste-lijns-ingang
voor gebruikers en klanten, maar ook als vraagbaak en
probleemoplosser voor de eigen organisatie.

Literatuuronderzoek
De activiteiten op het terrein van het literatuuronderzoek door de
Afdeling Publieke Diensten zijn alsvolgt onder teverdelen:
1.
2.

Retrospectief literatuuronderzoek
Literatuurattendering (SDI:Selective Dissemination of
Information)

1. Retrospectief Literatuuronderzoek
Met retrospectief literatuuronderzoek worden de zoekacties
bedoeld die door vakdeskundigen ten behoeve van aanvragers
worden uitgevoerd in de internationale literatuurbestanden. Om
deze dienst aan te kunnen bieden heeft Bibliotheek LUW/PudocDLO toegang tot de belangrijkste hostorganisaties ('hosts') waar
het merendeel van de beschikbare gegevensbestanden aanwezig
is. De belangrijkste hosts zijn DIMDI, Dialog en STN. Daarnaast
kanookgebruikworden gemaakt van decomputers van o.a. ESA,
RCC, Orbit, Datastar.
In toenemende mate zijn de genoemde computersystemen
bereikbaar via Internet. Echter, men heeft nog steeds een
wachtwoord nodig om daadwerkelijk in de bestanden te kunnen
zoeken ende kostenworden doorberekend.
De literatuurrecherches worden uitgevoerd door vakreferenten/
informatiespecialisten die ieder een bepaald vakgebied bestrijken
en daarmee dus als intermediair fungeren tussen de informatiesystemen en de eindgebruiker. In 1994 heeft de reorganisatie
ertoe geleid dat aan elke grotere bibliotheek minimaal één vakreferent isverbonden.
De ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van
informatie hebben ook voor het literatuuronderzoek gevolgen
gehad. Onze organisatie maakt alvanaf begin 70-erjaren gebruik
van machineleesbare gegevensbestanden. Ten gevolge van de
complexiteit van de systemen, het niet vertrouwd zijn van de
eindgebruikers met computers en de hoge kosten werd dit werk
vrijwel alleen door specialisten uitgevoerd. Het op de markt
verschijnen vanCD-ROM's incombinatie met gebruiksvriendelijke
zoeksoftware heeft deze situatie tamelijk ingrijpend gewijzigd. De
bestanden die voorheen alleen bij de hostcomputers beschikbaar
waren, kunnen nu ook via de bibliotheek worden geraadpleegd.
De abonnementen hierop worden door de bibliotheek betaald en
de gebruiker kan onbeperkt en gratis zoeken. Dit heeft ertoe
geleid dat een groep gebruikers, die eenvoudig toegang heeft tot
de CD-ROMs en zich de commandotaal eigen heeft gemaakt,
vaak geen gebruik meer zal maken van het door een intermediair
uitgevoerd literatuuronderzoek. De beschikbaarstelling van de
belangrijkste bestanden via het netwerk op de werkplek heeft
hieraan ook sterk bijgedragen.

Concreet betekent dit een steeds verdere daling van het aantal
betaalde literatuurrecherches. Het aantal is van 400 in 1992
teruggelopen tot 300 in 1994.
Naast de afname van het literatuuronderzoek inhet algemeen is
er een duidelijke groei waarneembaar in het aantal citatieanalyses. Dit is het gevolg van de kwaliteits- en outputmetingen
voor onderzoek bij LUWen DLO.
Deafnamevan het aantalzoekacties opdeinternationale on-line
systemen heeft geleid tot een verschuiving van werkzaamheden, niet in een vermindering daarvan. In de praktijk is
gebleken dat, voor een optimaal gebruik van de CD-ROMsystemen, een intensieve begeleiding noodzakelijk is. Dit wordt
opgelost door het geven van cursussen en het ter plekke
begeleiden en ondersteunen van de gebruikers. Het in 1994
afgeronde gebruikersonderzoek heeft uitgewezen dat een nog
intensievere begeleiding en informatieverstrekking noodzakelijk
is. Er zal daarom in de nabije toekomst nog gestructureerder
aandacht aanworden gegeven.

2. Literatuurattendering
Literatuurattendering is een activiteit die al jarenlang een
integraal onderdeel vormt van het dienstenpakket. Aanvankelijk
bestond dit uit een "manuele" attendering, de laatste decennia
worden hiervoor computertapes gebruikt. Jarenlang werd de
output op kaartjes in A6-formaat geleverd, tegenwoordig wordt
hetgrootste deel opdiskette naarde klantverzonden.
Men kanzich abonneren opde volgenden bestanden:
Agricola, Agris, CAB, Biological Abstracts (Biosis), Chemical
Abstracts en FSTA.
Maandelijks of tweewekelijks (Biosis, Chemical Abstracts)
worden de zoekprofielen gedraaid tegen de op tape aangeleverde informatie.
In 1994 is het aantal abonnementen verder gedaald. Dit wordt,
evenals bij het retrospectieve literatuuronderzoek, veroorzaakt
door hetopdewerkplek brengenvaneenaantal bestanden.Ondanks deze afname kan nog steeds worden gesteld dat de
literatuurattendering een zeer gewaardeerde dienst is van onze
organisatie. Vooral in combinatie met het programma Cardbox
(of vergelijkbare pakketten), brengt het de gebruiker opeenvoudige, adequate manier op de hoogte van de recente literatuurinformatie.
Ook hier is het uitgangspunt dat er nog nieuwe klanten zijn te
winnen onder de groepen die niet direct toegang hebben tot de
bestanden. Er zal grotere bekendheid aan worden gegeven en
gezocht zal worden naar mogelijkheden om de dienstverlening
verder te verbeteren.

Tabel: Aantal abonnementen op literatuurattendering per
database in 1994.

Bestandxxxx::
Agralin

Aantal:abonnementen
37

Agricola

73

Agris

57

BIOSIS

10
124

CABI
ChemicalAbstracts

39

FSTA

34

Conclusies
De rol die onze organisatie speelt als intermediair tussen de
diverse literatuurinformatiesystemen en de eindgebruiker is
veranderd. Voorheen maakte de bibliotheekbezoeker gebruik van
de gedrukte bibliografieën of liet een literatuurrecherche uitvoeren
door een informatiespecialist. Tegenwoordig kan - doordat
bestanden beschikbaar zijn gekomen en de zoek-software
gebruiksvriendelijker is geworden - men zelf in veel gevallen de
bestanden raadplegen. Dit kan in de bibliotheek en, in een
toenemend aantal gevallen, via het computernetwerk op de
werkplek.
In financiële zin heeft deze verschuiving ingrijpende
consequenties gehad. Voorheen werden de kosten van het
literatuuronderzoek in belangrijke mate aan de gebruiker
doorberekend. Inde huidigesituatieworden hoge kosten gemaakt
voor de abonnementen op de verschillende machineleesbare
bestanden. De financiering wordt gedaan vanuit het
literatuurbudget. Eengroot voordeel van de huidige situatie is,dat
nu een grote groep gebruikers (met name studenten) gebruik is
gaan maken van bibliografische bestanden.
Deorganisatie heeft ingespeeld op de gewijzigde situatie door de
vakreferenten/informatiespecialisten te plaatsen op de concentratiebibliotheken, alwaar meneen rolspeelt indetotale literatuuronderzoek: online literatuuronderzoek, instructie en begeleiding
betreffende het raadplegen van databases (CD-ROM, Internet,
diskettes, netwerk).

Coördinatie Collectievorming
In de afgelopen jaren is de coördinatie van collectievorming
binnen de Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO in toenemende mate
gestructureerd. In het verleden was er wel enige afstemming,
maar collectievorming was voornamelijk gericht op de eigen
bibliotheek. Doordat de bibliotheken van de LUW en DLO steeds
meer een eenheid gingenvormen,werden de mogelijkheden voor
afstemming vande collecties ende collectievorming vergroot.
Voor de noodzaak van coördinatie van collectievorming zijn veel
argumenten aan te voeren, die veelal op het terrein liggen van
efficiëntie (ruimte, personeel) en financiering. De laatste jaren is
de coördinatie van collectievorming ooksterk in het licht komen te
staan van de bezuinigingen. De bibliotheken (lokaal, landelijk en
internationaal) zijn nu gedwongen afpraken te maken over de
collectievorming, ten einde de beschikbaarheid van literatuur zo
weinig mogelijk aan te tasten. Onze bibliotheekorganisatie is op
enkele fronten actief bezig met de coördinatie en de
beleidsvorming op het gebied van collectievorming, namelijk
binnen het Netwerk Landbouwkundige Informatie (NLI) en in
Jupiter-verband.
Decoördinatie van collectievorming inJupiter-verband:
In het samenwerkingsverband Jupiter zijn de landelijke
zwaartepuntbibliotheken verenigd (Bibliotheek Technische
Universiteit Delft, Bibliotheek Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen). De bibliotheken die samenwerken in
Jupiter-verband brengen elkaar al een aantal jaren op de hoogte
van nieuwe abonnementen en men overlegt over opzeggingen.
Deafgelopenjaren iservrijveel energie gestoken inhettot stand
brengen van een gezamenlijk tijdschriftenbestand. Dit bestand
zou een belangrijke rol kunnen spelen in de beleidsontwikkeling
en beleidsuitvoering met betrekking tot de Jupiter-collectie.
Uitgangspunt is dat deze gezamenlijke collectie van de
zwaartepuntbibliotheken alle gebruikers in Nederland van de
gewenste informatie kanvoorzien (1).
In 1994 is men afgestapt van het idee om een apart bestand te
vormen en te onderhouden. Besloten is om per bibliotheek de
collectie op te delen in een Basiscollectie (de titel wordt
gegarandeerd) en eenAanvullende collectie (wel aanwezig; geen
garantie) en dit gegeven zichtbaar te maken in de NCC
(Nederlandse Centrale Catalogus).
Het grote voordeel hiervan isdat ook elke andere bibliotheek (ook
niet-Jupiter) die gebruik maakt van de NCC dit gegeven kan
signaleren en er bij de eigen collectievorming rekening mee kan
houden. Er wordt elk jaar een Jupiter-overleg gehouden, waarin
de voorstellen voor opzegging met elkaarworden besproken.

Afstemming van collectievorming bij de Bibliotheken van
LUW en DLO.
Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de verbeterde
mogelijkheden voor coördinatie van collectievorming binnen het
Netwerk Landbouwkundige Informatie. In de eerste plaats, de
gerealiseerde concentratie van bibliotheken en de daaruit
voortvloeiende efficiëntere overlegstructuren voor bibliothecarissen en vakreferenten. In de tweede plaats de totstandkoming
van een gemeenschappelijk tijdschriftenbudget voor alle LUWbibliotheken dat wordt beheerd door de bibliotheekorganisatie en
dat inoverleg metde vakgroepen wordt besteed.
Het in 1993 gestarte onderzoek naar collecties en het
collectievormingsbeleid, heeft geresulteerd in een in 1994
verschenen rapport: Beschrijving van collecties en de
collectievorming vandeconcentratiebibliotheken vanhet Netwerk
Landbouwkundige Informatie.(2) In het rapport is voor elk
vakgebied incijfers (0tot 4) aangegeven hoe sterk de bestaande
collectie is, hoe intensief de huidige collectievorming is en hoe
intensief menzouwillen collectioneren. De beoordeling geeft een
goed inzicht in de samenstelling van de collecties. Tevens wordt
duidelijk gemaakt opwelke aandachtsgebieden er verschuivingen
inde collectievorming zijn gewenst.
De gegevens voor dit rapport zijn tot nutoe alleen verstrekt door
bibliothecarissen en vakreferenten van de betreffende
bibliotheken. Het beschreven beleid wordt besproken met
bibliotheekcommissies, vakgroepen en instituten waarna het
rapport op basis van deze discussies kan worden bijgesteld. Het
voorgaande heeft betrekking op coördinatie van collectievorming
met als doel, het tot stand brengen van een complete,
overzichtelijke, toegankelijke collectie,waarbij hetjuiste tijdschrift
op de juiste plaats staat. Dit uitgangspunt is in 1994 sterk
overschaduwd door de noodzaak om grote aantallen
abonnementen op te zeggen in verband met de afnemende
budgetten. De coördinatie van collectievorming heeft daardoor in
de tweede helft van het jaar in het teken gestaan van de
beperking van de schade. De noodzakelijke inkrimping is
gerealiseerd door het aantal dubbele abonnementen zo ver
mogelijk terug te dringen en een aantal minder gevraagde titels
op te zeggen. De "rek" is er nu vrijwel uit, waardoor volgende
bezuinigingsrondes onherroepelijk tot kwaliteitsverlies van de
collectie zullen leiden.
1. Kees Konings en Ger Spikman. (1994) Naar een
gegarandeerde Jupiter-collectie. Coördinatievan collectievorming
tussen Jupiter-bibliotheken. Open 26, (1994) 12,p. 403-404
2. Spikman, G.;Weijers, A. (1994) Beschrijving van collecties en
de collectievorming van de concentratiebibliotheken van het
Netwerk Landbouwkundige Informatie. Rapport Bibliotheek-LUW
/ Pudoc-DLO

2.1 Bibliotheek Jan-Kopshuis
bibliothecaris: mw.M.C.A. vanBoven
Bibliotheek Jan-Kopshuis beheert eencollectie meteen groot
aantal bibliografieën, eenuitgebreide collectie naslagwerkenen
een tooncollectie, waarin wordt getracht de belangrijkste
standaardwerken op het gebied van landbouw en aanverwante
vakgebieden samen te brengen. Bibliotheek Jan-Kopshuis is
officiële depot-bibliotheekinNederlandvoorde publikaties vande
Food andAgriculture Organization ofthe United Nations (FAO).
Landelijk heeft Bibliotheek Jan-Kopshuis een bewaar-functie voor
landbouwkundige literatuur. Dithoudt indatzijtevensfungeertals
depot voor hetonderbrengen van ouder enweinig gebruikt
materiaal, waarvoor elders inWageningen geen plaatsis.
Bibliotheek Jan-Kopshuis vervult landelijk eenbelangrijke rol in
het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Bibliotheek Jan-Kopshuis
is binnen het Nederlandse IBL-systeem verdelende bibliotheek
voor wat betreft landbouwkundige literatuur. Zijis aanspreekpunt
voor RAPDOC (snelle documentleverantie) ende Nederlandse
Centrale Catalogus (NCC). Definanciële afwikkeling vanhetIBL
voor de gehele Landbouw-universiteit Wageningen wordt
verzorgd door Bibliotheek Jan-Kopshuis.
Binnen het Netwerk Landbouwkundige Informatie bewaakt
Bibliotheek Jan-Kopshuis de procedures met betrekking tot het
geautomatiseerde uitleensysteem, het online aanvraagsysteern
(OLA), endeonline publiekscatalogus (OPC).

JanKops(1765-1849)
wasdegrondleggervan
de Nederlandse
landbouwstatistiek.
Hijwasde eerste
Nederlandse
landbouwredacteur, documentalistenbibliothecaris
2.1.1 Uitleen/ Inlichtingen
Onderstaande tabel geeft decijfersvanhetaantal uitleningen van
de Bibliotheek Jan-Kopshuis.
• : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • :

Uitleningen

• X - X + B Û < | X V X •x-x-ii:«»:-:-:-:-: X-X-ÏUÖftX-X- • x x i f û t t A x x - :
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18.550

16.796

15.587

13.984

Ontvangen IBL
Onderstaande cijfers hebben betrekking op ontvangen IBL-aanvragen van derden (buiten LUW). Het betreft IBL voor de hele
organisatie.

Interbibliothecair leenverkeer
1991

1992

1994

1993

Ontvangen aanvragen
NCCM

917

1095

1023

1260

NCCP

24.309

34.835

21.073

21.409

Rapdoc

-

-

3120

5109

Spoed

-

-

51

101

subtotaal NCC

25.226

35.939

25.267

27.879

Post binnenland

41.166

37.834

23.458

18.116

Post buitenland

2.201

2.733

2.193

2.001

Fax binnenland

948

880

118

476

Fax buitenland

166

234

302

173

69.707

77.611

51.338

48645

Totaal

Naast IBLontvangenvia posten NCC,verwerkte BibliotheekJanKopshuis ook IBL ontvangen via OLA en de zogenaamde Grote
Kaarten, het interne LUW-IBL. Het betreft de volgende aantallen:

::Ï:Ï::::1»*::::X-X:

OLA kopie aanvragen

8.341

8.292

OLA leen aanvragen

3.520

3.599

interne LUW aanvragen

8.795

9.889

20.656

21.780

Totaal

Gehonoreerde IBL aanvragen
In 1994 werd 89,2 % van de RAPDOC aanvragen positief
gehonoreerd; voor NCC-P gold een honoreringspercentage van
87 %.
Deze cijfers gelden voor de hele organisatie.
De gemiddelde honorering ligt voor de hele organisatie en voor
hettotale IBLop ca.80%.

Verzonden IBL
Onderstaande cijfers hebben betrekking op aanvragen voor de
hele organisatie verzonden per post, NCC enz..

••:+y.*WiX>ï--x-lÔÔZx-x

1993

•:-:-:-:-i9i4yyyy.

Binnenland

8.482

9.49

6.390

7.989

Buitenland

320

307

226

194

8.802

9.556

6.616

8.183

Totaal

Aantal aanvragen ingediend inNCC:
'•'•'•'•'40H4'•'•'•'•' '.'•••••'4H*ij(.••••••'• •'•'•'•'*HUÜ-'-'-'-' '•'•'•'••*B u ü •'•'•'•'•'

x:-x193T-x:x x:::l9SJ« :•:•:•:• •x-x7S9«-x-x x-x-:l394-x-x-:
LUW

-

-

5.025

6.639

Derden

-

-

5.893

4.661

9.473

990

10.918

11.300

Totaal

2.1.2 Documentleverantie
Inverband met de reorganisatie werden detweesectiesMagazijnen en Reproductie, plusde DLO-bodedienst samengevoegd tot
één afdeling; de afdeling Documentleverantie.
Begin 1994 kwam een einde aan de omvangrijke verhuizing van
delen van de collectie uit het DepotAchter deAula.
Ook voor 1994 zien we een aanzienlijke stijging van het aantal
opvragingen uitde magazijnen.
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Balie

1993

1992

1991

Balie

IBL

1994

Balie

IBL

IBL

Balie

IBL

Depot

4.462

6.389

5.108

6.362

3.806

4.169

2.035

1.791

JKH

3.877

18.354

4.321

20.599

8.844

14.057

15.380

18.300

Totaal

8.339

24.743

9.429

26.961

12.650

18.226

15.380

22.127

Het totaal aantal opvragingen (Balie plus IBL) steeg van 30.876 in
1993 tot 37.507 in 1994. Desondanks blijft de wachttijd voor
publikaties uit de magazijnen maximaal 15minuten.
Binnen de financiële administratie werden voor. het IBL de
volgende gegevensgeteld:

f;:'::!:;:;*««:;:;:;:;:;: •mimtm

yyyyA^-yyyy

ymiimm

Aanvragen

51.280

61.222

55.180

52.983

Fotocopiën

457.516

521.220

423.407

406.478

6202

5424

4075

4553

388

53

10

16

Microfiche afdruk.
Microfiche dupl.

Deze gegevens hebben betrekking op de gehele administratie. De
onderstaande tabel heeft betrekking opdefinanciën van het IBL.
y.-y.-:-*'A&*:-:-:-:-:- •yyyyAii&yyyyy
•.-.-.l a a i . . •.-.•:• : . T a a Z .•.-.•.•.

::-:-::-<I:UÖ*-:•:•:•:• •yyyyA-otAA-yyy-

. ..I.aao...

...15W* ..

Inkomsten

253.556,1

352.350,00

417.569,09

411.797,73

Aankoop

57.713,54

62.879,76

68.611,21

103.983,68

Projecten
Aanvragen eindgebruiker via de Online Publieks Catalogus (OPC)
Ook gelet opde landelijke ontwikkelingen zal er steeds meer vraag
komen van eindgebruikers om zelf aanvragen voor documenten in
te dienen. Door de complexe organisatie van dit proces zal dit
project pas in 1995afgerond kunnenworden.
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2.1.3 Speciale Collecties
conservator: Drs.C.S.Oldenburger-Ebbers
Inleiding
DeGroep Speciale Collecties isverantwoordelijk voor het beheer
en beschikbaar stellen van oude/zeldzame en waardevolle
boeken, tijdschriften en kaarten in het bezit van de Landbouwuniversiteit Wageningen enenkele DLO-instituten enerzijdsenvan
het Documentatiecentrum Tuin- en Landschapsarchitectuur
Nederland (TUIN) anderzijds.
Belangrijke acties en resultaten inditjaarwaren:
- Het overplaatsen en ter beschikking stellen van 100.000
luchtfoto's vande RoyalAir Force 1944/45, eerder in bezitvan het
Staringcentrum, nu elke vrijdagmiddag te raadplegen in Speciale
Collecties;
- Hetwerken aan een overzichtsbibliografie over de geschiedenis
van de tuin-en landschapsarchitectuur in Nederland 1980-1995,
die in 1995zalworden gepubliceerd;
- Het samenstellen van drie grote tentoonstellingen in het JanKopshuis.
- Het opzetten van een nieuw onderzoeksvoorstel Jongere
Tuinkunst, in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting
ten gevolge waarvan weer nieuwe collecties (o. a. Boon, Polak
Daniels) uit ons documentatiecentrum worden geïnventariseerd;
- Het opschonen en ontdubbelen van onze collecties in ruil voor
"nieuwe" boeken,tijdschriften, tekeningen en prenten.
Tevens werd meegewerkt aan twaalf tentoonstellingen in
Nederlandse musea, een absoluut record in ons bijna 15 jarig
bestaan. Het totaal aantal tentoonstellingen waaraan werd
(mede)gewerkt (in Nederlandse musea en in het Jan-Kopshuis),
bedroeg zestien.
Nederlandse Tuinenstichting
Vanuit Speciale Collecties zal vanaf 1995 expertise worden
verleend in de vorm van assistentie bij het onderzoek en
deelname aan de ingestelde begeleidingscommissie.
Cijfermatig Overzicht
Speciale Collecties registreerde in 1994 ca. 800 gebruikers. Het
aantal bezoekers aantentoon-stellingen inhetJan-Kopshuis wordt
geschat op ca. 300. (zie Tentoonstellingen Jan-Kopshuis). Voor
ca. 50 leden van de vakvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten uit voormalig Oost-Duitsland organiseerde de conservator
in samenwerking met enkele leden van de subcommissie
Buitenplaatsen van de Raad voor het Cultuurbeheer, een meerdaagse excursie langs tuinen en parken inNederland.
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Het totaal aantal in de Catalogus ingevoerde titels Speciale
Collecties bedroeg eind 1994:8306,een aanwasvan 168titels ten
opzichte van 1993. De retrospectieve invoer bedroeg 127 nieuwe
titels en 807wijzigingen.
Erwerden 82boekbanden en ruim20kaartengerestaureerd voor
een bedrag van respectievelijk ƒ 13.175,-enƒ4.394.50.
Onderzoek
In het jaar 1994 werd het wetenschappelijk onderzoek, verricht
vanuit het Documentatiecentrum TUIN / Speciale Collecties meer
gestructureerd en optwee hoofdprojecten toegespitst, teweten:
1. De geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.
Deelonderzoeken over de landschapsstijl bepaalden de studies in
1994. (zie publicaties en lezingen). Tot dit onderzoek behoren
eveneens onderzoek voor de Nieuwe Tuinengids Nederland (het
eerste deel zal verschijnen injuni 1995), verricht door conservator
en hetsamenwerkingsproject JongereTuinkunst, verricht doorde
heer Ir E. Blok. Ten behoeve van dit eerste hoofdproject werd in
het verslagjaar veel documentatiemateriaal geselecteerd en
toegankelijk gemaakt.
2. De geschiedenis en restauratie van Nederlandse historische
bloementuinen.
Hetgaat indit project omdetoepassing van bloemen intuinen,en
in het bijzonder om welke plantesoorten in welke periode en stijl
werden toegepast. Het hoofdproject bestaat uit drie
deelonderwerpen: a) bloemen in baroktuinen (1680-1750); b)
bloemen in"Engelse" parterres (1750-1850); bloemen in moderne
bloementuinen (1850-1940).
Projecten
Door Speciale Collecties werd gewerkt aan de volgende
samenwerkingsprojecten:
1. Handboek Speciale Collecties, in U.K.B.-verband;
Dit betreft een voorstel om te komen tot een nationaal handboek
voor de Speciale Collecties in de Nederlandse wetenschappelijke
bibliotheken.
2.Automatisering TUIN, insamenwerking met afd. Automatisering
ensectie Marketing enOntwikkeling;
Dit project iseind 1994gestart met een onderzoeksfase.
3. Jongere Tuinkunst, inventarisatie van de werken van enkele
tuin- en landschapsarchitecten, werkzaam in de periode 19001950: R. T. Boon, J. Vroom, C. Polak Daniels, H. Roeters van
Lennep, Th.J. Dinn,en C. Brandes.
Een samenwerkingsproject met de Nederlandse Tuinenstichting.
Vanuit Speciale Collecties zal vanaf 1995 expertise verleend
worden inde vorm van assistentie bij het onderzoek en deelname
aan de ingestelde begeleidingscommissie.
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Collectievorming
Dankzij de financiële steun van de Vereniging van Vrienden zijn
enkele nieuwe aanschaffingen gedaan. Ongeveer 100.000
luchtfoto's werden overgeplaatst. De eerste gebruikers werden
ontvangen vanaf april 1994. Door de voorbereidingen van de 50jarige bevrijding inmei 1995was devraag naardit materiaal groot.
Van mevrouw Boerhorst teTexelwerden enigewerken gekocht uit
de nalatenschap van haarvader Ir.G.Veenstra (o.a.Denatuurlyke
historie der versteeningen, geschreven door G. W. Knorr en J. E.
I.Walch, 1773).
Enkele boeken werden geschonken uit particulier bezit en uit het
bezit van de vakgroep Plantentaxonomievan de LUW.
Tentoonstellingen Jan-Kopshuis
- Zeldzame diereninNederland, nov. 1993/febr. 1994. - Passen
enmeten, maart 1994/ mei 1994. Bibliotheek-vitrine.
- Mercator en zijn tijdgenoten, in het kader van het Mercatorjaar;
mei 1994 / augustus 1994. - Nederlandse tuinsculpturen, in het
kader van het beeldenjaar; augustus 1994/ oktober 1994.
- Mondriaan en de Nieuwe Zakelijkheid in de tuinarchitectuur, in
het kader van het Mondriaanjaar; oktober 1994/ begin 1995.
Medewerking aantentoonstellingen elders
Dit jaar werd meegewerkt aan 12 tentoonstellingen in musea en
bibliotheken elders in het land:
- Schilderijonderdeloupe,Zuiderzeemuseum Enkhuizen 12febr.
/ 5juni.
- Vestingwerken in Overijssel, Provinciaal Overijssels Museum
Zwolle 12maart/1 mei.
- Het beeld buiten, Museum Het Nijenhuis Heino 2 juli / 25
september.
- Suikergoed, Westfries Museum Hoorn 29 september/10
december.
- Landgoed Frankendaal,
Stadskantoor Watergraafsmeer
Amsterdam 4 november / 24 november.
- Vorstelijke dierentuinen , Teylers Museum Haarlem 26
november / 5februari 1995.
- Stichting Amor Librorum, presentatie bijzondere werken uit
diverse bibliotheken. Museum Meermanno-Westreenianum 'sGravenhage.
- 600jaar Beeckestein, Museum Beeckestein Velsen 10dec. '94
/19 maart 1995.
Medewerking werd ook verleend aan diverse tulpententoonstellingen in het kader van hettulpenjaar 1994:
- De tulp 400 jaar bron van inspiratie, Museum voor de
Bloembollenteelt Lisse 26 maart / 26juni.
- 400jaar tulpin 40boeken, U. B. Leiden 18april /juni.

14

- De tulp wandelend door de kunst, de wetenschap, de filatelie,
Museum DeCasteelse PoortWageningen 10juni / 21 augustus.
- De tulp in de kunst, Nieuwe Kerk Amsterdam 7 oktober / 6
november.
Tenslotte dient hier gemeld teworden dat in 1996 (later uitgesteld
tot 1997) een grote L.A. Springer-tentoonstelling zal plaats vinden
in het Teylers Museum. Daar zal zeer veel materiaal uit onze
Springercollectie worden getoond. In 1994vond heteerste overleg
hierover plaats. Het onderzoek ten behoeve van een publicatie
over Springer is aangevangen in september 1993 en wordt
uitgevoerd door mw. Drs. C. Moes.
Medewerking aan radio-en TV-uitzendingen
Voor het EO-programma "Vrouw zijn" werden opnames gemaakt
inde vorm van 5interviews metdeconservator, over degeschiedenis van detuin- en landschapsarchitectuur inNederland.
Ten behoeve van deTELEAC-serie Begraven en Begraafplaatsen: monumenten vanonsbestaan,werd de vierde
aflevering Deromantische doodopgenomen inde leeszaal
Speciale Collecties. Verschillende ontwerpen in landschapsstijl
werden voor de camera getoond, mettoelichting van conservator.
Lezingen/voordrachten/ colleges
-18 januari: Degeschiedenis van detuinarchitectuur in Nederland
en de rol van het documentatiecentrum TUIN. Antwerpen,
Nederlandse Kring.
- 24 januari: De romantische landschapsstijl in Nederland. Tiel,
Oudheidkamer.
- 19 april: De ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland,
met name inde provincie Utrecht. Utrecht, Kon. Mij.Tuinbouw en
Plantkunde.
- 2 mei: Werken in landschapsstijl. Het werk van de
tuinarchitectenfamilieZocher en hetVan Stolkspark.
's-Gravenhage,Vereniging HetVan Stolkspark.
- 9mei: Deontwikkeling van detuinarchitectuur in Nederland, met
name inTiel en Betuwe.Tiel, Kon. Mij.Tuinbouw en Plantkunde.
- 5 juli: Tuinen en tuinarchitectuur in Kennemerland. Deze
voordracht is twee maal ('s morgens en 's middags) gehouden
voor ledenvan de Kennemertuinclub te Bloemendaal inhet kader
van hun 25-jarig bestaan.
- 16 september: voordracht over het Documentatiecentrum TUIN
in het Jan-Kopshuis. Wageningen, Leeszaal Speciale Collecties
voortuinenclub Rhenen.
- 24 oktober: De landschapsstijl in Nederland,van 18-de eeuw tot
heden. KasteelWindesheim, Stichting Windesheim.
- 28 november: De geschiedenis van de tuinarchitectuur in
Nederland, met name in de omgeving van Helmond. Helmond,
Kon. Mij.Tuinbouw en Plantkunde.

15

Artikelen/ Publikaties
Van de hand van de conservator en medewerker Speciale Collecties, verschenen in 1994:
Missel, L: Bibliogafie van de in 1993 verschenen
publikaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandse
tuinarchitectuur. GROEN50 (1994), p. 40-41.
Missel, L: De landbouw in kaart gebracht: Kartografische
informatie op de Landbouwuniversiteit Wageningen. Gelders
Erfgoed 1994no.4.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Icônes selectae Vadenses:
geselecteerde afbeeldingen uit het bezit van de
Landbouwuniversiteit Wageningen = selected reproductions from
the collection ofWageningen Agricultural University. Wageningen,
1994. 32p.en 10losse platen.Aangeboden aanderectormagnificus tijdens Dies-bijeenkomst LUW, 9maart 1994.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Collectie P. Broekhoven 1845
/ 1846: tuinsieraden en tuinplattegronden. Nieuwsbrief De
Donderberggroep (1994) no.5, p.7-8.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Gijsbert van Laar, nieuwe
biografische gegevens. Tuinjournaal 11 (1994) no.4, p. 31-33 en
Cascade; bulletin voortuinhistorie Jg.3, no. 1/ 2, p.24-26.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: De tuinplattegronden van
Gijsbert van Laar. Groen50 (1994) no.4, p.35-39.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Nederlandse tuinsculpturen.
Groen50 (1994) no.7/8, p.33-36.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: In memoriam Onno Wijnands.
Cascade;bulletin voortuinhistorie Jg.3, no.1/ 2, p. 3.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Nieuwe gegevens over
tuinbeelden op buitenplaats De Tempel (Overschie). Cascade;
bulletin voor tuinhistorie Jg.3, no. 1/ 2, p. 31-36.
Oldenburger-Ebbers, C. S.: Onno Wijnands en Speciale
Collecties. Bulletin van de Botanische tuinen te Wageningen.
(1994)no.31 / 32, p.4-8.
Medewerking aan publikaties
Schaap, Ella B.: Bloemen optegels inde gouden eeuw: van prent
tot tegel / Dutch floral tiles in the golden age and their botanical
prints. Haarlem, 1994. 183 p.
De conservator bood hulp bij botanische determinaties, ten
behoeve van deze kunsthistorische publikatie.
Lidmaatschappen
Vereniging Topografische Historische Atlas.
Nederlandse Vereniging Kartografie /Werkgroep Kaartbeheer.
Tuinhistorisch Genootschap Cascade.
Stichting Donderberggroep, Stichting voorfollies etc., bestuur.
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Adviezen/ commissiewerk
Adviezen op locatie t.a.v. historischetuinen:
Expertise werd verleend aan "De Oude Hortus" te Utrecht;
kasteelpark Rhoon, in verband met een studentenonderzoek van
devakgroep Ruimtelijke Planvorming LUW;detuinenvan HetLoo,
evaluatie-gesprek na 10jaar restauratie met ca.30 studenten van
het Centre for the conservation of historie parks and gardens /
University York (Gr. Br.).
Adviezen op locatiet. a.v. bibliotheekzaken:
Restauratie-advies aan de Bibliotheek van de Federatie
Kleindierenteelt inhetAgrarisch onderwijscentrum te Barneveld.
De conservator vertegenwoordigde in 1994 Bibliotheek LUW/
Pudoc-DLO indevolgende commissies:
Commissie Gedrukte Werken (UKB); Raad voor het
Cultuurbeheer, Subcommissie Buitenplaatsen (inspectiebezoeken op locatie, ter advisering van rijksbescherming van
buitenplaatsen voor 1850); Raad van Advies van de Nederlandse
Tuinenstichting (NTS) en lid Monumentencommissie NTS;
Stichting Zuidhollands Landschap (ZHL), Natuurwetenschappelijke Commissie, (alleen betreffende buitenplaatsenproblematiek); en bestuurslid Het Nederlands Tuinmuseum i.o..

Tulipa 'Branden-burgher'
Uit "Verzameling vaneen meenigtetulipaanen, naar het leven
geteekend met hunne naamen, en swaarte der bollen,zoo als die
publicq verkogt zijn, te Haarlem, indenjaareA. 1637, door P. Cos,
bloemistte Haarlem". Dit bijzondere boek metgouaches van 66 tulpen
vermeldt naast de namen van detulpen ook het gewicht ende
opbrengst van de bollen. De Branden-burgher werdverkocht voor 1800
gulden.
^ ! < j e..

Deze verzameling gouaches is in het bezit van Bibliotheek Landbouw
Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties.
Deze afbeeldingen eneen beschrijving van de collecties zijn te bekijken
op Internet via deAGRALINWWW server,
url: http://www.bib.wau.nl/.

17

2.2 Bibliotheek De Dreijen
beheerder/bibliothecaris ir. L.M. Bouten
Concentratiebibliotheek De Dreijen omvat de volgende vakgebieden en bibliotheken:
- Chemie
- Levensmiddelentechnologie

- Toxicologie
- Microbiologie
- Milieu
- Plantentaxonomie
- Bosbouw
- Bibliotheek Biotechnion
- Arboretumbibliotheek
- Bibliotheek Plantentaxonomie

2.2.1 Bibliotheek Biotechnion

De bibliotheek in cijfers
1991

1993

1992

1994

CölteCtfe
Monografieën

27.74190.

29.440

30.292

31.134

?

?

1.142

1.108

Uitleningen

13.518

14.198

14.471

13.572

Ontvangen IBL-aanvragen

17.968

23.543

20.305

20.616

116

73

55

64

?

?

50

42

Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie:o:o:•:•:•x^

Geautomatiseerd
literatuuronderzoek
Literatuurrecherches
Literatuurattenderingen
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Het aantal tijdschriftabonnementen is in 1994 ongeveer gelijk
gebleven. De kosten zijn echter met 23% gestegen. De uitleen
lijkt verminderd te zijn. Het is niet duidelijk of dit een structureel
verschijnsel is.
Het aantal aanvragen lijkt zich in 1994 gestabiliseerd te hebben
na de terugval in 1993. Het honoreringspercentage werd niet
bijgehouden.Welzijn er over 1994 cijfers bekend uit de NCC (de
bijbehorende honoreringspercentages staantussen haakjes):

NCC periodiek

10.344(84,1)

NCC monografie

110(82,7)

Rapdoc

703 (84,2)

De honoreringspercentages zijn aan de lage kant. De oorzaak is
waarschijnlijk de roulatie van een aantal tijdschriften bij
vakgroepen.
Gebruikersonderzoek
Dit jaar is een onderzoek gehouden onder de bibliotheekbezoekers naar de kwaliteit van de dienstverlening. De resultaten
werden gepubliceerd in het rapport van Lijklema en Van Leeuwen, Kwaliteitsonderzoek Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO,
Bennekom, november 1994.
Bibliotheek Biotechnion was één van de bibliotheken in dit
onderzoek. De waardering voor Bibliotheek Biotechnion was
over het geheel genomen niet positief. Detendens in het rapport
was, dat de grotere bibliotheken slechter werden beoordeeld dan
de kleinere. Dewerkdruk in de grotere bibliotheken is hier zeker
niet vreemd aan. Erzalworden getracht de aanbevelingen in het
rapport zoveel mogelijk uittevoeren.
Toekomstige ontwikkelingen
Collectie
Erzalde komendejaren intensiever aan collectievorming worden
gewerkt. Uit het gebruikersonderzoek is gebleken, dat er op het
gebied van de naslagwerken hiaten inde collectie zijn.
Inrichting
Voor de huisvesting van de vakreferenten is een extra ruimte
noodzakelijk. De huidige inrichting zal kritisch onder de loep
worden genomen. De opstelling van de naslagwerken laat te
wensen over. Bovendien zal de opstelling van de boeken
aangepast moeten worden om de kamer voor de vakreferenten
mogelijk te maken.
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2.2.2 Arboretumbibliotheek
De bibliotheek in cijfers
1991

1992

1994

1993

Göltectiè'X-x-x-X'X-x-x-xvX-x-x-X'X-x-x
Monografieën

26.710

27.350

29.350

30.162

Tijdschriftabonnementen (betaald)

245

255

275

192

tijdschriftabonnementen (totaal)

509

520

540

520

Uitleningen

7.345

6.958

8.031

6.733

Ontvangen IBL-aanvragen

3.060

3.922

3.510

2.872

78

87

90

88

DöCÜmëhttèvèrahttè:::::::::

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

Meer activiteiten dienen geregistreerd te worden om de
ontwikkelingen goed te kunnen weergeven en te signaleren. Het
aantal betaalde abonnementen is nietzo drastisch afgenomen als
uit de cijfers mocht blijken. In de cijfers over de voorgaande jaren
zijn ook de abonnementen van de vakgroep Natuurbeheer en het
proefstation Wijster opgenomen. Deze tijdschriften staan echter
niet in de Arboretumbibliotheek en de verantwoording rust bij de
bibliotheek Dreijenborch. Daaromzijndezeabonnementen in1994
niet meer meegeteld.
De uitgaven voor de tijdschriften komen sinds 1993 ten laste van
het centrale bibliotheekbudget. Voorheen berustte een deel van
het budget bij de vakgroepen. Met ingang van 1januari 1995 zijn
er 18 abonnementen opgezegd voor een bedrag van circa
ƒ15.000,-.
Het aantal uitleningen liep terug. Een duidelijke oorzaak is er
niet, maar het kan eenjaarlijkse fluctuatie zijn.
Het aantal externe aanvragen vertoont nadeforse stijging in 1992
een daling naar het niveau van 1991. De stijging in 1992 kwam
voor rekening van het bijwerken van de Nederlandse Centrale
Catalogus (NCC), de daling daarna loopt parallel met de dalende
tendens van het totale aantal aanvragen voor Bibliotheek LUW.
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Voor de NCC zijn alleen de cijfers over 1994 beschikbaar.
381 (91,7)

NCC periodiek

26 (96,3)

NCC monografie

165 (92,1)

Rapdoc

Aanvragenmedewerkers
Leen OLA

-

25

41

45

Kopie OLA

-

120

112

195

Overig

210

7

27

21

Totaal

210

152

180

261

2.2.3 Bibliotheek Plantentaxonomie
De bibliotheek in cijfers
1994
CoHectie
Monografieën

6.375

Tijdschriftabonnementen (betaald)
tijdschriftabonnementen (totaal)

45
325

Documentleverantie
Uitleningen

136

Ontvangen IBL-aanvragen

211

De vermelde cijfers over de uitleen betreffen de in AGRALIN
geregistreerde uitleen. Lenen aan vakgroepsleden gaat veelal nog
met uitleenkaarten zonder registratie inAGRALIN.
Toekomstige ontwikkelingen
Door personeelsvermindering zalde bibliotheek alleen nog geopend
zijn op dinsdag- en woensdagmiddag. De beschikbaar-heid van de
collectie, ook met het oog op de documentleverantie, wordt
aanzienlijk minder.
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2.3 Bibliotheek Leeuwenborch/Dreijenborch
beheerder/bibliothecaris: drs.B.T.P. Schuurs

2.3.1 Bibliotheek Leeuwenborch
Inleiding
Bibliotheek Leeuwenborch is de concentratiebibliotheek binnen
de sector 'Landbouw en Samenleving'. De boeken, periodieken
en andere publikaties van de Leeuwenborchvakgroepen zijn hier
geplaatst.
In Bibliotheek Leeuwenborch is tevens het Europees
Documentatie Centrum gevestigd.
Inde maanden oktober toten metjuni isde bibliotheek vanmaandag tot en met donderdag voor studiedoeleinden ook 's avonds
geopend van 19.00 -22.30 uur.
Bibliotheek Leeuwenborch wordt gebruikt door medewerk(st)ers
en studenten van de LUW, medewerk(st)ers van de DLOinstituten, studenten van het voortgezet agrarisch onderwijs, van
de Hogeschool Diedenoort enanderen.

De bibliotheek in cijfers
1991

Monografieën
Tijdschriftabonnementen

1992

1994

1993

90.500

92.500

95.203

97.625

2.287

2.323

2.275

2.208

23.544

23.731

26.920

21.973

4.250

5.097

4.332

4.371

78

78

78

78

40

35

15

10

-

-

-

-

•DÖCiiHTOn^véraïlÖé':-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Geautomatiseerd
literatuuronderzoek
Literatuurrecfterches
Literatuurattenderingen
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Het aantal uitleningen is vooral teruggelopen omdat de te
ontdubbelen boeken niet meer aan het "ontdubbelingsprojekt"
worden uitgeleend.
De literatuurrecherches blijven laag in aantal met name vanwege
het toenemende gebruik van CD-ROMs.

Ontwikkelingen in 1994
Hetontdubbelingsprojekt zal naarverwachting begin 1995worden
afgerond. Van de boeken waarvan meer dan één exemplaar
aanwezig was, zullen de dubbele exemplaren, uitzonderingen
daargelaten,zijnverwijderd.
Met ingang van 1994 zijn in Bibliotheek Leeuwenborch alle door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgegeven
publikaties geplaatst.
De bibliotheekcommissie van de Leeuwenborch bestond uit:
R.J.G.M. Florax, H.J. de Haan, P. deVisser en B.T.P. Schuurs.
De heer Florax werd opgevolgd door N.B.M. Heerink, en per 1
oktober kwam mw.J.F.Webbink de commissie versterken.

Toekomstige ontwikkelingen
Enkele projekten die nogter hand genomen moetenworden, zijn:
- oud bezit: van de publikaties die wel in de kaartcatalogus maar
niet in Agralin voorkomen, moet worden vastgesteld of zij voor
opname inaanmerking komen.
- plaatsingssystemen: het grote aantal plaatsingssystemen dat in
Bibliotheek Leeuwenborch wordt gebruikt, moet worden teruggebracht; bovendien moetendehuidigesystemenwordenvereenvoudigd;
- verschillende collecties moetenworden samengevoegd ;
- naslagwerken: deze collectie moetworden geactualiseerd;
- de bewegwijzering moetworden verbeterd.
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EDC
Sinds 1987 is in Bibliotheek Leeuwenborch het
Europees Documentatie Centrum (EDC) gehuisvest.
De publikaties van het Bureau voor Officiële
Publikaties der Europese Gemeenschappen worden
in de catalogus opgenomen en staan in de tweede
kelder. Het Centrum is voor iedereen toegankelijk. De
EU-publikaties worden niet uitgeleend. Ze kunnen ter
plaatse worden geraadpleegd of men kan er
fotokopieën vanmaken.
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2.3.2 Bibliotheek Dreyenborch
Inleiding
Bibliotheek Dreyenborch beheert de boeken, tijdschriften en
overige publikaties van de vakgroepen: Huishoudstudies, Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer, en Waterkwaliteitsbeheer en
Aquatische Oecologie.
Bibliotheek Dreyenborch wordt gebruikt door medewerk(st)ers en
studenten van de Landbouwuniversiteit Wageningen, studenten
vande Hogeschool Diedenoort, studenten van hetvoortgezet agrarisch onderwijs enanderen.
Deze bibliotheek ontwikkelt het bestand HUISHO, een documentatiebestand op het gebied van de huishoudkunde en consumentenwetenschappen.

De bibliotheek in cijfers
1991

1993

1992

1994

•CÓHéclië:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:28.500

29.500

30.500

31.000

-

-

527

500

12.991

12.611

12.460

10.000

Ontvangen IBL-aanvragen

3.380

3.380

3.380

3.015

Verzonden IBL-aanvragen (%)

1.300

1.950

2.600

2.360

Literatuurrecherches

-

-

-

40

Literatuurattenderingen

-

-

-

-

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
ttoeùffiëritlèftè^
Uitleningen

Geautomatiseerd
literatuuronderzoek

De literatuurrecherches werden uitgevoerd in AGRALIN ten
behoeve van de bibliotheekinstructie voor de studenten van de
vakgroep Huishoudstudies.
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In Bibliotheek Dreyenborch zijn twee bibliotheekcommissies
aktief:
- Bibliotheekcommissie "Natuurbeheer": J.G.M. Cuppen (voorzitter), P. Ketner,
K.V. Sykora, W.G. Kampes, J.W.P. van Keeken, B.T.P. Schuurs
en E. Troeleman.
De commissie vergaderde in 1994drie keer.
- Bibliotheekcommissie Huishoudstudies: C. de Hoog (voorzitter),
J.A.C, van Ophem, P.M.J. Terpstra, J.W.P. van Keeken, B.T.P.
Schuurs enJ.F. Webbink.
Deze commissie kwam in 1994tweemaal bijeen.

Projecten
Eind 1994 is een begin gemaakt met een andere opzet van het
documentatiebestand HUISHO.
Nog uit te voeren projekten zijn:
- het aanbrengen van onderwerpsaanduidingen op de boekenkasten;
- het actualiseren van de naslagwerken.

Hetbibliotheekpersoneel vandeBibliotheek Dreyenborch
v.l.n.r.: FriedKampes,JanRoesink, EllieJongmans, Hein
Lucas,Jannie vanKeeken
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2.4 Bibliotheek De Born
beheerder/bibliothecaris: ir. L.M. Bouten
Concentratiebibliotheek De Bom omvat de volgende bibliotheken:
- Bibliotheek CPRO-DLO
- Bibliotheek Centrum Techniek

2.4.1. Bibliotheek CPRO-DLO
De bibliotheek in cijfers
1991

1993

1992

1994

Collectie
Monografieën

-

7.891

8.631

9.358

Tijdschriftabonnementen

-

-

569

697

-

1.233

1.575

1.856

860

1.255

1.268

2.120

VerzondenIBL-aanvragen (%)

84

84

86

89

'Géaüiómatósëè^
imratuuronaeraoek
Literatuurrecherches

51

48

61

49

Literatuurattenderingen

37

47

59

43

Documentleverantie
Uitleningen
OntvangenIBL-aanvragen

Het aantal betaalde abonnementen neemt geleidelijk af. In het
kader van een bezuinigingtaakstelling voor 1995 van ƒ 35.000
zullen met ingang van 1januari 1995 nog eens 29 abonnementen
worden opgezegd,waarvan 9 unieke titels (waarde ƒ 11.000). Bij
meer opzeggingen komt de kwaliteit van de collectie in het
gedrang.
Dit geldt ook voor de boekencollectie. Voor 1995 is het budget
teruggebracht tot ƒ15.000.
Het totale aantal externe aanvragen is beduidend toegenomen,
omdat in het begin van het jaar CPRO-DLO een hoge prioriteit
kreeg bij het leveren van Rapdoc-aanvragen. De reden hiervoor
was de geschiktheid van de situatie: geen tijdschriften lang in
roulatie, goede bezetting endirecte levering aan de PTT. Dit komt
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ook uit de onderzoeken naar de snelheid van levering: gemiddeld
worden de aanvragen na 1,13 dagen afgemeld, daadwerkelijke
levering na4 dagen is 100%.
Bibliotheek CPRO-DLO heeft na Bibliotheek Jan-Kopshuis de
meeste Rapdoc-aanvragen verwerkt
Het geautomatiseerde literatuuronderzoek is teruggelopen ten
opzichte van vorige jaren. Daarbij valt op dat van de recherches
dit jaar 17 keer werd gezocht naar octrooiinformatie (15 voor
CPRO-DLO, 2keervoor extern).
Octrooien
Nadat in 1993 een begin is gemaakt met het toegankelijk maken
van octrooiinformatie, is dit in 1994 verder uitgebouwd. Er zijn
geregeld octrooi-searches gedaan en de attendering op nieuwe
octrooien isverbeterd. Deattendering loopt nuvoor de afdelingen
Moleculaire Biologie, Celbiologie, Ontwikkelingsbiologie en
Reproduktietechnologie. Ongeveer elke 6 weken krijgen deze
afdelingen een overzicht van de nieuwe openbaar gemaakte
octrooien op hun interessegebied. De kosten hiervoor bedragen
ongeveer ƒ 4.000 perjaar. In 1994 was dit meer in verband met
de ontwikkelingskosten.
Zowel de attendering als de mogelijkheid om te zoeken naar
octrooiinformatie werd hogelijk gewaardeerd.
Internet
Dit jaar werd ook verder gewerkt aan het introduceren van
Internet op CPRO-DLO.
Het programma Lynx werd geïnstalleerd op de Vax. De
mogelijkheden van Lynx zijn drieledig: het kan gebruikt worden
voor de interne communicatie, voor de externe communicatie en
het toegankelijk maken van Internet-bronnen. Het programma
kan alleen geen grafische voorstellingen weergeven. Erwerd een
Homepage ingericht en een begin gemaakt met de interne en
externe communicatie. Er zijn handleidingen geschreven voor
Internet en het gebruik van Lynx. In 1995 zal verder worden
gewerkt aan deze introductie.
Bibliografische informatievoorziening
Sinds een paar jaar worden CAB Abstracts (1984-1992) en
Current Contents on Diskette via het DLO-netwerk aangeboden.
Het gebruik gaf in 1994een duidelijke stijging te zien.
In het streven naar verbeterde bibliografische informatievoorziening en lagere kosten is dit jaar een gezamenlijk project
gestart met de DLO-instituten op het Bornnet. Door hetdelen van
de kosten is het mogelijk tegen een lagere prijs Current Contents
opCDROM aante bieden opdit netwerk.
Het voordeel van Current Contents op CDROM istevens dat ook
archiefschijven worden geleverd, zodat het complete bestand
vanaf 1993 opgebouwd kanworden.
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Toekomstige ontwikkelingen
Het aanbiedenvan informatie inelektronische vorm ontwikkelt zich
razendsnel. Hetismoeilijk omopditgebiedeenaantaljaren vooruit
te zien. Duidelijk iswel dat steeds meer informatie in elektronische
vorm beschikbaar komt en dat systemen ook meer op elkaar
afgestemd of tenminste aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit
opent voor het CPRO-DLO aantrekkelijke perspectieven.
Randvoorwaarde is wel dat binnen DLO naar uniformiteit en
standaardisatie opautomatiseringsgebied gestreefd wordt.

2.4.2 Bibliotheek Centrum Techniek
Bibliotheek Centrum Techniek (Centec) is ondergebracht bij het
IMAG-DLO. Naast de collectie van het IMAG-DLO is hierin het
landbouwtechnische deel van de collectie van de LUW-vakgroep
Agrotechniek en -fysica opgenomen. Getracht wordt een
omvattende collectie op het terrein van de landbouwtechniek in
stand te houden. Daarnaast werd en wordt er vooral ten behoeve
van het IMAG-DLO gecollectioneerd op het gebied van
arbeidsfysiologie, electronica, meet- en regeltechniek, milieutechniek, diergedrag in verband met huisvesting, bouwfysica en
bedrijfsinformatiesystemen.

De bibliotheek in cijfers
1992

1991

1993

1994

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen

11.321

11.465

12.154

13.011

794

811

683

599

2.929

2.484

3.647

3.000

877

727

420

410

75

68

89

67

17

18

17

22

2

3

3

2

Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Verzonden IBL-aanvragen (%)
Geautomatiseerd
•Hferatùùjrbhdtrzpèlt':•>:^^
Literatuurrecherches
Literatuurattenderingen
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Opmerkelijk isdeteruggang inde binnengekomen aanvragen sinds
1993. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de introduktie van
het Online Aanvraagsysteem (OLA). Sindsdien worden de
aanvragen met prioriteit bijde LUW-bibliothekengeplaatst.
Hethonoreringspercentage in 1993isopmerkelijk. Deoverigejaren
blijft dit cijfer onder de maat. Het is onduidelijk wat hiervan de
oorzaak is.
Het aantal uitleningen vertoont een opmerkelijke fluctuatie.
Vermoedelijk heeft ditte maken met het systeem vanduurleen,het
verwerken van de boeken indepot en voor 1992 in het gedurende
halve dagen geslotenzijnvoor eengroot deelvan hetjaar.
Het aantal aanvragen van medewerkers vertoont een scherpe
daling in 1993. Een mogelijke oorzaak zou de afwezigheid van de
vakreferent gedurende drie maanden kunnen zijn, waardoor er
minder literatuuronderzoek werd gedaan. Sinds eind 1994 worden
de aanvragen van de eigen medewerkers voor zover mogelijk zelf
inde OLA ingevoerd.
Nieuwe bibliotheek
Hoewel gepland in 1994, kon de bouw van de nieuwe
bibliotheekruimte in 1994geen doorgang vinden. Gelukkigwas het
wel mogelijk de daarvoor gereserveerde gelden over te hevelen
naar 1995. Wel werd de helft van het begrote bedrag voor de
inrichting in 1994 gereserveerd.

Toekomstige ontwikkelingen
Bibliografische bestanden opde werkplek
IMAG-DLO heeft eenachterstand ophetgebiedvan het aanbieden
van informatiebronnen opdewerkplek. Weliswaar kan men indeze
bibliotheek Current Contents on Diskette indrieedities raadplegen,
maar de ervaring leert dat aanbieden op de werkplek, zoals bij de
LUW-bibliotheken en het CPRO-DLO, het gebruik aanmerkelijk
stimuleert.
Vanaf eind 1994 is voor alle instituten op het Bornnet Current
Contents op CDROM beschikbaar. Hierbij isde editie 'Engineering
& Applied Sciences' niet inbegrepen. Op termijn zal ook
'Engineering & Applied Sciences' beschikbaar komen. Helaas
bleek het niet mogelijk Current Contents op CDROM op het IMAGDLO aan te bieden in tegenstelling tot de andere DLO-instituten.
Eenvervolg opCurrent Contents zalzijn hetaanbieden van andere
bibliografische bestanden als CAB Abstracts en Biological
Abstracts. Hierover zal in 1995 meer duidelijkheid komen.
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Bibliotheekmateriaal TFDL-DLO
Een gedeelte van de boeken en tijdschriften van TFDL-DLO zijn
meegekomen met de afdeling Instrumentatie naar het IMAGDLO. De boeken over electronenmicroscopie zullen aan
Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum worden overgedragen.
Voor het restant is geen plaats in de huidige bibliotheek en zij
zullen daarom worden opgeslagen.

mw.A.S.A.A. Westermann-Welling

2.5 Bibliotheek Kortenoord
beheerder/bibliothecaris: mw.A.S.A.A. Westermann-Welling
Concentratiebibliotheek Kortenoord omvat de volgende vakgebieden en bibliotheken:
Plantenteelt
Planteziektenkunde en Gewasbescherming
Land, Bodem enWater
Plantenveredeling
Zootechniek en Dierlijke Productie
Bibliotheek Teelt
Bibliotheek Tuinbouwplantenteelt
Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum
Bibliotheek de Nieuwlanden
Bibliotheek de Hucht
Bibliotheek Plantenveredeling
Bibliotheek Zodiac
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Toekomstige ontwikkelingen:
Het streven is een samenvoeging van de bibliotheken in
Wageningen West tot één grote bibliotheek. Echter het ontstaan
van een nieuwe bibliotheek in Wageningen West is op dit
moment nog onzeker in verband met de vele bezuinigingen o.a.
op nieuwbouw. Gezien de krappe personeelsbezetting is het nu
moeilijk omdeverschillende bibliothekenzoveel mogelijk opente
houden. Samenvoeging betekent dat er efficiënter gewerkt kan
worden, diensten worden gebundeld, openingstijden worden
ruimer, kortom de kwaliteit van de dienstverlening is beter
gegarandeerd. Binnen de concentratiebibliotheek wordt de
onderlinge vervanging van medewerkers geregeld. Omdat het bij
concentratiebibliotheek Kortenoord omzeven aparte bibliotheken
gaat iseen vervangingsplan opgesteld.
Eenanderezaak diedeaandacht krijgt ishet uniformeren vande
verschillende plaatsingssystemen die nu in gebruik zijn bij de
diverse bibliotheken. Dit in verband met het in de toekomst
eventueel samenvoegen vandeverschillende bibliotheken.

BibliotheekTeelt
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2.5.1 Bibliotheek Teelt
De collectie van Bibliotheek Teelt (Vakgroep Agronomie) bestaat
uit de vakgebieden Graslandkunde, Landbouwplantenteelt en
Tropische Plantenteelt. Ook de collectie van de vakgroep
Ecologische Landbouw is hier ondergebracht.
Gebruikers
De bibliotheek wordt gebruikt door medewerkers en studenten
van de betreffende vakgroepen, door MSC-studenten en door
gastmedewerkers.
De bibliotheek in cijfers
Omdat 1993 het eerste volledigejaar was van Bibliotheek Teelt in
zijn huidige vorm, worden in de tabel alleen cijfers over 1993 en
1994getoond.
1993

1994

:

CóH6Ctië-;';;::;x:->:-:'::::::':::;-:::::':;:::::::'::':
13.493

14.349

211

252

Uitleningen

4.294

3.931

OntvangenIBL-aanvragen

1.261

1.074

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

1.103

945

887

1.139

Literatuurrecherches

-

1

Literatuurattenderingen

-

3

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Verzonden IBL-aanvragen
Geautomatiseerd
literatuuronderzoek

Ontwikkelingen in 1994
Het toekennen van nieuwe signaturen aan monografieën en het
wijzigen van bestaande signaturen in AGRALIN werd voortgezet.
Hiermee was een begin gemaakt in 1993, omdat er in de
bestaande collectie met vier verschillende indelingen werd
gewerkt. Eind 1994isditwerk afgerond.
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Ook bijdetijdschriftencollectie vond een interneverhuizing plaats
vanwege enkele grote schenkingen vanjaargangen van reeds in
de collectie opgenomen titels.
De bewegwijzering in de bibliotheek werd aangebracht en/of
verbeterd.
Sedert begin 1994worden de gebruikers via e-mail opde hoogte
gebracht van de nieuwste cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die door Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO worden
georganiseerd over hetzoeken van literatuur.
Documentatie en Abstreco
Voor ecologische landbouw werden de artikelen uit elf
tijdschriften gedocumenteerd voor het artikelenbestand ARTIK.
Sinds 1 november 1994 is dit werk grotendeels overgenomen
door de Groep Documentatie van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.
Tezamen met relevante nieuwe aanwinsten inAGRALIN werden
deze artikelen opgenomen in het abstract bulletin Abstreco, dat
drie maalwerd uitgebracht. Dereferenties indit bladzijnvoorzien
van Engelse abstracts.
EU-project documentatie ecologische landbouw
In samenwerking met de Vakgroep Ecologische Landbouw van
de Landbouwuniversiteit in Kopenhagen iseen voorstel voor een
ConcertedAction bijdeEuropese Unieingediend metalsdoelhet
verbeteren van de documentatie en de toegankelijkheid van de
literatuur op het gebied van ecologische landbouw. Ditvoorstel is
eind 1994 ineen licht gewijzigde vorm gehonoreerd.
De Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO heeft hiervoor de coördinatie
gekregen.
Bibliotheekcommissie en werkoverleg
De bibliotheekcommissie TEELT kwam in 1994 twee keer bijeen
ommet namete praten overde begroting,dienstverlening vande
bibliotheek, aanschaf van tijdschriften, en de concentratie van
bibliotheken in Wageningen-West.
Inhetvoorjaar van 1994 isde bibliotheekcommissie indeze vorm
opgeheven. Eind 1994 is een voorstel voor een nieuwe
bibliotheekcommissie gemaakt, die in 1995 moet gaan functioneren.
Toekomstige ontwikkelingen
In 1995 zal in samenwerking met de bibliotheekcommissie
gewerkt worden aan een vereenvoudiging van de aanschafprocedures van nieuwe werken. Ook zal maandelijks per e-mail
aan iedere medewerker een lijst van recent ontvangen materiaal
worden gezonden.
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2.5.2 Bibliotheek Tuinbouwplantenteelt
Bibliotheek Tuinbouwplantenteelt is de bibliotheek van de gelijknamige vakgroep. De bibliotheek wordt gebruikt door
medewerkers, studenten, MSc-studenten, gastmedewerkers van
de Landbouwuniversiteit Wageningen, studenten van het
voortgezet agrarisch onderwijs en particulieren.
Debibliotheek isgeopend van 13.00 uurtot 17.00 uur.
In de bibliotheek staat een AGRALIN-terminal waarop de Online
Publieks Catalogus te raadplegen is, en er staat een PC die
toegang geeft tot het netwerk voor het raadplegen van de CDROM's en Current Contents on Diskette.

De bibliotheek in cijfers
1994

Collectie
10.793

Monografieën

40

Tijdschriftabonnementen
BöéMmènöè^
Uitleningen

1.129

615

Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen

-

Geautomatiseerd
literatuuronderzoek
Literatuurrecherches

-

Literatuurattenderingen

-

Toekomstige ontwikkelingen:

Omdat erfoutenzijn ontstaan inhet plaatsingssysteem wordt een
begin gemaakt met controle van de kasten aan de hand van de
standcatalogus. Via promotie en voorlichting zullen de medewerkers van Tuinbouwplantenteelt gestimuleerd worden tot
eengoed bibliotheekgebruik.
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2.5.3 Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum
De Bibliotheek van het Planteziektenkundig Centrum is de gezamenlijke bibliotheek van de vakgroepen Entomologie, Fytopathologie, Nematologie en Virologie van de LUW en van het DLOInstituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO). Ook de
collectie van de Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt in
Nederland (VBBN) is indeze bibliotheek gehuisvest.

De bibliotheek in cijfers
1991

1992

1994

1993

Collectie
Monografieën

11.549

12.004

12.534

14.121

Tijdschriftabonnementen (betaald)

228

250

255

250

Lopendetijdschriften (totaal)

597

607

610

611

Uitleningen

6.600

6.350

6.650

6.400

Ontvangen IBL-aanvragen

4.860

5.141

3.902

4.694

88

90

90

94

2.375

3.465

2.490

2.332

Literatuurrecherches

57

43

12

9

Literatuurattenderingen

33

29

25

8

Documentleverantie

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

Het aantal literatuurrecherches en literatuurattenderingen nam
verder af. De afname in literatuurrecherches wordt veroorzaakt
door het beschikbaar komen van bibliografische bestanden op
CD-ROM; de afname in literatuurattenderingen wordt voor een
groot deel veroorzaakt door het beschikbaar komen van Current
Contents via de netwerken van DLO en LUW.
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Bibliotheekcommissie en werkoverleg
Ten behoeve van de collectievorming functioneeert een
bibliotheekcommissie, die in 1994 bestond uit dr. H. Schooneveld
(vz.), dr.ir. A.M.T. Bongers, dr.ir. C.J.H. Booij, ir. J.H.D. Brouwer,
ir. T. Hijwegen, A. Honk, dr. D. Zuidema. Vanaf 1oktober kwam
daarbij A.S.A.A. Westermann-Welling, hoofd concentratiebibliotheek Kortenoord. De bibliotheekcommissie kwam negen
maal bijeen. Aangeschaft werden 220 boeken. Door
bezuinigingen was het noodzakelijk de abonnementen op acht
tijdschriften te beëindigen. Twee abonnementen werden
opgezegd in verband met het vertrek van de groep
Luchtverontreiniging van IPO-DLO naarAB-DLO.
Ontwikkelingen in 1994
In het voorjaar van 1994werden de vakgroepen van het Binnenhavencomplex op het Banyan Vines netwerk van de LUW
aangesloten. Vanaf dat moment was Current Contents vanaf de
werkplek via LUNIS doorzoekbaar. In december 1994 werd het
ook mogelijk om vanaf de werkplek enkele bibliografische
bestanden op CD-ROM via LUNIS te gebruiken. Voor
medewerkers van IPO-DLO werd het vanaf december 1994 mogelijk om vanaf hun werkplek Current Contents via het DLOnetwerk tedoorzoeken.
Gebruikersonderzoek
Ook in Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum werd onder de
bibliotheekbezoekers een enquête gehouden om de kwaliteit van
de dienstverlening te onderzoeken. Over het algemeen toonden
de bezoekers van de Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum
zich redelijk tevreden. Aandacht zal ondermeer besteed moeten
worden aan mogelijkheden totverruiming van openingstijden, aan
uitbreiding van de foto-kopieerfaciliteiten en aan uitbreding van
het aantal computers inde bibliotheek.
Toekomstige ontwikkelingen
Het aantal PC's in de bibliotheek voor het zoeken in bibliografische bestanden zalworden uitgebreid.Voor DLO-medewerkers komen mogelijk meer bibliografische bestanden op de werkplek beschikbaar. De resultaten van het onderzoek dat gehouden
is ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening zullen
dienen omverbeteringen met betrekkingtot dedienstverlening en
diensten te realiseren.
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2.5.4 Bibliotheek Plantenveredeling
De bibliotheek van de vakgroep Plantenveredeling en de
bibliotheek van CPRO-DLO hebben een vrijwel terreindekkende
collectie op het gebied van klassieke plantenveredeling, en een
grote collectie op het gebied van plantenbiotechnologie,
(moleculaire) genetica en aanverwante vakgebieden.
Bibliotheek Plantenveredeling wordt gebruikt door medewerkers
en studenten van de vakgroep en door onderzoekers uit het
bedrijfsleven.

De bibliotheek in cijfers
1992

1991

1993

1994

:CÖIÏ«^:::ï::::>:ï::::::-:-::::-ï:ö:öy:-:-:-::::::::::::
Monografieën

11.549

10.521

10.527

10.760

354

305

275

273

Uitleningen

7.931

8.174

6.338

4.858

Ontvangen IBL-aanvragen

2.919

2.549

1.823

1.701

69

70

89

94

240

228

304

539

Literatuurrecherches

-

-

-

-

Literatuurattenderingen

-

-

-

-

Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

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

Ontwikkelingen in 1994:
De bibliotheekcommissie bestond in 1994 uit dr ir A.M. van
Harten, dr irA.C. Zeven, ir L.M. Bouten.
Ook in 1994 wordt er opgeschoond in de tijdschriftencollectie.
Nog eens 500 records worden uitde catalogus en uitde collectie
verwijderd.
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2.5.5 Bibliotheek Zodiac:
Bibliotheek Zodiac is de bibliotheek voor het vakgebied Zoölogie
en Zoötechniek. De collecties van de vakgroepen Veehouderij,
Veefokkerij, Visteelt, en Fysiologie van Mens en Dier zijn in de
bibliotheek ondergebracht.
De bibliotheek wordt in hoofdzaak gebruikt door Zodiac-medewerkers en door studenten van de genoemde vakgroepen.
Daarnaast wordt de bibliotheek ook gebruikt door studenten van
HBO-opleidingen en door de veevoedingsindustrie. Ook MScstudenten en (buitenlandse) gastmedewerkers maken gebruik
van de bibliotheek.

De bibliotheek in cijfers

1991

1993

1992

1994

Collectie
11.549

10.521

10.527

10.760

354

305

275

273

7931

8174

6338

4858

2.919

2.549

1.823

1.701

69

70

89

94

240

228

304

539

Literatuurrecherches

-

-

-

-

Literatuurattenderingen

-

-

-

-

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
:6ttauÙmàtÉSéérdx::::::ï:ï:ï:::ï:::ï:ïx::
literatuuronderzoek

Ontwikkelingen in 1994:
Debibliotheekcommissie bestond in 1994 uit de volgende personen:
mw. dr H.A. Akster, dr R.C. Buis, dr F.A. Helmond, dr ir A.
Kloosterman, dr ir A.F.B, van der Poel, drs J.A.J. Verreth, J.
Wien, prof drV.M. Wiegant, ing H.Vos, mwA. Zijlmans
De bibliotheekcommissie kwam in 1994drie keer bijelkaar.
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Ook in 1994 leverde Bibliotheek Zodiac een bijdrage aan het
speciaal voor derde jaars- en MSc-studenten ontwikkelde
bibliotheekprogramma.
De collectie van de vakgroep van Fysiologie van Mens en Dier
werd opgenomen in de bibliotheek. Deze collectie wordt
geïntegreerd geplaatst bij Hdb 19.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het gebruikersonderzoek
werd nog een terminal met de Online Publieks Catalogus(OPC)
geplaatst, alsmede nog een Personal Computer met CD-ROM
speler.
Naar aanleiding van het gebruikersonderzoek iserook aandacht
besteed aan de bewegwijzering inde bibliotheek.
Toekomstige ontwikkelingen:
Per april 1995 wordt de collectie van de vakgroep Veevoeding,
toegevoegd aan de collectie van Bibliotheek Zodiac.

Bibliotheek Zodiac
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2.5.6 Bibliotheek De Hucht
In Bibliotheek de Hucht zijn de collecties gehuisvest van de
vakgroep Ruimtelijke Planvorming en van de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Medewerkers van de Hucht enstudentenvan de LUWvormen de
voornaamste gebruikersgroep

De bibliotheek in cijfers
1991

1993

1992

1994

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen

16.150

16.720

17.000

17.700

129

119

119

120

8.200

8.352

10.062

10.147

Documentleverantie
Uitleningen

Ontwikkelingen in 1994
Bibliotheek de Hucht wordt in 1994 door dhr. G.J.H, van der
Moolen vertegenwoordigd in de bibliotheekcommissie van het
vakgebied Land, Bodem en Water. Ir. G.A. Olde Daalhuis is
voorzitter van deze commissie.
In 1994werden noggeen IBL-aanvragengeteld.
Overige werkzaamheden
Het bijhouden van bestanden van onder meer adressen van
afgestudeerden, LUW-publikaties van medewerkers; alsmede
bestanden en collecties van praktijkverslagen en afstudeerscripties per sectie; videocollectie; verkoop van vakgroepspublikaties; selecteren en rubriceren van titels uit de nieuwe
aanschaf ten behoeve van het attenderingsbulletin, een
gecombineerde uitgave van de bibliotheek Staring, Nieuwlanden
en de Hucht, dat 6 maal perjaar verschijnt en dat door de Hucht
wordt verpakt enverzonden.
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2.5.7 Bibliotheek Nieuwlanden
Inleiding
Bibliotheek Nieuwlanden bevat de collectie van de vakgroepen
Waterhuishouding en Tropische Cultuurtechniek. Deze vakgroepen zijn binnen de Landbouwuniversiteit Wageningen
ondergebracht bij de cluster Landgebruik. De cluster
Landgebruik is een onderdeel van de sector Land-inhchting en
Milieu.
Er is een goede samenwerking tussen de bibliotheken van De
Hucht, het Staring Centrum en Nieuwlanden:
- er iseengezamenlijk werkoverleg
- de gebruikers worden via de uitgave van een attenderingsbulletin op de hoogte gehouden van de nieuwe publikaties in
deze drie bibliotheken
- het documentatiebestand Land-Bodem-Water, beschikbaar op
AGRALIN, wordt door deze drie bibliotheken gemaakt.

De bibliotheek in cijfers
1992

1991

1993

1994

CÖItectift:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--'-:--'-:-:-:-:-:Monografieën
Tijdschriftabonnementen

9.556

9.575

9.750

10.135

90

80

80

75

2.350

2.076

2.370

2.350

508

428

423

80

89

88

298

358

928

2

-

-

-

Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
Geautomatiseerd
literatuuronderzoek
Literatuurrecherches
Literatuurattenderingen
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2

2

Ontwikkelingen in 1994
Sinds oktober 1994wordt ervoor de Nieuwlanden-medewerkers
elke 14 dagen een presentatie/demonstratie van een half uur
georganiseerd over een aspect van het LUW-netwerk. Na afloop
krijgen de bezoekers de gelegenheid omzelf te oefenen. Ook de
bibliotheek heeft twee maal een presentatie gehouden, nl. over
CCOD enAgralin.
Het aantal ontvangen IBL-aanvragen is nog steeds vrij beperkt
doordat plaatsing van OLA-aanvragen bij de Nieuwlanden nog
steeds niet mogelijk is.Hetaantalverzonden IBL-aanvragenisin
1994 sterk toegenomen, wat duidt op een toename van het
gebruik van de bibliotheek door de vakgroepmedewerkers.
De bibliotheekcommissie bestaat uit ir. J.C. van Dam, ir. J. de
Graaft, ir. G. Naber, drs. P.J.J.F. Torfd(vz), dr.ir. R.W.R. Koopmans, ir. G.A. Olde Daalhuis, drs. R.A. van Genderen.
Ook wordt deelgenomen aan een gezamenlijke bibliotheekcommissie van hetvakgebied Land, Bodem en Water.

3 Interne Diensten
hoofd:J.L.M,vanGinneken

Interne Diensten is het equivalent van de 'Technical services
Departments' in Amerikaanse en Britse bibliotheken, waarbij
'Technical' staatvoor 'bibliotheek-technisch'.
De afdeling Interne Diensten richt zich vooral op de binnenkant
vandeorganisatie door ondersteunende activiteiten uitte voeren
voor de afdeling Publieke Diensten. Deze activiteiten richtenzich
met name op het gebied van catalogiseren, tijdschriftregistratie,
boek- entijdschriftbestelling endocumen-tatie.
Daarnaast is er aan de afdeling nog een strategisch belangrijke
component toegevoegd: de sectie 'Marketing en Ontwikkeling'.
Deze sectie is actief op het gebied van marketing, public
relations, verkoop en ontwikkeling van nieuwe produkten en
diensten die niet alleen een innoverend karakter hebben, maar
ook een economisch belang ten behoeve van de organisatie
dienen.
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3.1 Marketing en Ontwikkeling
hoofd: drs.H.Slijkhuis
De sectie Marketing en Ontwikkeling heeft uitvoerende taken op
het gebiedvan;
- Public Relations
- Marketing
- Verkoop
- Cursussen
- Produktontwikkeling
PR-activiteiten worden verzorgd zowel voor detotale organisatie
alsvoor onderdelen daarvan.
Marketing is een nieuwe activiteit binnen de organisatie. De
eerste activiteiten zijn gericht op het verkrijgen van expertise op
dit gebied. Verkoopactiviteiten zijn met name gericht op de
ontwikkelde nieuwe informatieprodukten.
Produktontwikkeling omvat innoverende activiteiten op alle
werkgebieden van de organisatie en is gericht op zowel het
verder ontwikkelen van bestanden produkten endiensten als het
ontwikkelen van nieuwe (informatie)produktenendiensten.
Een min of meervast onderdeel binnendetakenvandesectie is
expertiseontwikkeling om het 'elektronisch publiceren' van
informatie mogelijk te maken. In dit kader is een onderzoek
gestart naar authoring software voor CD-ROM produkten.
De sectie M&O is daarnaast betrokken bij consultancyopdrachten.

Cursussen
Door medewerkers van Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO wordt een
aantal cursussen gegeven ophet gebiedvan literatuuronderzoek
en het opbouwen van persoonlijke documentatiebestanden.
Deze cursussen zijn in de eerste plaats bestemd voor
medewerkers van de onder het Ministerie van LNV vallende
instellingen, maar kunnen ook door anderen wordengevolgd.
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Overzicht van het aantal cursisten per cursus:
CARDBOXPLUS
ZOEKEN INAGRALIN
ZOEKEN CURRENT CONTENTS ON DISKETTE
ZOEKEN CD-ROM
INFORMATIEBRONNEN OP MILIEUGEBIED
INTRODUCTIE LITERATUURINFORMATIE
INTRODUCTION COURSE ON LITERATURE
SEARCHING
INFORMATIEBRONNEN OP INTERNET

12
41
41
45
22
71
50
87

Projecten

Gewasbeschermingskennisbank (GBK)
De GBK is de elektronische versie van de Gewasbeschermingsgids of Rode Gids, een intensief geraadpleegde bron van
informatie over gewasbescherming in Nederland. De GBK wordt
geproduceerd door de Plantenziektenkundige Dienst en het
Informatie en Kennis Centrum Landbouw. In december is het
eerste prototype van de GBK opAGRALIN opgeleverd.

DOCEA
DOCEA staat voor de door de Europese Unie gesubsidieerde
'Concerted Action' met de titel 'Development of a strategy for
cooperation and optimal documentation and supply of literature
onecologicalagriculture'.
Januari 1994 werd het voorstel voor DOCEA ingediend. In
december 1994 werd de toezegging ontvangen dat het project
werd goedgekeurd. DOCEA is een inventariserend project (voor
de duur van 2jaar met een uitloop tot 4jaar) op het gebied van
(grijze) literatuur overecologische landbouw inde lidstaten vande
Europese Unie. Op basis van de inventarisatie wordt een rapport
opgesteld waarin een strategie wordt ontwikkeld voor
samenwerking in 'documentatie en informatie over ecologische
landbouw.
Bibliotheek LUW/ Pudoc-DLO iscoördinator van het project.
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basis zal vormen van de nieuwe UAT. Indien deCABI thesaurus
geen geschikte trefwoorden kan leveren, worden alternatieve
trefwoorden voorgesteld en aangeboden aan CABI. Deze
alternatieve trefwoorden worden ontleend aan de engelstalige
UDC-omschrijvingen. De alternatieven zullen t.z.t. aangeleverd
worden bij de opzet van de UAT.
Ongeveer 45% van de UDC getallen is vertaald naar trefwoorden.

3.2 Acquisitie en ontsluiting
3.2.1 Acquisitie
hoofd:A.Weijers
Het technische proces van aanschaf van boeken en tijdschriften
is de verantwoordelijkheid van de Groep Acquisitie. Acquisitie is
het centrale punt waar inkoop, ontvangst en distributie van dit
materiaal wordt gecoördineerd en geconcentreerd. Het
registreren van de ontvangst van tijdschriftafleveringen en
beheer van het abonnementenbestand wordt niet alleen gedaan
voor de bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen,
maar ook voor enkele DLO-bibliotheken. Voor de registratie en
het beheer van het abonnementenpakket wordt gebruik gemaakt
van een geautomatiseerd systeem: CARDEX, dat deel uitmaakt
vanAGRALIN. Een specifieke vorm van aanschaf vloeitvoort uit
ruilovereenkomsten met andere universiteiten en met instellingen voor wetenschappelijk onderzoek over de hele wereld. Ook
deze vorm van inkoop valt onder verantwoordelijkheid van de
afdeling.
In 1994 is het 'opschoningsproject' van de tijdschriftencollectie
afgerond.
De Groep Acquisitie is in 1994 begonnen met de voorbereidingen om het abonnementenpakket van DLO-centraal over te
nemen. De overname van de abonnementen van de bureauafdelingen van de LUW wordt voortgezet. Hiermee is in 1993 al
begonnen, maar omdat er moeilijk een overzicht te krijgen was
van het totale abonnementenbestand vindt dit infases plaats.
Besteladministratie
BESTELLINGEN

:1M»ï:ï: : : : :iq<Mv

: : : : •1:QCM-:-:-:-:-:-:

1992

1993

1994x::::::::: 1989/1994<%}

Verzonden

4.922

5.819

5.277

4.822

4.625

4.328

-12

Ontvangen

5.130

5.619

5.611

4.072

5.289

4.693

-9
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1591

1993

1992

1994

1989/1Ô94(%)

3.455

3.047

2.915

2.816

3.160

3.294

-5

505

683

810

688

704

1.426

+182

Doorgezonden aanvakgroep.

2.439

2.305

2.176

1.807

1.837

1.664

-32

Behoudendoorvakgroepen

1.673

1.152

1.067

1.048

1.078

1.038

-36

895

657

282

110

92

105

-88

Ter catalogisering ontvangen

5.590

5.124

6.107

4.713

3.873 4.013

-28

Claimsverzonden

1.243

1.123

1.456

975

1.253

-23

Ontvangen
Behouden UB

Aankondigingverzonden

960

Ook dit jaar is, net als in voorgaande jaren, het aantal
(boek)bestellingen verder teruggelopen, als gevolg van een
verminderd budget.
De grote toename van 'Behouden UB' komt door het aantal
schenkingen die zijn ontvangen van het Grafisch Service Centrum.

Tijdschriftenadministratie
ï>»Bftcvx-x-x-x-x-x- ••lÄftB-x-x-x I99öx;x;x :*991xxxx ;i992x:xx: |l993:xxx: : i994x;x;x; 1«89/i994(%).
vftnUCA::
•llWa-x-x-x
Verwerkt

71.726

71.165

73.237

87.514

86.343

76.271

+6

Geboekt

60.393

62.239

64.338

78.670

77.863

67.632

+12

4.175

3.536

4.757

5.303

3.754

3.624

-13

Claims

De verhouding tussen ontvangsten (de post 'verwerkt') en de
boekingen is iets groter geworden ten opzichte van vorig jaar:
90.2 tegen 88.7 procent. Dit wil zeggen dat er in 1994 meer
tijdschriften zijn ontvangen die niet zijn ingeboekt. In de meeste
gevallen zijn dit dubbele exemplaren van abonnementen of
schenkingen.
Verdervalt opdat het aantal ontvangentijdschriften fors minder is
dan in 1993. Dit is een rechtstreeks gevolg van het aantal
opzeggingen voor 1994:590.
Voor 1995 is het te verwachten dat deze trend zich doorzet,
gezien het aantal annuleringen voor 1995: 461.
Daar tegenover staat een kleine groei als gevolg van de abonnementen die zijn overgenomen van de LUW-bureau-afdelingen
(142) envan DLO(153).
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Tevens wordt door de Groep Documentatie ondersteuning
geboden bij het aanbieden van computerattenderingen
(onderwerpsgericht ofoptijdschriftnaam) oprecent verschenen
informatie ingenoemde bestanden.
Aantal ingevoerde beschrijvingen in 1994:

IBN-DLO

824

LBO-Lisse

309

PAGV-Lellystad

568

PBN-Aalsmeer

442

PTOG-Naaldwijk
Bibliotheek Staringgeb.

403

Vakgr. Ecologische landb.

307

Pudoc-DLO

6878

Totaal

11096

HUISHO

558

VROUW

702

AGRIS documentatie
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO verzorgt voor Nederland de
landbouwkundige inbreng in AGRIS (wetenschappelijk
landbouwkundig informatie-systeem van de FAO). Deze AGRISdocumentatie omvat de selectie, bibliografische en inhoudelijke
ontsluiting van de in Nederland uitgegeven landbouwkundige
publikaties die voor het buitenland van belang zijn. Voor de
inhoudelijke ontsluiting wordt gebruik gemaakt van de
AGROVOC, de wetenschappelijk landbouwkundige thesaurus
vanAGRIS.
Tweemaandelijks worden degegevens optapeverstuurd naar de
AGRIS Processing Unit in Wenen voor opname in het AGRIS
bestand. Het AGRIS bestand is online toegankelijk, maar wordt
ook opCD-ROM en in papieren vormverspreid.
In 1994werden 5061 records aangeleverd.

54

1807

4. Automatisering
hoofd: drs.B.F.M.Leemreize
De afdeling Automatisering is verantwoordelijk voor de
bibliotheekautomatisering binnen het Netwerk Landbouwkundige
Informatie. Hierbij zijn nu ruim tachtig bibliotheken betrokken.
Medewerkers van de afdeling adviseren bij het opzetten,
implementeren en beheren van geautomatiseerde systemen. Dit
geldt zowel voor de apparatuur als voor de programmatuur. De
afdeling vervaardigt ook programmatuur ineigen beheer. Tevens
beheert de afdeling het Agrarisch Literatuur Informatiesysteem
Nederland (AGRALIN).
In mei 1994 werd het Informatiebeleidsplan 1994-1998 van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO afgerond, waarin door de afdeling
Automatisering veeltijd enenergiewerd gestopt. Dit project werd
uitgevoerd met de Quick Scan aanpak en begeleid door Q-RAY
Agrimathica. De belangrijkste conclusies zijn:
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO dient via klantgerichte en produktgerichte inzet van informatietechnologie tot verbetering van de
dienstverlening tekomen.
De bibliotheek nieuwe stijl (Virtual Library) kan via technologische vernieuwingen tot standworden gebracht.
PROJECTEN
In 1994gestarte projecten:
- Dryade, een dendrologische databank deel 2, CD-ROM,/
Surf/IBN
- GBK, Gewas Beschermings Kennisbank / Plantenziekten
kundige Dienst / IKC-Landbouw
- Rassenbank, eendatabank voor rasinformatie/ CPRO
- Implementatie van Gensys, een systeem om geautomatiseerde
systemen te monitoren
- Bouw van een WWW server om de AGRALIN databases via
WWW opzoekbaar te maken.
In 1994 afgeronde projecten:
- Dryade deel 1online/ Surf
- Informatiebeleidsplan 1994-1998
- Herinrichting OPC
- Exemplaargegevens naar item database
- Uitwerking deelname IAHLVelp
-Aanbieden CD-ROM-informatie via DLO-netwerk
- Elektronische documentleverantie van en naar de NALWashington
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Gebruik AGRALIN in 1994

Gebruikte connect time in 1994
Uren
'ttCUCCP'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Algemeen

228

AGRALIN

11.633

UB

71.863

Pudoc

7.246

Vakgebiedsbibliothecariss.

6.440

HASSEN

1.952

Overige deelnemers

165.877

Q;OJC:ï:::::ö:::ï::::::>:::ï->:ö:::::ï::. •^yy^^&Ziiï
Zöékklariteri:: : :

301.966

Totaal

Aantal deelnemende instellingen/bibliotheken:

83

Nieuwe deelnemers:
Bibl. Bodemkunde en Plantevoeding (LUW)
Bibl. INFOCA (LUW)
Bibl. IPCde Groene Ruimte (Derden)
Aantal zoekabonnees per ultimo 1994:
nieuwe abonnees in 1994
opgezegde abonnees in 1994

130
6
5

Beheer apparatuur
Eind 1994:
aantal geregistreerde AGRALIN-gebruikers
aantalverhuurde AGRALIN-terminals
aantalverhuurdeAGRALIN-PC's
Multi-usersystemen: HP3000 computers
VAX3100 computer
aantal PC's in het netwerk

630
183
17
2
1
142
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5 Personeel
DIRECTIE
Drs. J.M. Schippers
Drs. R.S. Kuindersma
Financiële en Bedrijfseconomische Zaken
J.M.P. Jansen
Financiële en Materiële Zaken
G.W. Borsboom
P. Blankestijn
J.M. Koomans
S.J.W. van Tongeren
Secretariaat
T.F.M. Kuijpers
M.G. Akyuwen
A.J.M. Hendriksen
N.A. Schaap
M.D.A. Vonk-Pereira
Personeelszaken
H. Croon
D.F. Kok
A.E.M.C. Fredriks-Bes
AUTOMATISERING
Drs. B.F.M. Leemreize
Sectie Systeem-en Netwerkbeheer
J.W.J. Akkersdijk
H.J.M. Frielink
G.van den Heuvel
Sectie Systeemontwikkeling en Databasebeheer
Drs. P.J.C,van Boheemen
A. Barkworth
A. Ibouhouten
INTERNE DIENSTEN
J.L.M,van Ginneken
Sectie Marketing enOntwikkelingAgris Documentatie
Drs. H. Slijkhuis
Ir.J. Faber
A.B.Aagten
F. Onderstal-Kuiken
M.van Berkum
H.A. Besemer
Ir. I.V. Veerman
Ir.C.M.vanZeist
Sectie Acquisitie en Ontsluiting
J.L.M, van Ginneken
Groep Acquisitie
A. Weijers
Tijdschriftenadministratie
B.M.vanAalderen-van den Berg
E.J.van Elk-IJsselstijn
A.l. Kok-Straver
M. Zaayer-Looijs

Besteladministratie
A.J.M. Brandts
W.van Espelo
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Groep Catalogiseren
L.A. Derksen
A.M. Giltjes
Boeken
H.L.J. Huberts
M.J. Leerink-in 'tVeld
A.M.T. Patist
G.P. van Pluuren-Kerseboom
J. Soolsma
L.P. van der Veen-Heins
Centrale Landbouwcatalogus
J. Smelik
J.G. Schreuder-Vos

Tijdschriften
B. Rense-Hovestad
T. Verzijlenberg

Boekverzorging en -afwerking
B.M.vanAalderen-van den Berg

Groep Documentatie
J.F. Eikelenstam
A.B. Aagten
R. Moeliker
P. Oostra
M.L.P. Rutten
Ing.A. Steunebrink
J.F. Webbink
PUBLIEKE DIENSTEN
Drs.T.A.M. Kaandorp
Helpdesk
A.M. Zijlmans
J.H. Heuver
L.M.T. Zeeuwen

Coördinatie Collectievorm.
Ir.G. Spikman

Bibliotheek Kortenoord
A.S.A.A. Westermann-Welling
Agronomie
Drs. M.B. Duizendstraal
A.A. Over
G. Rondhout-Bijl
M. Roseboom-de Vries
Tuinbouwplantenteelt
J.A. Huizinga-Meijer
A.M.T. Patist
Planteziektenkundig Centrum
Ir.J.H.D. Brouwer
HT. de Lange
I. Otter-Beenen
J. Soolsma
J.G.M. Wolsing
Plantenveredeling
J.C. Schouten
P.M. de Smidt (CPRO-DLO)
J.M. Hoogendijk (CPRO-DLO)
J. van derWal-Leeuwis (CPRO-DLO)
Zodiac
M. Roseboom-de Vries
B.E. Visscher
Ir. P.Wiersma
J.G.M. Wolsing

De Hucht
G.J.H, van der Moolen
L.L. Meijers

Nieuwlanden
Drs. R.A. van Genderen
J.G.M. Wolsing

Staring Bibliotheek
Ir.G. Naber (ILRI)
M.C. van der Gaag
Drs. R.A. van Genderen (ILRI)
P. Heikamp (ILRI)
P.C. Suripatty (ILRI)
Ing. L.A. Touw (ILRI)
Ir. P.vanVredendaal (ILRI)
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Bibl. De Dreijen
Ir. L.M. Bouten
Arboretum
Ir.Y.S.Abeln
S.H. Brussen
CT. de Groot
J.G. Schreuder-Vos
Ir. E.Troeleman
E.J. Waller-Wohlleben

Biotechnion
O.W. Bouma-Schröder
T. Kamphuis
W. Knap
Drs. L.M. Koster
J.M. Merkx
M.F.A.van Muiswinkel
M. Pitlo
P.A.M. Roefs-Wagemans
Ir. P.van Vredendaal

Plantentaxonomie
J.S. Schreuder-Vos

Bibl. Leeuwenborch
Drs. B.T.P. Schuurs
Dreijenborch
CE. Jongmans-Boekelman
W.G. Kampes
J.W.P. van Keeken
CA. Laban
Drs. H.A.J. Lucas
J.G.J. Roesink

Leeuwenborch
H.W. van der Hoop-van der Meiden
O.A. Kasteelen
CA. Laban
Drs. H.A.J. Lucas
J.A. Overvelde
A.M.T. Patist
J.F. Webbink
Bibliotheek Jan-Kopshuis
M.C.A.van Boven

Groep Uitleen
G.J. Holmer
D. Bullinga
J. Landman
K. Rehorst

Groep Documentleverantie
G. Blankestijn
B.M.vanAalderen-van den Berg
D.vanden Born
J. Hovestad
H.J. Landman
P.van Leusden
M. Pitlo
W.J. Schurink
E.Weijman
W.A. Welboren

Groep Speciale Collecties
Drs. CS. Oldenburger-Ebbers
L. Missel

Bibliotheek De Bom
Ir.L.M. Bouten
CPRO-DLO
Ir.Y.S.Abeln
Centrum Techniek
Drs. R.A. van Genderen
Ir. H. Fransen
A.F.C. Bonenberg (IMAG-DLO)
Y. Meijering-Minnema (TFDL-DLO)
E.Withagen (IMAG-DLO)
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Publikaties
J.C.M. Walkate
R.J.P.Aalpol
I.R.C. Cressie
M.M.C.Poort
J.C. Rigg

Avondopenstelling
Leeuwenborchbibliotheek
R.D. Bolt
C. Groen
CA. Laban
M.J.W.Moorthamer
B.T. Nijhof
A.J.Sol

Indienst in 1994:
A. Barkworth

Uitdienst in1994:
P. Blankestijn
E.J.vanElk-IJsselstijn
A.E.M.C. Fredriks-Bes
J.A. Huizinga-Meijer
H.L.J. Huberts
M.M.C. Poort
J.C. Rigg
Ir.P.vanVredendaal

6 Financiën
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de
inkomsten en uitgaven van de Universiteitsbibliotheek en de
concentratiebibliotheken, voorzover deze vallen onder de LUW.
Uitgaven gedaan door DLO-instituten t.b.v. concentratiebibliotheken vallen hier niet onder.
:::::UMlVERSlTËI:T:Se:lBL:IOTHÊEK::&:CONGEMTfiATlEeiEitlOT:HEI«W::
:::(^É^^
Conc.
UB
Totaal
biblioth.
UITGAVEN
Personeel
Automatisering

2.360.000
395.000

1.779.000 4.139.000
279.000

674.000

Collectie
Tijdschriftabonnementen
Boeken

639.000

1.789.000 2.428.000

83.000

32.000

115.000

Bindwerk

299.000

-

299.000

Overig

398.000

24.000

422.000

Totaal

4.174.000

3.903.000 8.077.000

4.040.000

3.903.000 7.943.000

m<QMSTm^>y^y^^^
Ontvangen vande LUW
Documentlevematies
Totaal

60

134.000
4.174.000

-

134.000

3.903.000 8.077.000

Eenglobaal overzicht van inkomsten en uitgaven van Pudoc-DLO
isweergegeven indevolgende tabel
•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-'.-:-:-:-:-:-:-:-:-'-:pUDÖC-DLO:-:':':':-:':':':-:,:,:':-:-:-;-:-:-;':':':':':
OVERZICHT ONTVAN3STEN EN UITGAVEN1994
UITGAVEN:-: :;:•:;:;:;:;:;

Personeel
Automatisering
Literatuuronderzoek
Publikaties

2.669.000
15.000
305.000
19.000

Overig

705000

Totaal

3.713.000

1NKOMSTENï:ï:ï-ï:::::::::::::ï:ï:ï:ï:ö:::::::ï:::::::ï:ï::::::::::x'-:
Ontvangen van MinisterieLNV

2.838.000

Literatuuronderzoek

359.000

Publikaties

252.000

Overig*

264.000

Totaal

3.713.000

* Overige ontvangsten bestaan uit:
Cursussen, verkopen software en projecten vanderden.
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7.Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van de Landbouwbibliotheken en documentatie-instellingen te Wageningen ('Stichting Vrienden')
stelt zich ten doel het bibliotheek- en documentatiewezen op het
gebiedvan de landbouw te bevorderen. Hiervoor beschikt zijover
financiële middelen, die voor het merendeel worden verschaft
door donateurs. In 1994waren ertachtig donateurs.
DeStichting Vrienden wordt bestuurd door een dagelijks bestuur,
waarin in 1994 zitting hadden: Dr. Ir. A.C. Zeven (voorzitter),
mevrouwA.M. Giltjjes (secretaris/penningmeester), Dr. Ir. E.W.M.
van Breukelen, Ir. N. Hovinga en Drs. H.M. Lucas (leden), Drs.
J.M. Schippers (q.q. bibliothecaris Landbouwuniversiteit
Wageningen), Drs.G.G. vanWijk (adviseur). De werkzaamheden
van mevrouw Giltjes werden wegens langdurige ziekte vanaf
januari tot april waargenomen door mevrouw T. Kuijpers, voordat
de heer J. Jansen de functie overnam, het bestuur vergaderde in
1994tweemaal.
Uit het Fonds Bijzondere Aanschaffingen werden in 1994 de
volgende publikaties bekostigd:
Alphand, A.
Arboretum et fleuriste de laville de Paris, Paris: 1875
James Veitch and Sons
A manual of orchidaceous plants cultivated under glass in Great
Britain, Chelsea: 1887-1894
Steuart, H.
The planter's guide, Edinburgh: 1828
Een abonnement op een tweetal periodieken (voor een periode
van driejaar te bekostigen door de StichtingVrienden): NewYork
Times enWall Street Journal Europe.
Tevens gafde stichting financiële steun aandevijfde Netwerkdag
van het Netwerk Landbouwkundige Informatie, die werd
gehouden op 18oktober.
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