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PORTAL MAAKT WETENSCHAP
BETER VINDBAAR
Sinds een paar dagen is het nieuwe platform
Research@WUR in de lucht. De portal maakt
de complete wetenschappelijke productie
van WUR beter en vollediger zichtbaar dan
het huidige Staﬀ Publications.
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Research@WUR is een product van Elsevier en
is gebaseerd op het onderzoeksinformatiesysteem Pure. De bibliotheek werkt al geruime tijd
met Pure. Alle zogeheten researchoutput van
onderzoekers wordt in dit systeem bijgehouden. Research@WUR is de nieuwe interface die
deze productie op een gebruiksvriendelijkere
manier dan tot nu toe zichtbaar en doorzoekbaar maakt.
Elke Wageningse onderzoeker heeft in Research@WUR zijn eigen pagina. Met één klik
kun je vervolgens doorschakelen naar de wetenschappelijke output, projecten, datasets of activiteiten waar hij of zij bij is betrokken. Deze informatie was in een iets andere vorm al te vin-

den in het oude Staff Publications,
maar echt nieuw in Research@WUR
is het trefwoordensysteem . Informatiemanager Anna Besse: ‘Het programma maakt van elke onderzoeker een
vingerafdruk op basis van de wetenschappelijke output. Zeg maar een lijst met trefwoorden
die de wetenschapper karakteriseert. Vergelijk
het met wat we@wur doet, maar dan gebaseerd
op publicaties. Uniform en automatisch.’
Fingerprint maakt het mogelijk om op trefwoorden te zoeken naar expertises binnen
WUR. Dat is volgens Besse niet alleen handig
voor de buitenwereld, maar zeker ook voor gebruik binnen WUR. ‘Bijvoorbeeld als je mee
wilt doen aan een call en wilt weten wie er nog
meer op jouw onderwerp bezig is, om mogelijk
samen te kunnen werken.’
Ronduit gelikt, en ook informatief, zijn de
graﬁsche weergaves van de in- en externe samenwerkingsverbanden waarin een onderzoe-

 Het wereldwijde netwerk van een Wageningse
hoogleraar, zoals weergegeven in Research@WUR.

ker opereert. In één oogopslag zijn in een netwerk of op een wereldkaart alle coauteurs zichtbaar waar ooit mee is samengewerkt. Eén klik
verder en de artikelen ploppen op. ‘Daarbij
gaat het wel om de afgelopen vijf jaar’, zegt Besse. ‘Voor die tijd werden coauteurs nooit meegenomen in de registratie.’
Research@WUR is alleen nog beschikbaar
via WUR-intranet. De komende maanden moet
het systeem zich eerst intern bewijzen. In
maart volgt de lancering voor het grote publiek.
RK

‘WUR-PROJECT LIBANON
VERDIENT NAVOLGING’
WUR ondersteunt jonge ondernemers in Libanon om de voedselsector te versterken. Dat werkt,
en daarom moet het Nederlandse
kabinet 6 miljoen euro extra
investeren in start-ups in ontwikkelingslanden, stelt regeringspartij CDA.

KONINGIN IN DE KAS
President Halimah Yacob van Singapore heeft tijdens haar staatsbezoek aan Nederland samen met
koningin Máxima de kassen bezocht van WUR-onderdeel Greenhouse Horticulture in Bleiswijk.
Het bezoek op 22 november stond
in het teken van duurzame stadslandbouw. ‘Singapore is als stadstaat één groot urban farming geRESOURCE — 6 december 2018

bied’, vertelt Ben Geerlings, internationaal communicatieadviseur
bij WUR, die bij het bezoek aanwezig was. ‘De president was dan ook
zeer geïnteresseerd in de kennis
van WUR op dit gebied.’ Tijdens
het bezoek werden samenwerkingsovereenkomsten getekend,
onder meer tussen Nanyang Technological University en WUR. TL

CDA-Kamerleden zijn op bezoek
geweest bij Berytech, een programma van Saint Joseph University in
Beiroet dat start-ups in de landbouw ondersteunt. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken ﬁnanciert
dit programma en WUR is kennispartner. Het project is succesvol en
moet in meer Arabische en Afrikaanse landen worden opgezet,
vindt het CDA. De andere coalitiepartijen zouden het plan steunen.
Vanuit WUR is Startlife betrokken bij het Libanese project. ‘De
landbouw in Libanon functioneert
slecht’, zegt Gitte Schober van
Startlife. ‘Met Berytech – dat is de
Startlife van de Libanese universi-

teit – ondersteunen we ondernemers die duurzame landbouw en
precisielandbouw ontwikkelen.
We zijn nu tweeënhalf jaar bezig
en hebben al meer dan 50 startups ondersteund.’ Een voorbeeld
is het bedrijfje Cubex, dat op basis
van Wageningse kennis een installatie heeft ontwikkeld die water
zuivert, biogas produceert en compost maakt. De installatie is al operationeel in een vluchtelingenkamp voor Syriërs.
Het ondernemersklimaat in Libanon is verre van ideaal, omdat
het land ofﬁcieel in oorlog is met
Israël en een Hamas-regering
heeft. De elite is het land ontvlucht, de corruptie tiert welig, de
belastingdruk voor ondernemers
is extreem hoog. ‘Er is een systeemverandering nodig van onderaf’, zegt Schober. ‘We werken veel
met goed opgeleide expats die teruggaan om de hopeloze situatie
daar te verbeteren. Zij hebben een
enorme drive.’ AS

