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Naturalis Biodiversity Center

Missie

Wij willen biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren voor het welzijn 
van de mens en voortbestaan van de aardse natuur.



Collectie

• 42 miljoen objecten 

• Planten

• Dieren

• Fossielen
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Onderzoek
• Ongeveer 100 FTE onderzoekers

• Traditioneel: taxonomie en systematiek

• Recent: meer toegepast onderzoek



Bibliotheek
• Wetenschappelijke literatuur

• Focus: taxonomie en systematiek

Belangrijkste doelgroepen:

• (Gast)onderzoekers

• “Liefhebbers” (amateuronderzoekers), o.a.:
• Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV)

• Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)



Recente geschiedenis
• Huidige Naturalis Biodiversity Center in 2010 opgericht

• Fusie van drie instituten:

• Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA)

• Nationaal Herbarium Nederland (NHN)

• Nationaal natuurhistorisch museum Naturalis



2011: Collectieverhuizing Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA)



2013: Collectieverhuizing Nationaal Herbarium 



2015: Bruikleenovereenkomst NEV en verhuizing boeken/tijdschriften



2016: Verhuizing Naturalis Bibliotheekcollectie



2019: Nieuwe museum en depots



Verwarrende situatie
• 1 afdeling

• 2 locaties

• 3 bibliotheken

• 3 catalogi











Enquete: Waar zoek je nu naar literatuur?



Enquete: Wat is belangrijk in een nieuw 
systeem?

• Kunnen zoeken naar individuele artikelen en full-text

• Direct kunnen doorklikken naar PDF

• Kunnen zoeken in meerdere bronnen

• Drie verschillende bibliotheekcollecties

• Web of Science

• Repository

• Google Scholar

• Full-text toegang buiten Naturalis

MAAR LET OP: rubbish in = rubbish out
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Enquete: Wat is belangrijk in een nieuw 
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• Kunnen zoeken in repositories en databases 



• Zoekresultaten uit Google Scholar tonen
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• Toegang buiten Naturalis

Enquete: Wat is belangrijk in een nieuw 
systeem?



Belangrijkste voordelen bibliotheek

• Bezit bibliotheken bij elkaar

• Bestellen

• Ontdubbelen

• Synchronisatie werkprocessen

• E-journals bezit verwerken is makkelijker



Maar ook problemen

• Onderzoeker: 

• Problemen met known item search

• Niet altijd mogelijk alle content doorzoekbaar te maken

• Bibliotheek: 

• Conversie

• Terugvindbaarheid

• Series/delen catalogiseren



“It is important to think of the library in the life of the 
user instead of the traditional model of the user in the 
life of the library.”

Lorcan Dempsey



Enquete: Waar zoek je naar literatuur?
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