
 
 

Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-14011 

Titel VALERIE 

Topsector (A&F of T&U) AF7&9 

Projectleider (onderzoek) Hein ten Berge Wageningen UR 

Contactpersoon overheid Cor Wever (A&F) 

Status (lopend of afgerond) lopend 

Type onderzoek (F, T of V) Toegepast 

Werkelijke startdatum 1.1.14 

Werkelijke einddatum 31.12.17 

Korte omschrijving inhoud  Bouwen van back-end voor de Facility ‘Ask-Valerie’ t.b.v. 

EIP-AGRI Service Platform (WP4); zoeken, annoteren, 

samenvatten van content (WP2, WP4); coordinatie 

(WP1). NL case studies kwaliteit uien en frites-aardappel 

(WP3). 

 

 

 

Highlights 

Consortium jaarvergadering te Turijn (Januari 2016).  

Vervolgens werden in 2016 de volgende stappen gezet: 

- Diverse workshops voor het uitbouwen van de ontologie; deze omvat nu ca 6000 

concepten; ca 20,000 synoniemen; ca 4000 ‘related to’ relaties 

- Vertalen van de ontologie in Italiaans, Frans, Spaans, Fins, Latijn, Pools; 

basistaal is Engels; de ontologie is te raadplegen op 

http://www.foodvoc.org/page/Valerie/ . 

- De document dbase omvat nu ca 10,000 documenten (boekhoofdstukken; 

conference papers; journal articles; vakbladartikelen, presentaties, rapporten, 

theses, videos en andere documenten) 

- Er werd een lijst opgesteld van ca 480 innovaties die gedocumenteerd worden als 

mini-factsheets, om in de dbase te worden opgenomen; ca 200 daarvan zijn 

reeds gedocumenteerd. Tevens werd een inventarisatie gemaakt van ‘knowledge 

gaps’ binnen de domein-themas.  

- Er werd een inventarisatie gemaakt van bestaande document collecties 

(‘repositories’) in deelnemende landen; een aantal daarvan werden benaderd om 

door Valerie te worden geindexeerd, zodat de resultaten vindbaar worden; voor 

NL werden Groen Kennis Net en Kennisakker gekozen; 

- Meerdere releases van de webtool ask-Valerie.eu werden opgeleverd en getest, 

o.a. door ‘case study partners’ die optraden namens de ‘stakeholder 

communities’ in de 10 case studies, in de deelnemende landen; de tool werd nog 

niet opengesteld voor publieke toegang; 

- Twee bijeenkomsten met EIP-AGRI Service Point in Brussel, waar de applicatie 

wordt geïmplementeerd; overleg over gewenste functionaliteiten en ICT 

aspecten; 

- Effectieve samenwerking met Elsevier voortgezet; het project kreeg toegang tot 

een selectie van ‘subscription journals’;  

- Een nieuwe database platform werd geïnstalleerd t.b.v. hogere performance: van 

RDF4J/Sesame naar Virtuoso 

- Mid-term client meeting’ op 1 juni bij Copa-Cogeca, Brussel. Verzamelen van 

feedback en suggesties voor verpreiding in EU landen 

- Presentatie van de tool ask-Valerie.eu op ERDN conferentie (Eur. Rural Dev. 

http://www.foodvoc.org/page/Valerie/


Network Budapest; October 2016) en op Food 2030 Fair (Brussels; October 

2016). 

- Ontwerpen werden gemaakt voor het opzetten van ‘communities’  binnen ask-

Valerie.eu. hierin kunnen documenten worde gedeeld en becommentarieerd. 

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen  

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops/ 

invited lectures 
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Het belangrijkste product van dit project is de webtool ask-Valerie.eu 

Deze kan op aanvraag worden bekeken; vooralsnog niet publiek toegankelijk gemaakt. 

Verzoeken te richten aan Hein.tenberge@wur.nl / Nicole.koenderink@wur.nl   
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