
‘ E l e k t ronische inform a t i e v o o rziening Euregio RijnWaal’ in
bij het Eure g i o - s e c retariaat. Ve rvolgens zitten de biblio-
t h e e k p a rtners in april 1996 om de tafel met indieners van
v e rg e l i j k b a re projecten. Zo ontstaat in de loop van dat jaar,
onder de bezielende leiding van de Euregio Rijn Waal zelf,
een samenwerkingsverband van openbare bibliotheken,
w e l z i j n s o rganisaties, kamers van koophandel, een bedrij-
v e n v e reniging en de Euregio. 
Alle organisaties willen iets met of op de elektro n i s c h e
snelweg en nieuwe media. Het is erg wennen in die tijd:
e n e rzijds Duitse en Nederlandse organisaties, met alle ver-
schillen van dien, anderzijds organisaties uit verschillende
werkvelden met hun eigen cultuur, maar vooral ook heel
uiteenlopende verwachtingen. Zo komen openbare bibliot-
heken (uiteraard) met een ‘echt’ Intern e t p roject, gericht op
het verspreiden en toegankelijk maken van public domain
i n f o rmatie voor een groot publiek. Heel anders is het
i n t r a n e t p roject van een Duitse welzijnsorganisatie, dat
gericht is op interne verspreiding van interne bedrijfsinfor-
matie. 
Die brede samenwerking heeft veel synergie opgeleverd .
‘Jullie willen zeker met je catalogi het web op’ is in die tijd
een veelgehoorde opmerking. Het antwoord is steeds ont-
kennend. BSG verwacht veel eerder om, samen met lokale
bibliotheken, regionale informatie van regionale partijen te
kunnen verzamelen, stru c t u re ren, toegankelijk maken en
v e r s p reiden. BSG wil daarbij verband leggen met vragen-
p a t ronen van bibliotheekgebruikers. Die ambities zijn
g e b a s e e rd op onderzoek waaruit steeds opnieuw blijkt dat
er te veel informatie is, dat er te weinig regionale inform a-
tie is, dat de toegankelijkheid van informatie verg ro o t
moet worden en dat de productie en verspreiding van
i n f o rmatie afstemming behoeft.
De gewenningsperiode wordt productief besteed. Aller-
eerst worden de neuzen gericht en geven de partners de
technische en organisatorische ondersteuning vorm en
inhoud. De pro j e c t o rganisatie wordt ondersteund door
WIBERA uit Dusseldorf, een in heel Duitsland opere re n d
o rg a n i s a t i e a d v i e s b u reau. De kosten van onder meer het
v o o ro n d e rzoek moeten voorg e fin a n c i e rd worden door de
p a rtners: de kost gaat immers voor de baat uit. Medio 1996
kan het ‘Projectvoorstel Rijn-Wa a l - Web’ worden inge-
diend bij de Eure g i o - o rganen en op 11 december 1996
verleent de Interre g - s t u u rg roep daaraan de goedkeuring.
Geen van de indieners haakt in die tijd af wegens ‘gewen-
ningsverschijnselen’. De partners zijn: de welzijnsorg a n i s a-
ties Arbeiterw o h l f a h rt Duisburg e.V (AWO) en Spectru m
A rnhem, de Stadtbibliothek Duisburg en Biblioserv i c e
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Een universeel informatie- en communicatieplatform tot stand brengen voor bedrijfs-

leven, burgers, instellingen en overheden in de Euregio Rijn Waal. Met dat doel voor

ogen wordt in Gelderland alweer enige jaren gewerkt aan het RijnWa a l Web. 

Achteraf gezien ging Biblioservice Gelderland (BSG) in
1995 het avontuur RijnWa a l Web aan, omdat de org a n i s a-
tie toen naar bronnen zocht voor bekostiging van experi-
menten met nieuwe informatietechnologie. BSG wilde een
p rominente rol op de elektronische snelweg gaan spelen,
vooral toen een aantal andere provinciale steunorg a n s i a t i e s
desgevraagd aangaven, samen met BSG de snelweg op te
willen gaan. Voor die organisaties was het meestal ook
nieuw; in enkele gevallen lag vooral uitbreiden van klan-
tenkringen achter de wens tot samenwerking. 
De Staatliche buchereistelle, Regierungsbezirk Dusseldorf
noemde Interreg-2 als mogelijke subsidiebron voor experi-
menten met nieuwe media. BSG had eerder met deze
Duitse steunorganisatie ontmoetingsbijeenkomsten tussen
Duitse en Nederlandse bibliothecarissen georg a n i s e e rd in
de hoop op grensoverschrijdende dienstverlening: in het
g rensgebied wordt steeds meer in beide talen gelezen en
o n d e rwezen. Dat werd nog versterkt toen Nederland op de
F r a n k f u rter Buchmesse themaland werd. 
I n t e rreg is een Europees programma dat sinds begin jare n
negentig geheel regionaal in eenendertig grensgebieden in
E u ropa wordt uitgevoerd. De Europese commissie onder-
kent het belang van regionale grensoverschrijdende pro j e c-
ten en ondersteunt het programma dan ook. De inhoud
d a a rvan concentre e rt zich op vijf thema’s :
• verbetering van de ruimtelijke stru c t u u r ;
• ontwikkeling van economie;
• technologie en innovatie;
• bescherming van het leefmilieu;
• benutten van het menselijk potentieel;
• bevordering van de maatschappelijk integratie.
Het openbare bibliotheekwerk kan op verschillende tre f-
w o o rden uit de thema’s inhaken: cultuur, infrastru c t u u r,
infonetwerken, innovatie, kennistransfer en op communi-
catie burgers. Interreg-2 loopt van 1995 tot en met 2001.
Een van de eenendertig gre n s re g i o ’s is de Euregio Rijn
Waal, een gebied tussen Duisburg en Barneveld en Doe-
tinchem en Veghel. Hier wonen ongeveer drie miljoen
inwoners. In de Euregio Rijn Waal is voor het pro g r a m m a
gemiddeld zeven milioen gulden per jaar beschikbaar voor
p rojecten. Aanvragers van projecten dienen minstens twin-
tig procent van de kosten zelf te fin a n c i e ren. Afhankelijk
van de aard en omvang van de projecten kan de vere i s t e
eigen bijdrage oplopen tot boven de vijftig procent. 

Eerste bijeenkomst
Eind 1995 dienen de Staatliche Buchereistelle en BSG
samen met de Stadtbibliothek Duisburg een pro j e c t s c h e t s



en onderwijs. Overh e i d s i n f o rmatie is de zaak van de Eure-
gio. AWO en Spectrum concentre ren zich op gezond-
h e i d s i n f o rmatie en de rubriek ‘Soziales’, de kamers van
koophandel op economische informatie en de Businessclub
biedt bedrijven toegang tot Internet. De partners verplich-
ten zich om informatie en dienstverlening op te nemen op
de Grundprasenz – de gezamenlijke presentatie rw w.net –
en krijgen daarnaast de mogelijkheid om die aan te vullen
in Teilprasenze – een eigen website die is onderg e b r a c h t
op de RW W- i n f r a s t ru c t u u r, bijvoorbeeld awo-duisburg . d e
– die voor een aantal de eerste eigen website is. 

De kosten van het project bedragen 1,7 miljoen ecu. De
k o s t e n s o o rten zijn hard- en software en communicatie (30
p rocent), personeel (27,5 procent) en ondersteuning door
d e rden (42,5 procent). De hard- en software is niet alleen
datgene wat bij de deelnemers wordt geplaatst – zo krijgen
20 bibliotheken werkstations met bijbehorende software en
verbindingen en BSG/Stadbibliothek-servers – maar het
p roject is ook eigenaar van de hard- en software die bij
twee providers zijn ondergebracht. De inkomsten van het
p roject bestaan uit out-of-pocket-bijdragen van de part n e r s
(21,8 procent), personeel van de partners (21,7 procent) en
subsidie Interreg (56,5 procent). Steeds verschilt het aan-
deel subsidie bij de verschillende partners en de verschil-
lende kostensoorten. De beide Gelderse steunorg a n i s a t i e s
S p e c t rum en BSG kunnen deelnemen dankzij aanvullende
middelen van de provincie Gelderland voor de out-of-poc-
ket-bijdragen. 

Vliegende start
Het project kent een vliegende start. Na de goedkeuring
w o rden de definitie- en ontwerpfase doorgevlogen. Er
moet dan ook veel gebeuren: hard- en software nader ‘spe-
c i fic e ren, off e rtes vragen en beoordelen en vervolgens pro-
viders uitzoeken, de opbouw en de inhoud van de site
nader uitwerken en vooral medewerkers van uiteenlopende
o rganisaties en achterg rond scholen in ook weer uiteenlo-
pende zaken als Wi n d o w s - N T, firewall, beheer en admini-
stratie website, html, on line publishing. Daarbij speelt de
tweetaligheid steeds een grote rol. In de re d a c t i e r a a d
w o rdt afgesproken dat de informatie gespiegeld moet wor-
den in twee talen. Maar verschillen tussen de Nederlandse
en Duitse situatie maken dat een één-op-éénverh o u d i n g
niet mogelijk is. De vorm en stijl van de site worden vast-
gelegd in een ‘Styleguide’. De voertaal bij overleg is Duits,
wat problemen oplevert bij de communicatie over vaktech-
nische zaken. Daarom ook is er behoefte aan ondersteu-
ning van zowel Duitse als Nederlandse firm a ’s. Politieke
afwegingen zullen daarbij ook wel een rol hebben ge-
speeld. Onderzoek naar de communicatiesnelheid wijst uit
dat er een Duitse én een Nederlandse provider nodig is. 
In de tweede helft van 1997 gaat de vaart er wat uit, totdat
het project in het najaar zelfs helemaal stil komt te liggen.
Interne bestuursproblemen bij de projectnemer Euregio
zijn de achterliggende oorzaak. Bij een Internetproject is
dat heel vervelend, omdat de ontwikkelingen zeker geen
pas op de plaats maken. Als de problemen zijn opgelost,
neemt BSG desgevraagd het projectdragerschap graag
over, met instemming van alle zeven partners. De erken-
ning voor de ambities van het steuninstituut is positief. 

Gelderland tezamen met nog twintig andere bibliotheken
in de Euregio, de Niederrheinische Industrie- und Han-
delkammer Duisburg - Wesel-Keve (IHK) met de Kamer
van koophandel en fabrieken centraal Gelderland (KvK),
alsmede de Deutsch-Niederlandischer Businessclub en de
E u regio Rijn-Waal, beide uit Kleef.

Universeel platform
De doelstelling van RijnWa a l Web is het tot stand bre n g e n
van een universeel informatie- en communicatieplatform
voor bedrijfsleven, burgers, instellingen en overheden in de
E u regio Rijn-Waal. Door gebruik te maken van het plat-
f o rm zijn de deelnemende organisaties in staat om op elek-
t ronische wijze onderling informatie uit te wisselen, die
v e rvolgens via het RijnWa a l Web direct naar de doelgro e p
g e t r a n s p o rt e e rd kan worden. De doelstelling kan bere i k t
w o rden door het bundelen van innovatieve deskundigheid
op het gebied van nieuwe communicatietechnologie, door
het opzetten en exploiteren van een zichtbare website,
door het ondersteunen van de overdracht van knowhow in
de regio en door het opzetten en re a l i s e ren van elektro n i-
sche diensten en transacties. Het project biedt enorm e
kansen tot synergie in de regio. 
O p e n b a re bibliotheken krijgen met name een rol in de toe-
gankelijkheid voor het grote publiek; dat publiek is goed
bekend met de bibliotheek, vindt gemakkelijk de weg
e rn a a rtoe en vert rouwt de dienstverlening. 
Een reeks van instanties kan actief gebruikmaken van de
website. Het projectvoorstel noemt overh e i d s i n s t a n t i e s ,
o n d e rwijs en vorming, bedrijven, met name het midden-
en kleinbedrijf en ook dienstverlenende bedrijven, en daar-
naast natuurlijk ook huishoudens. Het pro j e c t v o o r s t e l
maakt tevens gewag van de synergie: door het aanbieden
van diensten aan de ‘vermengde’ doelgroepen, zal de
bekendheid groter worden en het gebruik groeien. Rond
1995 zijn er in de Euregio Rijn Waal ongeveer 104.000
Duitse en 190.000 Nederlandse Intern e t g e b ruikers. Dat is
maar een momentopname: er is sprake van groei, waarbij
Nederland een lichte voorsprong blijft houden.
Het RWW wil in eerste instantie zo volledig mogelijke
regionale informatie en elektronische diensten levere n .
D a a rnaast worden er links aangebracht naar extern aange-
boden informatie en diensten. De structuur van de site is
analoog aan de onderwerpsgebieden van de acht part n e r s ,
maar is zo opgebouwd dat er op willekeurige plaatsen kan
w o rden uitgebreid met andere informatie die beheerd
w o rdt door andere organisaties. De bibliotheken krijgen
opdracht om actief informatie te verzamelen over cultuur



De ambities van het bibliotheekwerk wijzigden de afgelo-
pen tijd van ‘goed georganiseerde boekenkast’ in ‘regis-
seur van gewenste informatiestromen’. Bij die verandering
spelen veel zaken een rol: informatie kent een steeds kor-
tere doorlooptijd/geldigheidsduur; informatiedienstverle-
ning moet dus nadrukkelijk worden vermarkt; bibliotheek-
personeel moet daardoor vooral gericht zijn op de infor-
matiebehoefte en de achterliggende redenen daarvan;
bibliotheekgebruikers hebben niet alleen behoefte aan
informatie, maar beschikken ook over informatie – ze zijn
voor bibliotheken dus niet alleen klant maar ook bron.
Dat alles wordt versterkt door de digitalisering, waarbij de
tradionele rollen in de informatieketen compleet omge-
keerd worden van aanbodgestuurd naar vraaggericht en
technieken van verwerven en verwerken van informatie
drastisch veranderen.

Officiële opening
In de loop van 1998 komt er voorzichtig weer vaart in het
project. Het opbouwen van de inhoud kan ter hand geno-
men worden. Aan de Nederlandse kant doen de bibliothe-
ken dat in nauwe onderlinge samenwerking. Ze beginnen
met informatie over de eigen dienstverlening. Vervolgens
wordt de rubriek regionale geschiedenis opgepakt. Dat
gebeurt dan weer in samenwerking met regionale en loka-
le instanties, zoals het Gelders Oudheidkundig Contact en
bijvoorbeeld de Oudheidkundige vereniging Didam. Een
vondst is de ‘kult-toer’ in de rubriek cultuur: steeds andere

afbeeldingen van monumenten, gebouwen en dergelijke
uit de regio. 
Heel anders is het aandeel van de welzijnspartners. Zij
gebruiken het web in eerste instantie als hulpmiddel tot
het onderling uitwisselen van informatie over projecten en
ervaringen. De beide kamers van koophandel zijn in staat
identieke informatie op beide servers gespiegeld te krij-
gen. Het is een sociaal-economische schets van de regio,
veel statistische informatie en informatie over vestigings-
mogelijkheden en werken-over-de-grens. De laatste aan-
winst van de Kamer van Koophandel is informatie over de
plannen tot aanleg van de HSL-Oost, die dwars door de
regio gaat lopen. De Businessclub kiest ervoor om een
digitaal informatieloket voor het bedrijfsleven te ontwik-
kelen.
Op 21 oktober 1998 vindt de officiële ingebruikneming
plaats door de Gelderse gedeputeerde Welzijn en Cultuur



samen met de Abteilungsdirektor van de Bezirksregierung
Dusseldorf. Met een kaartenactie wordt de bekendheid en
het gebruik van de site bevorderd.
Hoewel voorzichtig met gebruikscijfers moet word e n
omgegaan is het aantal ‘Zugriffe’ in de beginperiode met
ongeveer 60.000 per maand per land bemoedigdend. To p-
per aan de Nederlandse kant is de cultuurrubriek met boe-
kentips, topper aan de Duitse kant is de rubriek ‘Sozial’.

Hoe nu verder?
Bouw en onderhoud van een website zijn nooit af. Daar-
om ook is het wat moeilijk om het project af te ronden. In
principe willen alle partners doorgaan en staan nieuwe
partners klaar om aan te haken. Op organisatorisch
gebied is eerst een voorstel tot het oprichten van een
Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
door de partners afgewezen en zal BSG de website in
bilaterale contracten met oude en nieuwe partners voort-
zetten.
Er is algemene bereidheid om bij te dragen aan de kosten
van het ‘Businessplan 2000’. Commerciële exploitatie van
de site is zeker niet aan de orde, gezien de huidige samen-
stelling van de deelnemers. 
De twee belangrijkste verbeterpunten naar gebruikers zijn
actualisering van de vormgeving en bevorderen van de
interactiviteit. Het is duidelijk zichtbaar dat de site enige
jaren geleden is vormgegeven. De site biedt op meerdere
plaatsen gelegenheid tot interactiviteit. Het geringe

gebruik daarvan moet groeien door het prominenter
onder te brengen, door een verbeterde redactie en verbe-
terde techniek. Daarnaast moet de site actief gepromoot
worden naar publiek en naar nieuwe partners. In het
najaar is een companybrochure gereedgekomen. 
Organisatorische en technische verbeterpunten zijn het
versnellen en vereenvoudigen van het websitebeheer en
het verder integreren van de website in andere bedrijfs-
processen. Ondanks de digitalisering zal toch een Hand-
boek RWW worden aangemaakt, waarin minstens de leer-
stof uit de scholingsprogramma’s en de Styleguide worden
opgenomen.

De RWW-formule kan heel goed toegepast worden in
andere regio’s, waarbij de synergie tussen heel verschillen-
de werkterreinen het sterkste punt is. De projectorganisa-
tie is zo ingericht dat RWW overdraagbaar is. Er zijn ver-
gelijkbare initiatieven van bedrijfsleven (Gronau) en
afstandsonderwijs (RijnMaas). In die projecten is helaas
een geringe rol toebedacht aan openbare bibliotheken.
Het bibliotheekwerk beschikt over steeds meer ervaring
met de digitale snelweg. De samenhang in het biblio-
theekwerk maakt dat die ervaring beschikbaar is. En dat
maakt het bibliotheekwerk tot een goede partner in pro-
jecten die de digitale samenleving willen invullen.
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