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WLO vernieuwt zich

De Algemene Jaarvergadering op 19 mei 
2017 annex excursie naar Natuurderij 
Keizersrande bij Deventer was een posi-
tief en boeiend gebeuren. De boerin ver-
telde op indringende en geestige wijze 
over de vele dilemma’s die je moet oplos-
sen als je een bedrijf start dat agrarisch 
ondernemen en natuurbeheer wil combi-
neren. En de aansluitende ALV keurde de 
jaarrekening 2016 en de begroting 2017 
goed. 

Lian Kasper werd welkom geheten als 
nieuw bestuurslid van de WLO. Het zwaar-
tepunt in haar werk zal communicatie en 
ict zijn. Paul Roncken en Lian vertelden 
over de plannen om te komen tot een Aca-
demie voor Landschap die het debat over 
alles wat het landschap aangaat moet fa-
ciliteren. Met lezingen en debatten willen 
we landschapsbeheer, natuurbescherming 
en het landschapsonderzoek verder bren-
gen. De ALV steunt deze plannen.

De besturen van WLO en NVTL hebben ge-
zamenlijk een brief gestuurd aan alle frac-
ties van de Tweede Kamer en daarin aan-
dacht gevraagd voor de rol van het rijk in 
de ruimtelijke ordening. Dit naar aanlei-
ding van de inmiddels uitgestelde Natio-
nale Omgevingsvisie. We hebben in onze 
brief gepleit voor een sterkere regierol van 

het rijk. Inmiddels hebben NVTL en WLO 
met verschillende Kamerfracties gesproken 
en een goed gehoor voor onze standpun-
ten gevonden. Deze actie krijgt een gevolg 
door in gesprek te gaan met beleidsmakers.

Ook op andere gebieden is de WLO actief en 
zich aan het vernieuwen: meer interactivi-
teit met de leden en LANDSCHAP-auteurs 
door het uitbrengen van een Nieuwsbrief 
(Jos Dekker) en actief beheren van ons 
Twitter-account (Raoul Beunen), meer ex-
terne samenwerking en netwerkontwikke-
ling door met de NVTL, OBN en de Levende 
Natuur samen te werken, en intensiever 
aansluiten op actuele problemen als de 
vluchtelingenproblematiek en bodemda-
ling (Groningen en Utrecht/Holland).  En 
ook in 2018 willen we excursies organise-
ren. Op het programma staan het dalings-
gebied van Groningen, Park Lingezegen, 
natuurontwikkeling op akkers bij Rhoon, 
en de Wijstgronden bij Uden. Mede-organi-
satoren zijn van harte welkom. Meer in het 
algemeen: heb je ideeën, suggesties, initi-
atieven of kritiek, aarzel niet en bel of mail 
een van de bestuursleden. 

Naast nieuwe dingen die opgepakt wor-
den blijven we natuurlijk aandacht geven 
aan onze core-business. Die is op orde: 
ons tijdschrift LANDSCHAP loopt uitste-

kend met een heel actieve redactie, de le-
dentallen en financiën zijn na jaren van 
teruggang in rustig vaarwater gekomen, 
de website is vernieuwd en het archief be-
vindt zich nu op één plek, op orde en toe-
gankelijk.

Geef je mailadres door
Een goed functionerende website (land-
schap.nl) en digitale communicatiemidde-
len maken dat we ook op het gebied van de 
administratie een slag kunnen slaan. Het 
verzenden van aankondigingen of uitnodi-
gingen per post is te tijdrovend en duur. De 
WLO wil helemaal overgaan op elektroni-
sche communicatie, dus geen papier meer. 
Maar dat lukt alleen maar, als iedereen zijn 
of haar emailadres doorgeeft aan de secre-
taris van de WLO, sandervanopstal@het-
net.nl, 06-54215466. Doen dus.
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