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1. Tijdschrift Landschap 

Het tijdschrift LANDSCHAP is een van de kernactiviteiten van de WLO. In 2018 werden twee reguliere nummers 
uitgebracht en twee themanummers. Het eerste themanummer, 2018-1, presenteerde werk van STOWA, het 
kenniscentrum voor regionaal waterbeheer. STOWA produceerde dit nummer mede en financierde het ook. In 2018-2 
werd verslag gedaan van OBN-onderzoek aan het laagveenlandschap. Het werd geproduceerd samen met en 
gefinancierd door OBN. 

Voor 2019 zijn twee nieuwe gesponsorde themanummers geworven. 2019-2 wordt een special issue over ecologische 
riviernetwerken in Nederland en Vlaanderen. Het wordt gefinancierd door het WNF, RWS en de provincie Gelderland. 
2019-4 wordt een themanummer over energietransitie en landschap, waarvoor subsidies zijn aangevraagd bij de 
ministeries van LNV en EZK. Voor 2020 is er nog geen zicht op een gesponsord themanummer. 

Met De Levende Natuur worden advertenties uitgewisseld over themanummers. 

De samenwerking met de eindredacteur Barend Hazeleger is in 2018 beëindigd. De eindredactie van de laatste 2 
nummers van LANDSCHAP in 2018 is ad interim verzorgd door Florien Kuiper van Communicatiebureau De Lynx. De 
redactie telt 3 nieuwe redacteuren: Kris van Koppen (WUR), Theo van der Sluis (WENR) en Jose van Diggelen (B-Ware). 

Er is een nieuw redactiestatuut in concept opgesteld. Dat is aanleiding geweest om ook de status van LANDSCHAP als 
wetenschappelijk tijdschrift te heroverwegen. De redactie ziet LANDSCHAP nu als een vaktijdschrift dat ook 
wetenschappelijke artikelen publiceert. 

De oplage schommelt al jaren rond de 530. Naast de leden-abonnementen zijn er ook abonnementen van 
bibliotheken en instituten. 

2. Nieuwsbrief Landschap 

In 2017 is LANDSCHAP begonnen met een digitale Nieuwsbrief LANDSCHAP, bedoeld voor de auteurs van LANDSCHAP. 
Dat zijn er sinds 2008 525. De meesten zijn geen lid van de WLO en dus ook niet geabonneerd. Om hen toch bij WLO 
en LANDSCHAP te blijven betrekken is deze Nieuwsbrief gestart. De Nieuwsbrief is in 2018 uitgebreid tot een 
Nieuwsbrief WLO en LANDSCHAP, en wordt verzorgd door Lian Kasper (WLO) en Jos Dekker (LANDSCHAP). Het aantal 
abonnees is ca 570. De Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar, aansluitend aan het verschijnen van een nieuw nummer 
van LANDSCHAP en bevat de inhoudsopgave en samenvattingen van de artikelen, en daarnaast aankondigingen en 
mededelingen van de WLO. De nummers 2018-3 en 4 waren gecombineerd. 

3. Academie voor Landschap 

Vanuit het WLO bestuur is afgelopen jaar een voorzet gedaan voor een eerste reeks lezingen onder de naam 
'Academie voor Landschap'. In deze jaarlijkse reeks wordt een actueel thema uitgediept in een zestal avonden en een 
actieve werksalon. De reeksen zijn bedoeld als verdieping en uitwisseling voor leden van de WLO, alsook voor 

http://www.landschap.nl/


eenieder die  betrokken is bij het landschap. De eerste reeks zal gaan over het begrip 'landschapspijn'  en hoe we 
omgaan met veranderingen in het landschap, en zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020. 

De Academie kan, naast het blad Landschap, een hoofdpijler worden van de WLO waarmee de organisatie zich 
profileert als actieve organisatie.  Geconstateerd wordt dat mensen tegenwoordig minder snel lid worden, maar 
eerder afkomen op aantrekkelijke activiteiten. De Academie voor Landschap geeft zo een nieuwe impuls aan de WLO, 
in het kader van een doorgaande discussie over vernieuwing, verjonging en continuïteit van de organisatie. Daarnaast 
geeft de academie mogelijkheid om voortzetting te geven aan het Symposium 'het Betwiste Land' van najaar 2016, 
waarvan een restbudget beschikbaar is dat samen met de NVTL beheerd wordt. 

Vanuit het bestuur zijn Lian Kasper en Jos Verheul actief in het opzetten van de Academie voor Landschap. Zij zijn in 
gesprek met veelbelovende partners voor dit initiatief, zoals de NVTL, het Kadaster en Henriette Delissen (Urgenda) 
als actieve mede-organisator. 

 
4. Ledentallen  
 

 

Uitleg van de gebruikte codes: 
 Van 
17.01.2018 

 Van 
20.01.2018 

 Van 
20.01.2019 

WLID02 : Lidmaatschap inclusief Landschap  287  265 280 

WLID01 : Lidmaatschap zonder tijdschrift 19  15 15 

WABO_P : Tijdschrift zonder lidmaatschap  38  36 37 

WABO_I : Instituutsabonnement  40  39 41 

WABO_C : Abonnement via agent  39  36 38 

WLID_R : Reductielidmaatschap  22  20 21 

WLID99 : Een aantal personen/instellingen 
en een erelid ontvangen Landschap gratis  20  1 16 

WLID_PR : Proeflidmaatschap  9  5 8 

WLIDJAAR : Een jaarlidmaatschap gratis  37  1 2 

   511  418 458 

  

5. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 
 

Nel Sangers (voorzitter) 
Sander van opstal (secretaris) 
Moniek Nooren (penningmeester) 
Lian Kasper (waarnemend secretaris) 
Jos Verheul 
Niek Hazendonk 

 
Jos Dekker (adviseur) 

 
In 2018 hebben de volgende veranderingen in het bestuur plaatsgevonden: 
 

Afgetreden: Paul Roncken (vice-voorzitter) 
   

Toegetreden: Jos Verheul en Niek Hazendonk (algemeen lid) 
 
6. Ondersteuning, boekhouding en administratie  
 
De vereniging WLO en Landschap worden sinds vele jaren actief en professioneel ondersteund door het bureau van de 
KNAG te Utrecht. Er is een professionele boekhouding en ook de financiële verantwoording is verzekerd. Ook de 



ledenadministratie is op orde, inclusief het versturen van herinneringen, het nasturen van bewijsnummers aan 
auteurs in Landschap, etc. In gesprek met de KNAG het volgende afgesproken: 
 
1.  Alle leden binnenkort benaderen via een brief (samen met de lidmaatschap factuur) over digitalisering van 
het ledenbestand.  Leden die geen email willen doorgeven (of die niet hebben doorgegeven) zullen een verhoogd 
tarief moeten betalen (€15 extra). 
2.            ALV aankondiging vanaf 2020 wordt alleen verstuurd via de email en ook bekend gemaakt in de nieuwsbrief 
en in Landschap (net zoals dit jaar is gebeurd in het 1ste nummer van 2019).  We spreken af om GEEN papieren 
brieven meer te versturen. 
3.  We hebben gesproken over de optie om standaard correspondentie mee te sturen met het tijdschrift 
Landschap. Dit bespaart tijd en geld.  
4.            Er is gesproken over alle soorten lidmaatschappen: De lidmaatschapsvormen worden versimpeld, en 
verhoging van de lidmaatschapsbijdrage per 1 januari 2020 zal worden vastgelegd tijdens de ALV 2019. 
 
7. Financiën.  
 
De WLO sluit in 2018 met een positief saldo van 3.571 euro af. Dit betekent dat we eind 2018 een algemene reserve 
hebben opgebouwd van in het totaal 15.458 euro. Daar komt dan nog 3.200 euro bij: het bedrag dat is gereserveerd 
voor het vervolg van het symposium Het betwiste land. De toename van de reserve is vooral tot stand gekomen 
(opnieuw) door het realiseren van twee gesponsorde themanummers van het tijdschrift Landschap en verder ook 
door een beperking van de kosten voor de eindredactie. 


