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Een levende werkgemeenschap

Het onlangs vernieuwde WLO-bestuur 
heeft de ambitie uitgesproken om van de 
werkgemeenschap landschapsonderzoek 
(inclusief landschapsevaluatie en -ont-
werp) weer een levende gemeenschap 
van bezielde professionals en studen-
ten te maken. Naast een aantal kernac-
tiviteiten dat in stand wordt gehouden, 
ontwikkelt het bestuur daartoe nieuwe 
activiteiten, speelt het in op actuele 
(beleid)ontwikkelingen en onderneemt 
het initiatieven ter vernieuwing van het 
landschapsonderzoek.

WLO-nieuws

Een van de kernactiviteiten blijft het uit-
brengen van LANDSCHAP, onafhankelijk 
tijdschrift voor landschapsonderzoek, 
met in elk nummer wetenschappelijke en 
opiniërende artikelen, rubrieken en de in-
terviewserie Op Pad. Ook de Nieuwsbrief, 
landschap.nl en Twitter zullen gebruikt 
blijven worden om (potentiele) leden van 
de werkgemeenschap te bereiken, discus-
sies te entameren en bij te dragen aan 
vernieuwing van ons vakgebied. Het WLO-
bestuur probeert elk jaar een aantrekkelijk 
excursieprogramma te organiseren, is bezig 
met de opzet van een Academie voor Land-
schap en doet aan beleidsbeïnvloeding. 
Voor deze drie laatste activiteiten is het 
bestuur op zoek naar mensen die willen 
meedenken en mee-organiseren. Henk 
Rampen is op zoek naar een praktisch in-
gestelde persoon die samen met hem het 
excursieprogramma voor 2018 wil organi-
seren. Paul Roncken en Lian Kasper werken 
het idee van een Academie voor Landschap 
verder uit en kunnen daarbij hulp gebrui-
ken van creatieve geesten, mensen met 
een breed netwerk en praktische geesten 
voor de uitrol en het maken van een busi-
nessmodel. Ten slotte zijn Nel Sangers en 
Sander van Opstal actief in Den Haag, waar 
ze politici en beleidsmakers wijzen op de 
tekortkomingen van de nieuwe Omgevings-

wet en -visie. Ze vinden daarbij steeds 
meer gehoor maar kunnen nog wel wat hulp 
gebruiken, met name van een of twee men-
sen die werkzaam zijn op het terrein van de 
(provinciale) ruimtelijke ordening, natuur-
bescherming of landschapsontwikkeling.

Bent u geïnteresseerd in één van deze acti-
viteiten neem dan contact op met:
Henk Rampen, zichtas@xs4all.nl,  
0575-572502
Lian Kasper, lian_kasper@hotmail.com,  
06-18415566
Sander van Opstal, sandervanopstal@het-
net.nl, 06-54215466.

Ook kunt u nog steeds uw mailadres door-
geven aan Sander van Opstal. Zoals al eer-
der gemeld wil de WLO minder papier, geld 
en tijd besteden aan haar administratieve 
werkzaamheden. Dat kan als ieder lid zijn 
e-mailadres doorgeeft. Heeft u dat nog 
niet gedaan, doe dat dan alsnog.
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