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IALE-Europe organiseert van 12 tot 15 
september 2017 in Gent (B) het Europese 
Landschapsecologie Congres met als the-
ma: from pattern and process to people and 
action.
Er zijn 28 symposia ondergebracht in ze-
ven clusters, die zijn voortgekomen uit een 
open call voor symposia. De clusters zijn:
•  Landscape ecological methods & tech-

niques
• Ecosystem & landscape services

• From data gathering to engagement
• Production in landscape
• Culture in landscape
• Landscape planning and management
•  Landscape education and awareness rai-

sing
De symposia zijn te vinden op de congres-
site met een uitgebreide beschrijving per 
symposium (iale-europe.eu/symposia). 
Registratie is mogelijk via de website: 
iale-europe.eu/iale2017. Voor vragen en 

ideeën kunt u contact opnemen met de or-
ganisatoren via info@iale2017.eu.

R O B J O N G M A N ,

R E DA C T I E  L A ND S C H A P

Op vrijdag 19 mei 2017 organiseert de WLO 
een excursie gevolgd door de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering. WLO-leden en 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
Bij het ter perse gaan van LANDSCHAP is 
nog niet honderd procent duidelijk waar 
een en ander zal plaatsvinden, maar waar-
schijnlijk is dat bij Natuurderij Keizers-
rande aan de noordkant van Deventer. Dat 
is een biologisch dynamisch landbouwbe-
drijf dat werkt volgens het concept ‘Boeren 
voor Natuur’ met onder meer een gesloten 
kringloop (Duel & Hazeleger, 2013). Kei-
zersrande staat in dienst van natuuront-

wikkeling en landschaps- en waterbeheer 
in de uiterwaarden van de IJssel. Er is zelf 
ruimte voor kunst, onder meer van Krijn de 
Koning. 
Keizersrande is vanaf station Deventer 
goed per OV fiets te bereiken (ca. 5 km) en 
indien gewenst worden leden met de auto 
afgehaald van het station. Het voorlopige 
programma: 
13.00 welkom en koffie of thee,
13.30-15.30 excursie
16.00-19.00 (maximaal) ALV.
Leden ontvangen later uitgebreidere infor-
matie. U kunt zich aanmelden bij de WLO-

secretaris: sandervanopstal@hetnet.nl 
We hopen op een grote opkomst! Introdu-
cés zijn van harte welkom.
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