
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Algemene ledenvergadering WLO 
11 december 2014 - Verslag 
 
Aanwezig: 
A. Barendregt, R. Beunen, R. Bugter, PhE Claringbould, JNM Dekker, G. Van Dijk, J. Gersie, I. Goijer, E. 
Lam, GM Leltz, L. Lugt, J. Meeus, H. Neijenhuis, M.J. Nooren, F.H.F. Oldenburger, P.F.M. Opdam, A.J.F.M. 
Opstal, G.B.M. Pedroli, H.F.M. Rampen,  P.A. Roncken, H. Rutten, A. Van Schaik, M.G.C. Schouten, J.T. de 
Smit, K.V. Sykora, G. Rot, H. Groenewoud, P. Groeven. 
 
1. Opening 

De voorzitter Matthijs Schouten opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 
3. Terugblik 2013 en 2014 en voorgenomen activiteiten 
 
Het tijdschrift Landschap loopt naar wens.  
 
In tegenstelling tot wat in het jaarverslag wordt vermeld, heeft de Werkgroep Europa in 2013 1 
bijeenkomst gehouden, en wel over de Europese Landschapsconventie. Een verslag daarvan is 
verschenen in Landschap 2013-2 in de rubriek Verenigingsnieuws (zie bijlage). 
 
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering zijn een aantal punten van aanbeveling genoemd. 
Deze zijn zo goed en zo kwaad als mogelijk door het bestuur opgepakt  
 
Het jaarverslag 2013 is officieel goedgekeurd (zie bijlage). 
 
4. Financieel verslag 2013 en 2014 
Het jaar 2013 was financieel gezien niet zo’n best jaar. Inkomsten waren verder gedaald terwijl de 
uitgaven gelijk gebleven. De conclusie was dat meer inkomsten moesten worden gegenereerd. Een  
gesprek met het KNAG resulteerde in lagere kosten, een afname van ruim 7000,- euro. De 
abonnementskosten van het tijdschrift Landschap werden verhoogd. In 2014 werd weer winst 
gemaakt. Het aantal lidmaatschappen nam echter af. Vooral instituutslidmaatschappen werden 
opgezegd, maar ook het aantal individuele abonnementen neemt af. Het is van belang dat om er 
voor te zorgen dat meer jonge nieuwe leden worden geworven.  
Er zijn elk jaar minder afboekingen voor oninbare vorderingen. Hier wordt hard aan gewerkt. Er is 
weer een schone ledenlijst.  
De zaal heeft geen vragen over 2013.  
Op de ALV is een kascommissie ingesteld voor het financieel verslag 2013, bestaande uit Philip 
Claeringbould en Johan Meeus. Zij adviseren de ALV de penningmeester decharge te verlenen voor 
het jaar 2013. De kascommissie adviseert tot goedkeuring en de penningmeester te dechargeren. 
Voor het verslag van de kascommissie zie de bijlage. 
 
2014  
De begroting voor 2014 was in 2013 goedgekeurd (zie begroting in de bijlage).  
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Jos Dekker merkt op dat de kosten waarschijnlijk minder worden door een misdruk van het 
tijdschrift Landschap waardoor maar ongeveer de helft van de kosten hoeven te worden betaald, 
d.w.z. ongeveer 1000 euro minder kosten.  
 
5. Begroting 2015 
Prognose voor 2015 is dat weer een positief saldo zal worden bereikt. Jos Dekker: Themanummers 
zijn noodzakelijk om financieel rond te komen. Voor 2015 is dat nog niet rond. Het is nog niet 
zeker dat het lukt om in 2015 tot 2 themanummers te komen. Er zijn wel een aantal nog niet 
geeffectueerde opties. Er wordt een oproep gedaan aan de ALV om connecties te polsen en om 
kandidaten voor een themanummer te melden.  
 
De ALV keurt de begroting voor 2015 goed.  
 
6. Positionering van de WLO in de toekomst (zie ook de bijlage).  
Sander Opstal geeft een overzicht van de aandachtspunten rond de positionering van de WLO.  
ALV: Vroeger was het WLO meer een actiegroep. Zij was o.a. betrokken bij acties als 
Amelisweerd. Er wordt opgemerkt dat deze acties niet vanuit de WLO werden georganiseerd, maar 
dat de WLO eerder uit deze acties is voortgekomen.  
Phillip Claringbould merkt op dat de WLO nu nog maar weinig aan lobbywerk doet.  Hij pleit voor 
meer lobbywerk. Wel wordt veel individueel gelobbyd door leden van WLO. De ALV vraagt zich 
af of dit wel onder de paraplu van het WLO moet gaan gebeuren.  
Volgens Aat Barendregt heeft de WLO als vereniging nooit gelobbyd. Juist de wetenschaps-as is 
sterk  ingezakt. Alterra was de motor van WLO en na 2005 nam die invloed sterk af. De as van de 
ingenieursbureaus is flink gegroeid en daar gebeurd nu heel veel.  
Het tijdschrift Landschap is weinig veranderd, de kwaliteit bleef relatief gezien hetzelfde. Het was 
in het begin een toptijdschrift en is dat gebleven. Jos Dekker: het tijdschrift geeft nu meer aandacht 
aan maatschappelijke relevantie, de maatschappij wordt meer betrokken bij onderzoek. Hoe vertaal 
je een vraag in de samenleving naar onderzoek en omgekeerd. WLO moet meewerken aan het in de 
maatschappij laten landen van wetenschappelijke resultaten. Het tijdschrift Landschap moet zich 
hier meer voor openstellen en moet discussies organiseren. 
Bas Pedroli: Vroeger was het WLO van belang voor het debat onder pas afgestudeerden. Deze rol is 
minder geworden. De groep “Jonge Honden” (http://www.jongehonden.com/) is een goed 
voorbeeld. Het gaat om een maatschap waaraan jonge afgestudeerden 3 jaar zijn verbonden tot er 
een baan is. Na 3 jaar beëindigt het verband. Misschien moeten de WLO naar andere vormen toe en 
een deel van het budget gebruiken om hiertoe te komen.  
Matthijs Schouten geeft aan dat Rijzend Landschap zo is ontstaan en aan een deel van deze 
behoeften voldoet.  
Phillip Claringbould noemt het voorbeeld waarbij een groep Wageningers samen met 
wetenschappers graslanden gaat beheren. Zie http://www.mooiwageningen.nl/341-burgers-nemen-
de-handschoen-op-plan-wageningse-broeck-gepresenteerd-voor-topnatuur. Hoe kunnen wij daarbij 
als WLO aansluiten.  
Inkie Goijer: noemt het voorbeeld van colleges over coöperaties. Misschien moet WLO actiever 
opereren op Facebook. Veel van de ideeën kunnen niet worden opgelegd. Het moet uit de mensen 
zelf ontstaan. ALV: de WLO moet eerst nadenken over wat de WLO belangrijk vindt, dan daarmee 
beginnen en hopen dat mensen aanhaken.  
ALV: Wij hebben het niet over wat de maatschappij nu wil. Dus wat willen burgers en hoe weten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

die dat wij bestaan. Wat willen wij voor de maatschappij betekenen? Vorm: WLO is in de 
maatschappij erg onzichtbaar. Vraag: willen wij op een andere manier zichtbaar zijn in de 
maatschappij? Adviseren, kennistank, lobbyen. Informatie aan burgers.  
Opgemerkt wordt dat binnen de WLO bijna geen veldwerk en excursies meer worden 
georganiseerd, terwijl dat in het verleden een sterk wervend effect had. In het veld krijg je de 
excellente kennis en ervaring. Enige tijd geleden gebeurde dit binnen de werkgroepen.  
Inkie Goijer vraagt of dit een oproep is om een werkgroep veldexcursies op te richten. Voorgesteld 
wordt om deze excursies aan te laten sluiten bij de prima verlopende veldwerkplaatsen.  
Het blad Landschap is voortreffelijk, maar hoe kan het dan dat het instituut dit blad opzegt. De 
manier waarop kennis verspreid wordt is veranderd. Veel kennis wordt online aangeboden. Het 
bestuur heeft zich afgevraagd of het tijdschrift niet beter helemaal via het net kan worden 
gepubliceerd. Matthijs heeft dit nagevraagd aan een ervaren bibliothecaris en de conclusie is dat 
belangrijke tijdschriften nog steeds papieren tijdschriften blijven uitbrengen.  
Het OBN heeft voor een deel en op een voortreffelijke manier overgenomen wat de WLO deed. Er 
zijn geen excursies waarbij verschillende disciplines worden verbonden, bijvoorbeeld excursies met 
landschapsarchitecten, cultuurhistorici, milieukundigen en ecologen. Inkie vraagt of er in de zaal 
mensen zijn die een excursiegroep willen organiseren? Jos Dekker vindt de oprichting van een 
nieuwe excursiegroep op dit moment niet zo verstandig en denkt dat het beter is om eerst het 
reizend landschap hierbij in te schakelen. Inkie Goijer en Henk Rampen gaan dit samen proberen te 
organiseren. 
Paul Roncken vraagt of het niet beter is om de WLO om te zetten naar een stichting. De organisatie 
van het ledenbestand kost WLO heel veel geld. Het blad moet winst maken om dat te betalen. De 
doelstellingen van de WLO kunnen volgens Paul ook heel goed worden gehaald met alleen een 
ledenlijst. Je heft de vereniging op. Inkie: het gros van de kosten zit in landschap en niet in de 
vereniging. Paul: Het blad moet blijven. Ruimte en Volk heeft veel invloed, maar het stukje natuur 
ontbreekt. Mensen organiseren zelf hun bijeenkomsten. Jos: is bang dat er minder abonnees komen 
als wij van vereniging naar stichting gaan. Het bestuur zal zich moeten beraden of het beter is dat de 
WLO van een klassieke vereniging in een netwerkgroep moet worden omgezet.  
ALV; de WLO is vooral een groep van mensen die ideeën verzamelt. Iedereen onderschrijft het 
belang van de organisatie van excursies en discussieavonden. De zichtbaarheid en de  
naamsbekendheid van de WLO moet worden vergroot.  
De voorzitter vraagt aan de ALV hoe men denkt dat dit het beste kan worden georganiseerd. ALV: 
het tijdschrift gebruiken om een debat te organiseren over de toekomstige missie van de vereniging. 
Tegenwoordig gebeurt veel op landschapsgebied bij adviesbureaus. Deze hebben allemaal eigen 
nieuwsbrieven. Het zou goed zijn als de WLO nagaat wat er zoal bij deze adviesbureaus gebeurt om 
hier vervolgens actief bij aan te sluiten en voor naamsbekendheid te zorgen.  
 
7. Bestuur WLO Nieuwe bestuurssamenstelling 
Matthijs geeft overzicht van nieuwe bestuursleden en van mensen die het bestuur gaan verlaten. De 
ALV keurt de aanstelling van de nieuwe secretaris Karlè Sykora en de nieuwe penningmeester 
Moniek Nooren goed. 
Matthijs Schouten moet, omdat hij het maximaal aantal termijnen heeft volgemaakt, aftreden als 
voorzitter. Hij blijft, met instemming van de ALV, interim voorzitter totdat een nieuwe voorzitter 
wordt gevonden.  
Raoul Beunen en Jos Dekker zullen de kascommissie vormen voor 2014.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Rondvraag 
Niemand maakt hier gebruik van. 
 
De avond wordt verder ingevuld met presentaties over de natuurvisie van Hans Rutten en Paul 
Opdam gevolgd door een discussie. Voor een pdf van beide presentaties zie de website van de 
WLO. 
 
Stukken 

• Verslag werkgroep Europa over de Europese Landschapsconventie. Een verslag daarvan is 
verschenen in Landschap 2013-2 in de rubriek Verenigingsnieuws. 

• Jaarverslag 2013 
• Jaarverslag 2014 (concept tot 11 december). 
• Verslag kascommissie over financieel verslag 2013. 
• Financieel verslag 2013, 2014 concept en begroting 2015 
• Gedachten over de WLO en de speerpunten van de toekomst. Door Sander van Opstal, Paul 

Roncken en Jos Dekker namens het WLO bestuur. November 2014 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG 2013 
 
Bestuur WLO 
 
Annet Kempenaar nam in 2013 afscheid als bestuurslid van de WLO. In 2014 neemt Wouter 
Wubben afscheid en verwelkomen we Jeroen Kruit als nieuw bestuurslid. Inkie Goijer is per 2014 
geen secretaris meer. Deze functie is vacant. De functie van penningmeester komt in 2015 vrij. 
 
Samenstelling WLO-bestuur in 2013: 
Voorzitter: Matthijs Schouten 
Vice-voorzitter: Georgette Leltz (Dunea) 
Secretaris-penningmeester: Inkie Goijer (Tauw) 
 
Algemeen bestuur: 
Jos Dekker (Universiteit Utrecht) 
Marcel van Ool (staatsbosbeheer) 
Sander van Opstal (LNV) 
Paul Roncken (WUR) 
Wouter Wubben (Gemeente Westland) 
 
In 2013 heeft het bestuur van de WLO de volgende activiteiten georganiseerd: 
- Jongerennatuurtop, in samenwerking met Reizend LANDSCHAP (uiteindelijk afgelast, zie 
hieronder) 
- Exclusieve preview van de documentaire ‘SamenLeven, Dialoog met de natuur’ tijdens de 
ALV op 16 december 2013 
 
Jongerennatuurtop 
Inkie Goijer  
  
Het bestuur van de WLO en Reizend LANDSCHAP zijn bezig geweest met het organiseren van de 
Jongerennatuurtop. Dit evenement is uiteindelijk afgelast. Het idee van de Jongerennatuurtop was 
een tegenhanger van de Natuurtop van 22 juni 2013, waarin jongeren hun stem konden laten horen 
in het nationale debat over natuur en natuurbeleid. Met diverse workshops en een plenaire discussie 
zouden de ideeën, beelden, eisen, zorgen en wensen, die onder jongeren leven worden verzameld en 
geprioriteerd. Op de Jongerennatuurtop zouden de jongeren laten horen waarom natuur belangrijk is 
en hoe wij met natuur om moeten gaan, nu en in de toekomst. Staatsbosbeheer had kasteel 
Groeneveld in Baarn beschikbaar gesteld voor de Jongerennatuurtop en diverse jongeren vanuit de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de Nationale Jeugdraad hebben meegedacht over het 
doel en de invulling. Uiteindelijk hebben we de boel afgelast omdat er te weinig aanmeldingen en 
organisatiekracht was om het op zeer korte termijn tot een succes te maken. Dit betekent niet dat we 
geen successen hebben geboekt. Onze inzet heeft ertoe geleid dat er wel een jongerengeluid te 
horen was op de Natuurtop op 22 juni. 
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Reizend Landschap 
Inkie Goijer  
 
De werkgroep Reizend LANDSCHAP bestond in 2013 uit Marcel van Ool, Georgette Leltz, Paul 
Roncken, Janneke van Montfort en Inkie Goijer. 
In 2013 is Reizend LANDSCHAP op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in Drenthe. In twee 
salonavonden is gesproken over het pilot project ’Hart van Drenthe’ (zie bijlage).  
 
Werkgroep Ecohydrologie 
De werkgroep Ecohydrologie is slapende. 
 
Werkgroep Europa 
Jos Dekker & Sander van Opstal  
 
De Werkgroep Europa streeft ernaar 2 maal per jaar een discussiebijeenkomst te houden over  
onderwerpen met een Europees perspectief. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan relevante  
vragen voor landschapsonderzoek. 
De werkgroep bestaat uit Sander van Opstal en Jos Dekker. 
In 2013 zijn geen bijeenkomsten georganiseerd.  
 
Werkgroep Stadsecologie 
Diny Tubbing  
 
Op 16 mei vond in Amersfoort het symposium over beheer plaats. Hier is onder meer gesproken 
over een visie ecologisch beheer, de koppeling tussen ontwikkelingsbeheer en 
instandhoudingsbeheer, poelen in stedelijk gebied, exotenbeheer, vrijwilligers als beheerders en het 
toepassen van planmatig en duurzaam groenbeheer.  

De gemeente Amersfoort  organiseerde op 15 november 2013 het jaarlijkse symposium 
‘Vleermuizen in de stad’. Het symposium stond in het teken van de recente ontwikkelingen rond 
vleermuizen in stedelijk gebied. Er is ingegaan op mogelijkheden voor het beschermen van 
vleermuizen bij na-isolatie, soortmanagementplannen en de nieuwe vleermuiskastendatabase. Bij 
deze bijeenkomst waren nadrukkelijk bouwpartijen uitgenodigd.  Aansluitend is in een aantal 
workshops actuele onderwerpen belicht.   

Werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies 
De werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies in slapende. 
 
Tijdschrift Landschap 
Jos Dekker - hoofdredacteur LANDSCHAP  
 
LANDSCHAP verscheen in 2013 4 keer, waarvan drie keer als regulier nummer en een keer als  
gesponsord themanummer. Het themanummer was extra dik en ging over klimaatbuffers, 
gefinancierd door de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer. Het streven is twee betaalde themanummers per jaar, dat is in 2013 niet gelukt. 
 
In totaal zijn er 13 wetenschappelijke artikelen, 10 forum artikelen, 4 interviews (Op pad), 3 
boekbesprekingen en 4 columns gepubliceerd. Verder is 3 keer Verenigingsnieuws geplaatst. 
In 2013 hebben 75 auteurs  in LANDSCHAP gepubliceerd. 
 
De redactie is in 2013 deels vernieuwd. Mariëlle van der Zouwen (KWR) is gestopt en opgevolgd 
door Edu Dorland (KWR). Hoofdredacteur is Jos Dekker. De andere redactieleden zijn:  Raoul 



 

 

Beunen (WUR/Alterra), Geert de Blust (INBO), Jerry van Dijk (UU, Copernicusinstituut), Harm 
Duel (Deltares), Barend Hazeleger (eindredacteur, Agrapen), Esther Lucassen (Onderzoekscentrum 
B-Ware en Radboud universiteit Nijmegen), Joke Luttik (WUR/Alterra), Diederik van der Molen 
(Rijkswaterstaat), Harm van Veen (PBL) en Jan Vermaat (VUA).  
 
 
 
 
 





Financieel verslag 2013

De WLO sluit 2013, net als 2011 en 2012, af met een verlies. Dit jaar ligt het verlies hoger dan de 
voorgaande jaren. Het verlies bedraagt EUR 8.371.

Onze inkomsten dalen, vooral door het afnemend aantal leden en abonnees. De kosten dalen amper mee. 
Onze grootste kostenposten zijn het tijdschrift en de kosten voor huisvesting en personeel.
We betalen een vast bedrag per jaar aan het KNAG voor huisvesting en personeel. Vanaf 2010 betalen we 
EUR 17.660 per jaar aan het KNAG, daarvoor betaalden we EUR 26.400 per jaar. Vandaar dan in 2013 
nieuwe onderhandelingen zijn gestart met het KNAG over de werkzaamheden door het KNAG en de kosten 
die wij daarvoor betalen. Daaruit is het nieuwe bedrag van EUR 10.180 voor 2014 gekomen.
De kosten van het tijdschrift dalen wel iets mee met de lagere oplage, maar niet helemaal. De kosten voor 
vormgeving zijn onafhankelijk van de oplage en de kosten voor het verzenden van het tijdschrift stijgen juist. 
Tijdens de ALV van 16 december 2013 heeft het bestuur voorgesteld de prijs van een abonnement op 
Landschap te verhogen met EUR 5 per jaar. Dit voorstel is aangenomen door de ledenvergadering.

In 2013 is 1 extra dit themanummer van Landschap uitgebracht. De kosten voor Landschap in 2013 waren 
door dit extra dikke nummer hoger dan in 2012. Het themanummers was gesponsord.

In 2013 zijn er geen activiteiten geweest waarvan de financiën via de rekening van de WLO liepen. Er zijn 
dan ook geen kosten en uitgaven voor studiedagen en excursies.

Ook in 2013 hebben we leden moeten schrappen als lid en hebben we de openstaande posten van deze 
leden afgeboekt als oninbaar (EUR 1.080). Het gaat hier om de leden, die na meerdere keren gemaand te 
zijn, de contributie voor meerdere jaren niet hebben betaald.

Eind 2013 dreigden wij onze rekeningen niet meer te kunnen betalen. Gelukkig heeft de redactie van 
Landschap erg goed zijn best gedaan op het binnenhalen van sponsoren voor themanummers in 2014. Een 
deel van deze sponsoren is bereid gevonden om in 2013 een voorschot te betalen voor deze 
themanummers. In totaal is in 2013 al EUR 6.000 aan sponsorgelden vooruitbetaald voor de themanummers 
van 2014.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Financieel verslag 2014 - concept

De WLO gaat 2014, naar verwachting en zoals begroot met winst afsluiten. De prognose is dat de winst op 
ongeveer 11.000 euro zal uitkomen. Dit is hoger dan verwacht door inkomsten uit losse verkoop van 
Landschap en meer inkomsten uit abonnementen en lidmaatschappen dan begroot.

De laatste jaren hebben actief beleid gevoerd tegen wanbetalers, door wanbetalers te herinneren aan hun 
openstaande rekeningen en te schrappen als lid of abonnee wanneer betaling na twee herinneringen uitblijft. 
Door dit beleid hoeven we steeds minder leden en abonnees te schrappen en de openstaande rekeningen af 
te boeken als oninbaar. In 2014 hoeven we maar 150 euro af te boeken als oninbaar.

Door de verhoging van de abonnnementsprijs van Landschap hebben we dit jaar, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, geen lagere inkomsten vanuit leden en abonnees, maar juist iets hogere.
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Winst- en verliesrekening
Prognose 2014 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012

Inkomsten
Contributies en abonnementen € 34.500 € 34.335 € 37.482
Afboeking oninbare vorderingen -€ 150 -€ 1.080 -€ 1.835
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop € 20.500 € 10.172 € 7.621
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten € 96 € 653
Totaal inkomsten € 54.850 € 43.523 € 43.921

Uitgaven
Landschap € 32.600 € 33.257 € 30.612
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel € 10.180 € 17.660 € 17.660
Verenigingskosten € 1.000 € 977 € 1.116
Totaal uitgaven € 43.780 € 51.894 € 49.388

Resultaat € 11.070 -€ 8.371 -€ 5.467



Uitgebreide winst- en verliesrekening
Werkelijk 2013 Werkelijk 2012

Inkomsten

Contributies en abonnementen € 34.335 € 37.482
Contributies en abonnementen € 34.335 € 37.482

Afboeking oninbare vorderingen -€ 1.080 -€ 1.835
Afboeking oninbare vorderingen -€ 1.080 -€ 1.835

Mutatie voorzieningen € 0 € 0
Vervallen voorzieningen

Landschap: themanummers en losse verkoop € 10.172 € 7.621
Subsidie/ondersteunende themanummers € 10.000 € 7.586
Losse verkoop € 172 € 35

Studiedagen en excursies € 0 € 0
Studiemiddag

Overige inkomsten € 96 € 653
Losse verkoop
Rente € 96 € 313
Diversen € 340
Royalties

Totaal inkomsten € 43.523 € 43.921

Uitgaven

Landschap € 33.257 € 30.612
Opmaak, ontwerp en druk € 17.320 € 15.501
Eindredactie € 13.345 € 11.877
Verzending € 1.819 € 2.314
Vergaderkosten
Overige kosten € 773 € 920

Studiedagen en excursies € 0 € 0
Studiedagen en excursies

Huisvesting en personeel € 17.660 € 17.660
Huisvesting en personeel € 17.660 € 17.660

Verenigingskosten € 977 € 1.116
Website € 230 € 230
Kantoorkosten € 32 € 85
Vergaderkosten / publiciteit € 477 € 506
Contributies € 24
Bankkosten € 243 € 271
Diversen -€ 5

Totaal uitgaven € 51.894 € 49.388

Resultaat -€ 8.371 -€ 5.467



Balans 2013
31-dec-2013 31-dec-2013

Activa Passiva

Vorderingen €1.509 Eigen vermogen -€7.014
Debiteuren €1.413 Eigen vermogen 2012 €1.357
Overige vorderingen €96 Winst 2013 -€8.371

Liquide middelen €7.493 Kortlopende schulden €16.016
Bankrekening €6.563 Crediteuren €9.982
Bankrekening België €430 Te betalen kosten €34
Kapitaalrekening €500 Vooruitontvangen bedragen €6.000

Totaal activa €9.002 Totaal passiva €9.002

Balans 2012
31-dec-2012 31-dec-2012

Activa Passiva

Vorderingen €2.393 Eigen vermogen €1.357
Debiteuren €1.880 Eigen vermogen 2011 €6.824
Overige vorderingen €513 Winst 2012 -€5.467

Liquide middelen €9.368 Kortlopende schulden €10.404
Bankrekening €4.926 Crediteuren €10.373
Bankrekening België €442 Bank- en rentekosten €31
Kapitaalrekening €4.000

Totaal activa €11.761 Totaal passiva €11.761

Balans 2011
31-dec-2011 31-dec-2011

Activa Passiva

Vorderingen €3.032 Eigen vermogen €6.824
Debiteuren €2.810 Eigen vermogen 2010 €12.088
Overige vorderingen €222 Winst 2011 -€5.264

Liquide middelen €13.468 Kortlopende schulden €9.676
Bankrekening €92 Crediteuren €9.641
Bankrekening België €476 Bank- en rentekosten €35
Kapitaalrekening €12.900

Totaal activa €16.500 Totaal passiva €16.500



Begroting 2014 - vastgesteld tijdens de ALV van 16 december 2013

In de begroting van 2014 houden we weer rekening met een dalend aantal abonnees en leden.
Omdat de twee themanummers voor 2014 al grotendeels rond zijn, kunnen we de kosten en inkomsten van 
het tijdschrift goed inschatten. De kosten voor de twee themanummers worden vrijwel volledig gedragen 
door de sponsoren.
De belangrijkste besparing in kosten voor 2014 zit in onze kosten voor huisvesting en personeel. We betalen 
in 2014 EUR 10.180 aan het KNAG. Door het teruglopend aantal leden en abonnees is het KNAG minder tijd 
kwijt aan onze ledenadministratie, secretariaat en boekhouding. Ook besparen we door overname van taken 
voor het tijdschrift door de redactie.
Ook de prijsstijging van een abonnement op Landschap met EUR 5 per jaar, zoals vastgesteld tijdens de 
ALV van 16 december 2013 draagt bij aan een gezondere financiële situatie van de WLO dan in de 
voorgaande jaren.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Begroting 2015

In 2015 streven we, net als in 2014, naar winst om een buffer voor de komende jaren op te bouwen.
De kosten voor huisvesting en personeel blijven gelijk aan 2014. Wij streven weer naar het uitbrengen van 
twee gesponsorde themanummers van landschap. Tevens houden we ook dit jaar weer rekening met een 
dalend aantal leden en abonnees.

Moniek Nooren - Penningmeester 2015

Bijlage:
Begroting



Begroting

Begroting 2015 Begroting 2014 Begroting 2013 Prognose 2014 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012
Inkomsten
Contributies en abonnementen €33.000 €34.000 €34.000 €34.500 €34.335 €37.482
Afboeking oninbare vorderingen -€150 -€1.080 -€1.835
Landschap: themanummers en losse verkoop €17.000 €19.500 €10.000 €20.500 €10.172 €7.621
Studiedagen en excursies €1.000 €1.000 €1.000
Overige inkomsten €96 €653
Totaal inkomsten €51.000 €54.500 €45.000 €54.850 €43.523 €43.921

Uitgaven
Landschap €31.000 €32.500 €32.000 €32.600 €33.257 €30.612
Studiedagen en excursies €1.000 €1.000 €1.000
Huisvesting en personeel €10.180 €10.180 €17.660 €10.180 €17.660 €17.660
Verenigingskosten €1.000 €1.000 €1.000 €1.000 €977 €1.116
Totaal uitgaven €43.180 €44.680 €51.660 €43.780 €51.894 €49.388

Resultaat €7.820 €9.820 -€6.660 €11.070 -€8.371 -€5.467



In 2014 zijn twee themanummers van Landschap uitgebracht, waarvan 1 extra dik themanummer. Beide 
nummers zijn gesponsord. De inkomsten uit deze sponsoring bedragen 19.500 euro. Naast deze sponsoring 
hebben we ook nog voor 1.000 euro aan losse nummers verkocht.

In 2014 zijn er geen activiteiten geweest waarvan de financiën via de rekening van de WLO liepen. Er zijn 
dan ook geen kosten en uitgaven voor studiedagen en excursies.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Bijlagen:
Winst- en verliesrekening
Uitgebreide winst- en verliesrekening
Balans



  
Gedachten over de WLO en de speerpunten van de toekomst. 
Door Sander van Opstal, Paul Roncken en Jos Dekker namens het WLO bestuur 
 
November 2014 
 
 
Inleiding 
Binnen het WLO bestuur wordt nagedacht over de koers van de WLO voor de nabije toekomst: Wat 
zijn urgente richtingen? Waar gaat de aandacht en energie van de leden naar uit? Hoe kunnen we 
als vereniging de leden en het vakgebied zo goed mogelijk ondersteunen?  Hoe kunnen 
LANDSCHAP en de verenigingsactiviteiten hieraan zo optimaal mogelijk bijdragen? Het toch wat 
slinkend ledental noopt ons tot nadenken over rol en taakopvatting. 
Om in deze gedachtenvorming structuur aan te brengen is allereerst een intern onderzoekje 
gedaan naar vragen als: Waar werken de huidige WLO leden? Zijn er in de interessegebieden van 
de WLO -leden veranderingen en ontwikkelingen aanwijsbaar? Ook is er naar de omgeving van 
WLO gekeken: Wat is daarin sinds de oprichting van WLO veranderd?  
Veranderingen binnen de WLO 
Geconstateerd is dat WLO sinds de oprichting veranderd is: waar de WLO aanvankelijk grote 
bijeenkomsten organiseerde en actiegericht was,  is de WLO gegroeid naar meer aandacht voor 
wetenschappelijke excellentie en verdieping. En gegroeid naar inbreng van landschapskennis bij 
provincies, gemeenten en adviesbureaus. Landschapsecologen en verwante disciplines hebben 
andere fora en internationale tijdschriften gevonden. In de wereld van advies en beheer heeft een 
grote professionaliseringslag plaatsgevonden. Door de groei van het aantal professionele 
landschapsdeskundigen en door specialisering zijn er vervangers voor WLO ontstaan. Het OBN- 
netwerk bijvoorbeeld is een waardige opvolger van een aantal zaken waar WLO zich in haar 
beginjaren druk om maakte. Internationaal is er ook zo iets gebeurd: IALE is nuttig geweest, thans 
werken veel WLO-ers samen in Horizon 2020 projecten. Nu vinden zij  op die manier hun weg en 
contacten. En verdiepen zij op die manier hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid en 
internationale ambities. 
Veranderingen in de omgeving van de WLO 
Er is ook gekeken naar wat er extern veranderd is en wat voor opgaven dat aan  
landschapsdeskundigen en onderzoekers  stelt. We doelen dan op ontwikkelingen als de 
decentralisatie van Rijkstaken naar de Provincies, het geleidelijk overhevelen van taken en  
opheffen van DLG, het stilvallen van landinrichtingsprojecten en het geleidelijk verminderen van 
gangbare subsidiestromen (gericht op conserverende handelingen als aankoop en beheer)  in 
natuur en landschap. Maar interessanter dan het verleden is de toekomst: het gaat hierbij om 
vragen als:  waar is het spannend in Natuur en landschap, waar “schuurt het” tussen gewenste 
kwaliteiten en huidige inrichting of tussen huidige kwaliteiten en de toekomstplannen voor het 
gebied? Kan ontwerp en inrichting daar een positieve draai aan geven?  Welke kennis is daarvoor 
nodig? Wat zijn thans “drivers for action” en hoe kan daar op aangesloten worden? Waar kan 
“kennis het verschil maken”  in inrichting en beheer van kwalitatief rijke en voor de burger 
betekenisvolle landschappen? Juist op dit punt horen we graag van de leden hoe jullie hier tegen 
aankijken, wat jullie als kansrijke ontwikkelingen zien. 
Het toekomstige “profiel “ van de WLO? 
Het WLO bestuur wil het komende half jaar samen met de leden en de werkgroepen een scherp 
profiel voor haar toekomst ontwikkelen en neerzetten. Enkele ijkpunten zijn nu reeds duidelijk. 
De productie van LANDSCHAP blijft een centrale activiteit voor de WLO. Het is een peer reviewed 
wetenschappelijk tijdschrift in het Nederlands. We hebben de bibliothecaris van het SBB naar zijn 
opinie gevraagd en zijn mening is dat het wetenschappelijke tijdschrift op papier essentieel blijft, 
dus de papieren uitvoering van Landschap blijft voorlopig bestaan. Gezien de beperkte functie van 
de huidige WLO Linked-In groep en anderzijds de  goede ervaringen die bv een groep als 
RUIMTEVOLK heeft, zal er gezocht wordt naar mogelijkheden om de online presentatie op de site 
van de WLO te verbeteren. Om de kosten te beperken zullen jaarlijks zo mogelijk 2 gesponsorde 
themanummers geproduceerd moeten worden. Incidenteel zal worden samengewerkt met De 
Levende Natuur, voor bijvoorbeeld wederzijdse advertenties en mededelingen.  Creatieve 
ontmoetingen en debat, via Reizend Landschap en haar salons, werkgroepbijeenkomsten en 
kenniscafe’s over onderwerpen die voor “reuring” binnen de landschapsecologie zorgen, blijven ook 
een centrale activiteit. De ontwikkelingen in Natuur- en landschapsbeleid blijven onze aandacht 
krijgen.  Meedenken en - praten over Strategische Onderzoeksagenda’s , en Innovatieagenda’s zijn 
ook prioriteit omdat daar een link ligt naar landschappers en hun werkpraktijk. De toekomst van 
het vakgebied en de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland en in Europa, en de kwaliteit 
van de opleidingen  blijven belangrijke ijkpunten voor onze activiteiten. 



Paul Roncken, een van de nieuwere bestuursleden, verwoord zijn behoefte aan herorientatie van de 
WLO en meer actie-gerichtheid als volgt: “ De WLO is een vereniging met een rijkverleden en een 
indrukwekkende lijst met dito experts op het gebied van landschaps(ecologisch) onderzoek. In het 
verleden werden bijeenkomsten en excursies met een zekere gretigheid en in grote aantallen 
bezocht en er werd stevig gediscussieerd. Het landschaps (ecologisch) onderzoek is mede dank zij 
de inspanningen van de WLO sterk vertegenwoordigd in onderzoek, opleidingen en attitudes en 
idealen. Toch is er ook een zorg dat dit niet vanzelfsprekend zo blijft bestaan. Actieve voeding is 
nodig. De activiteiten van de WLO zijn sterk aanwezig in de vorm van het blad Landschap, het 
initiatief Reizend Landschap (inhoudelijke multidisciplinaire salons op locatie) en een enkel goed 
bezocht symposium of werkgroep bijeenkomst. Deze activiteiten verdienen een bestuur dat zich 
expliciet op de verdere ontplooiing hiervan richt. Een Nederlandstalig tijdschrift is kostbaar en 
wellicht op de middellange termijn niet langer vanzelfsprekend. Het organiseren van salons is een 
bezigheid die door andere organisaties veel aansprekender wordt gedaan, daar moeten we naar 
kijken. Het ontwikkelen van symposia zou goed in samenhang met de twee genoemde activiteiten 
kunnen worden doorontwikkeld.  
Mijn (Pauls) voorstel is daarom het WLO-bestuur om te vormen tot een kleiner en meer op 
activiteiten gericht bestuur, onder de werktitel LANDSCHAP.  Wat de precieze vorm moet zijn 
(stichting of vereniging of anders, wordt later uitgewerkt). Dit nieuwe bestuur kan het verleden van 
zich afschudden en kan zich energiek gaan richten op de noodzaak van alle vormen van  
landschapsonderzoek en de doorwerking daarvan in de meest brede zin”. 
 
Oproep: inbreng en betrokkenheid WLO-leden in dit debat is essentieel. 
We horen als bestuur graag de ideeën en opmerkingen van de WLO-leden.  We doen dit niet voor 
onszelf. Waar zit jullie inspiratie? Waar zit jullie “drive” om actief te zijn? Waar zien jullie de 
toegevoegde waarde van WLO?  Wat  is dan een handige  WLO-organisatie om dat te 
ondersteunen?  
Op de jaarvergadering 2014 zal tijd voor het gesprek hierover ingeruimd worden. Maar ook daarna 
kunnen suggesties en overwegingen bij bestuursleden ingebracht worden.  
We streven ernaar om de jaarvergadering 2015 in begin juni 2015 te organiseren, dan kunnen er 
hopelijk conclusies over de speerpunten van de toekomst van WLO getrokken worden, en kunnen 
vervolgstappen besproken en in acties omgezet worden. 
 
!


