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Omgevingswet  
Het WLO-bestuur, samen met de NVTL, maakt zich bezorgd over de Omgevingsvisie die het Rijk in 
ontwikkeling heeft. We zijn met name bezorgd of de kwaliteiten van Natuur en Landschap wel 
voldoende geborgd zijn in het nieuwe systeem. De gezamenlijke besturen hebben in 2017 aanleiding 
gezien om de fracties van de Tweede Kamer hierover een brief te sturen (zie website WLO) en om in 
gesprek te gaan met de Kamerfracties. Een aantal fracties (PvdA, GroenLinks, CDA) zijn hierop 
ingegaan. We hebben daar goede en zinvolle gesprekken gehad die voor beide gesprekspartners 
nuttig waren. De fracties hebben aangegeven graag input vanuit WLO en NVTL als vak deskundigen 
te willen ontvangen. We stellen ons voor om hier in 2018 mee door te gaan. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsvisie door de regering naar een langer tijdsperspectief 
verschoven. 
Het bestuur van de WLO overweegt om bij voldoende belangstelling, samen met de NVTL een 
congres over de Omgevingswet te organiseren. We verwachten dat de Omgevingswet niet alleen een 
uitdaging voor Gemeentebesturen vormt (nl hoe garandeer ik als Gemeentebestuur voldoende 
kwaliteit?) maar ook dat dit een specifieke impuls aan het werk van adviesbureaus en onderzoekers 
zal gaan geven. 
 
Academie voor Landschap 

In 2017 heeft het WLO het initiatief opgevat om een jaarlijks terugkerende reeks lezingen te 
organiseren onder de naam 'Academie voor Landschap'. Tijdens deze lezingen wordt 
aandacht besteed aan actuele vraagstukken rondom landschap en ecologie, voor zowel 
professionals als betrokken burgers. Dit initiatief komt voort uit de energie en inspiratie die 
is vrijgekomen bij het WLO/NVTL-symposium 'Het Betwiste Land' in 2016, en is een 
vormgeving van de wens om als WLO meer te doen om mensen te betrekken bij het 
landschap en actief kennis over te dragen. De eerste reeks over 'Landschapspijn' staat in de 
planning voor begin 2019. 
 
Tijdschrift Landschap 
Het tijdschrift LANDSCHAP is een van de kernactiviteiten van de WLO. In 2017 werden twee reguliere 
nummers uitgebracht en twee themanummers. Het eerste themanummer, 2017-2, presenteerde 
OBN-onderzoek aan droog zandlandschap. Het werd geproduceerd samen met en gefinancierd door 
OBN. Het tweede themanummer, 2017-4, ging over de wijze waarop de 12 provincies werken aan 
ruimtelijke kwaliteit. Het werd gefinancierd en mede geproduceerd door de 12 provincies. 
Voor 2018 zijn twee nieuwe gesponsorde themanummers geworven. Naast het al geplande derde 
themanummer voor OBN over laagveenzandlandschap (2018-2), zal een extra dik themanummer 
uitgebracht worden over het werk van STOWA (2018-1), gesponsord en mede geproduceerd door 
STOWA.  
In 2018 zijn 2 initiatieven genomen voor gesponsorde themanummer in 2019. Ten eerste een special 
issue over ecologische netwerken, in Nederland, Europa en mondiaal. De bedoeling is een extra dik 
Engelstalig nummer te maken met het oog op de evaluatie van de CBD in 2020. Ten tweede een 
themanummer over energietransitie en landschap. 
Met De Levende Natuur worden advertenties uitgewisseld over themanummers. 
Het is nog steeds niet gelukt om de artikelen van LANDSCHAP op de website www.landschap.nl 
toegankelijk te maken voor Google Scholar. Er wordt nog aan gewerkt, samen met De Lynx, het 
bureau dat de website beheert. 
De oplage schommelt al jaren rond de 530. Naast de leden-abonnementen zijn er ook 
abonnementen namens bibliotheken en instituten. In 2016 heeft de WLO, als experiment, auteurs 
die geen lid zijn van de WLO een gratis lidmaatschap met abonnement voor een jaar aangeboden. 

http://www.landschap.nl/


Hiermee wilde de WLO deze auteurs attenderen op de waarde van het lidmaatschap van de WLO. 
Het heeft nauwelijks nieuwe abonnees opgeleverd. Het experiment is gestaakt. 
 
Nieuwsbrief Landschap 
In 2017 is begonnen met een digitale Nieuwsbrief LANDSCHAP, bedoeld voor de auteurs van 
LANDSCHAP. Dat zijn er sinds 2008 ca 400. 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, met een oplage van 
ca 600. De Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar, aansluitend aan het verschijnen van een nieuw 
nummer en bevat de inhoudsopgave en samenvattingen van de artikelen, en daarnaast 
aankondigingen en mededelingen van de WLO. 
 
Website WLO 
Het (ict-) beheer van de WLO-website is overgegaan naar Communicatiebureau De Lynx. Door hen is, 
samen met WLO leden en het WLO-bestuur, een algehele vernieuwing en actualisering van de 
website doorgevoerd. Omdat aanpassingen in de website thans via het programma “Wordpress” 
plaatsvinden, is het onderhoud van de website veel gebruiksvriendelijker geworden. Veel werk vindt 
nu in zelfbeheer plaats, nl door redactieleden van landschap en door bestuursleden. De meest 
recente content vanuit het tijdschrift Landschap is nu via de website beschikbaar gemaakt.  
 
Ledenaantallen 
De WLO kent per 31-12-2017 265 leden-abonnees, daarnaast 15 leden zonder abonnement en 20 
studentleden met reductie. Daarnaast zijn er 36 abonnementen zonder WLO-lidmaatschap en 75 
institutionele abonnementen op Landschap. Na enkele jaren van teruglopende ledenaantallen is het 
ledenaantal nu min of meer stabiel. Het werven van nieuwe leden blijft een aandachtspunt van het 
bestuur. 
 

Uitleg van de gebruikte codes:   

WLID 02: Lidmaatschap inclusief Landschap   265 

WLID 01: Lidmaatschap zonder tijdschrift  15 

WABO_P: Tijdschrift zonder lidmaatschap  36 

WABO_I: Instituutsabonnement  39 

WABO_C: Abonnement via agent  36 

WLID_R: Reductielidmaatschap  20 

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

WLID_PR: Proeflidmaatschap  5 

WLIDJAAR: Een jaarlidmaatschap gratis  1 

    

 
 
Financiën. 
Over de financiën in 2017 wordt apart verslag gedaan. De WLO sluit 2017 met een positief saldo van 
€ 3.484 af. Dat is een mooi resultaat; en dit betekent dat we eind 2017 een algemene reserve hebben 
opgebouwd van in het totaal € 11.832. Deze toename van de reserve is vooral tot stand gekomen 
door het realiseren van twee gesponsorde themanummers van het tijdschrift Landschap. Tevens is er 
een overschot van € 3.200: (batig saldo € 3.843,- minus nagekomen onkosten). Dit bedrag is van de 
NVTL en de WLO en is gereserveerd voor eventuele vervolgacties op het symposium Het Betwiste 
Land. 
 



IALE 
De WLO is al vele jaren aangesloten bij IALE. IALE is een wereldwijde organisatie met het volgende 
missie statement: “The International Association for Landscape Ecology (IALE) aims to develop 
landscape ecology as the scientific basis for the analysis, planning and management of the 
landscapes of the world. IALE advances international co-operation and interdisciplinary synergism 
within the field, through scientific, scholarly, educational and communication activities.” 
De WLO heeft in 2017 haar relaties met IALE nog geen nieuw leven in geblazen wegens andere 
drukke bezigheden. Het bestuur beraadt zich op de voor- en nadelen van een intensievere 
betrokkenheid bij IALE. 
 
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. 
 
Bestuur 
Met ingang van 19 mei 2017 is Lian Kasper als bestuurslid aangetreden. 
Paul Roncken, plaatsvervangend voorzitter, heeft te kennen gegeven om drukke werkzaamheden per 
1 mei 2018 af te willen treden. 
 


