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In 2015 heeft LANDSCHAP een nieuwe omslag gekregen. Er zijn 4 nummers uitgebracht, waarvan één
themanummer. Landschap 2015-3 was een themanummer over kennis-co creatie in
wetenschapswinkelprojecten. Het werd gefinancierd door de Wetenschapswinkel Wageningen UR,
waarmee ook de gelegenheidsredactie werd gevormd.
Een van de artikelen gaf aanleiding tot kritiek van betrokkenen bij het project waar het artikel over
ging. Die kritiek en het weerwoord van de auteurs is te vinden op de site van LANDSCHAP. Tussen
auteur en critici is een afrondend gesprek georganiseerd.
Om nieuwe abonnees te werven heeft het WLO bestuur besloten om auteurs die geen abonnement
hebben voor een jaar een gratis WLO lidmaatschap incl. abonnement aan te bieden. Ook deelnemers
aan de Reizend landschap salons die geen abonnement hebben, krijgen een gratis jaarabonnement
aangeboden. De hoop is dat auteurs en salondeelnemers vervolgens lid blijven. Dat effect moet in
2016 blijken.
De ontwikkeling van het aantal abonnees is gestabiliseerd, aan de daling lijkt een eind gekomen, zie
het financieel jaarverslag 2015.
In 2016 verschijnen twee themanummers. LANDSCHAP 2016-1 is een themanummer over het NWOprogramma Biodiversiteit werkt, dat gefinancierd wordt door NWO, met wie ook de
gelegenheidsredactie werd gevormd. Dit nummer is inmiddels verschenen. Het is meegestuurd met
De Levende Natuur waardoor de oplage opeens met ruim 2000 exemplaren werd verhoogd. Het is
het resultaat van een goede relatie met DLN. LANDSCHAP en DLN wisselen advertenties over
themanummers uit om niet.
LANDSCHAP 2016-2 is een themanummer over nat zandlandschap, een landschapstype waar het
OBN aan werkt. Het nummer wordt gefinancierd door OBN, dat ook in de redactie zit. Met OBN zijn
afspraken gemaakt om ook in 2017 en 2018 een themanummer uit te brengen.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2015 circa 6 keer vergaderd, in wisselende samenstelling.
Het bestuur is in 2015 versterkt met Nel Sangers. Afscheid is genomen van de bestuursleden Inkie
Gooier, Georgette Leltz en Karle Sykora. Secretaris Karle Sykora is eind 2014 opgevolgd door Sander
van Opstal. Gekozen is voor een klein bestuur, gericht op praktische activiteiten. Daarmee is het
huidige bestuur kleiner dan de huidige statuten voorschrijven, wij denken dat dit wel zo praktisch is.
Het bestuur heeft zich zowel over de statuten gebogen. Wegens de financiële kosten is wijzigingen
van de statuten thans niet opportuun. Hiermee samenhangend is het aanvragen van de ANBI status
nog even op de lange termijn geschoven.
Tijdens de afgelopen jaren is door het bestuur veel aandacht besteed aan de financiële situatie van
de WLO, aan het tijdschrift landschap, en aan de verbreding van de “scope” van de WLO: van
landschap ecologische oriëntatie naar een landschap oriëntatie waarin brede aandacht is voor het
menselijke aspect in al zijn verschijningsvormen.
Een deel van het Archief WLO is overgenomen door de UB Amsterdam, afdeling Bijzondere
Collecties. Dank aan lid Rob Jongman voor zijn inspanningen hiervoor.
Congres “Het Betwiste Land”
In 2016 treedt de voorzitter van de WLO, Matthijs Schouten na meer dan 10 jaar voorzitterschap
terug als voorzitter. Vanwege de grote actualiteit van de vluchtelingenproblematiek en om dit
terugtreden van Matthijs als voorzitter te markeren organiseert de WLO samen met de NVTL op
donderdag 6 oktober 2016 in de Gelderland Fabriek in Culemborg een congres over de thematiek
“Klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling”.

In het congres worden de volgende vragen aangesneden: wat heeft landschap met de thema’s
klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling te maken?
Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige,
omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog,
besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen
voorgedaan. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken
van conflicten? De initiatiefnemers tot dit symposium menen dat de huidige migratiestromen naar
Europa zo omvangrijk zijn dat ze zowel in de vertreklanden als in de ontvangende landen onderwerp
moeten zijn van wetenschappelijke studie.
De vier in de titel genoemde maatschappelijke thema’s onderstrepen dat de vormgeving, inrichting ,
gebruik en beheer van het landschap een zaak is die permanente aandacht vraagt. Een goed
vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of
nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is
geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of zelfs conflict. Een
duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om
dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij
inrichting, gebruik en beheer. Tijdens het Congres “Het betwiste land” reflecteren we op de
genoemde vier thema’s en hoe deze aanleiding kunnen zijn tot onderzoek, inrichting en gebruik van
het landschap.
Reizend Landschap
Reizend Landschap is een activiteit van de WLO die georganiseerd wordt door Paul Roncken, Jeroen
Kruit en Jos Dekker. RL gaat op bezoek bij een bijzondere landschappelijke activiteit, bijvoorbeeld een
nieuwe landinrichting, en organiseert daarvoor, tezamen met betrokkenen, 2 salons voor leden van
de WLO en andere deskundigen. In die salons wordt vrijelijk gesproken over die landschappelijke
activiteit.
In juni 2015 is RL op bezoek geweest bij de voormalige afvalstort Braambergen in Almere. De salons
werden georganiseerd samen met de eigenaar Afvalzorg en landschapsarchitect Rob Aben die bij de
planvorming is betrokken. Het verslag is te vinden in LANDCHAP 2015-4.
Voor 2016 heeft RL nog geen activiteiten gepland.
Werkgroepen
De WLO kent twee actieve werkgroepen die zich richten op een deelgebied van de
landschapsecologie.
De Werkgroep Stadsecologie onderzoekt de landschapsecologie binnen het verstedelijkt gebied.
De Werkgroep Europa richt zich op het internationale landschapsonderzoek.
De Werkgroep Europa heeft in november 2015 een studiebijeenkomst georganiseerd over de “fitness
check” van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hieraan namen ca 35 leden en niet-leden deel. Er bleek met
name belangstelling voor de verplichte monitoring en –rapportage en voor de gebiedscontracten.
WLO-leden kunnen lid worden van een van de werkgroepen door zich aan te melden bij de
contactpersoon van deze werkgroep.
De Werkgroep Ecohydrologie legt de relatie tussen waterhuishouding en de ontwikkeling in een
landschap. Deze werkgroep was actief tot en met 2009. De werkgroep is momenteel slapende.
De Werkgroep Historische Ecologie onderzoekt de historische ontwikkeling. Deze werkgroep
bestond van 1993-2010 en is opgeheven.
WLO-leden die een nieuwe werkgroep willen oprichten of een oude werkgroep nieuw leven in willen
blazen kunnen zich melden bij het bestuur van de WLO via het secretariaat.
Website WLO
De website van de WLO is geheel en al vernieuwd en aan de actuele situatie aangepast. Op dit
moment wordt aan de interactiviteit gewerkt middels het instellen van een Twitteraccount.

