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1. Tijdschrift Landschap 

Het tijdschrift LANDSCHAP is een van de kernactiviteiten van de WLO. In 2019 werden twee reguliere nummers 
uitgebracht en twee themanummers. 2019-1 en 2019-3 waren reguliere nummers. Het eerste themanummer, 2019-2, 
was een themanummer over ecologische riviernetwerken in Nederland en Vlaanderen. Het werd gefinancierd door 
het WNF, RWS en de provincie Gelderland. Het tweede themanummer, 2019-4,was geheel gewijd aan de 
klimaatopgave en energietransitie. Het werd gefinancierd door de ministeries van LNV en EZK.  
 
Voor 2020 zijn twee nieuwe gesponsorde themanummers geworven. 2020-3 wordt een themanummer over het 
Eems-Dollard 2050 programma, gefinancierd door de provincie Groningen. 2020-4 wordt een themanummer over 
bodem, landgebruik en landschap. Het wordt mede geproduceerd en gefinancierd door Initiatief Bewust 
Bodemgebruik. Voor 2021 zijn ook al twee gesponsorde themanummers verworven. 2021-1 wordt een themanummer 
over het programma Beleidsondersteunend Onderzoek Natuur Ambitie grote Wateren (BO-NAGW) van LNV, I&W en 
RWS en gefinancierd door Wageningen UR. Het derde nummer van 2021 wordt weer een co-productie met OBN over 
beekdalvenen. 
 
Het aantal abonnees is gedaald tot ruim 400 eind 2019. Naast de leden-abonnementen zijn er ook abonnementen van 
bibliotheken en instituten. Het aantal abonnees is eind 2019, na een goed jaar in 2018, weer op het niveau van eind 
2017 (zie paragraaf 4). Over meerdere jaren neemt het aantal abonnees wel geleidelijk af. Die afnemende trend 
verdient aandacht. 
 
Met De Levende Natuur worden advertenties uitgewisseld over themanummers. Artikelen van gesponsorde 
themanummer worden direct op de website van WLO/LANDSCHAP geplaatst: www.landschap.nl. Artikelen uit 
reguliere nummers worden voortaan na een halfjaar na publicatie in LANDSCHAP op de website geplaatst. Dat was tot 
voor kort na een jaar. Door de toenemende tendens tot open access voor wetenschappelijke publicaties verwachten 
auteurs die een wetenschappelijk artikel in LANDSCHAP willen publiceren, directe openbaarheid van hun artikel.   
Alle artikelen van LANDSCHAP verschijnen na publicatie op de website van WLO/LANDSCHAP ook op de site van het 
Groen Kennisnet www.groenkennisnet.nl.  

2. Nieuwsbrief Landschap 

In 2017 is LANDSCHAP begonnen met een digitale Nieuwsbrief LANDSCHAP, bedoeld voor de auteurs van LANDSCHAP. 

De meeste auteurs zijn geen lid van de WLO en dus ook (nog) 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, en wordt verzorgd door Lian Kasper (WLO) en Jos Dekker (LANDSCHAP). Het aantal abonnees van de 

Nieuwsbrief is in 2019 gegroeid tot ongeveer 700. De Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar, aansluitend aan het 

verschijnen van een nieuw nummer van LANDSCHAP en bevat de inhoudsopgave en samenvattingen van de artikelen, 

en daarnaast aankondigingen en mededelingen van de WLO. Voor de nieuwsbrief kan eenieder zich gratis abonneren. 

3. Academie voor Landschap 

Vanuit het WLO bestuur is afgelopen jaar gewerkt aan het uitwerken van een eerste reeks lezingen onder de naam 
'Academie voor Landschap'. De academie voor landschap gaat ieder jaar in op een actueel thema, en is bedoeld om 
kennis en kunde vanuit het WLO en NVTL netwerk wijder beschikbaar te maken voor mensen die professioneel 
betrokken zijn bij het landschap. De Academie kan, naast het blad Landschap, een hoofdpijler worden van de WLO 
waarmee de organisatie zich profileert als actieve organisatie.  Geconstateerd wordt dat mensen tegenwoordig 
minder snel lid worden, maar eerder afkomen op aantrekkelijke activiteiten. De Academie voor Landschap geeft zo 
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een nieuwe impuls aan de WLO, in het kader van een doorgaande discussie over vernieuwing, verjonging en 
continuïteit van de organisatie. Daarnaast geeft de academie mogelijkheid om voortzetting te geven aan het 
Symposium 'het Betwiste Land' van najaar 2016, waarvan een restbudget beschikbaar is dat samen met de NVTL 
beheerd wordt. 

De WLO start, als de omstandigheden het toelaten, in de herfst met haar eerste serie bijeenkomsten onder de naam 
'Academie voor Landschap' in samenwerking met de NVTL en Staatsbosbeheer. De eerste reeks neemt de vorm aan 
van een pilot in samenwerking met Staatsbosbeheer. Doelgroep is de achterban van WLO/NVTL, bestaande uit 
voornamelijk landschapsarchitecten en -ecologen, en werknemers van Staatsbosbeheer, waaronder staf, 
provinciehoofden en leden van beheerteams.  
 
“Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen. Ik huil, omdat ik overal verlies om me heen zie.” De Friese bioloog Theunis 
Piersma voelt pijn wanneer hij kijkt naar het Friese landschap. Landschapspijn om precies te zijn. 
                                                                                                                             - Nieuwsuur 08 Augustus 2016 
 
Het thema van de eerste serie is landschapspijn, en het omgaan met gevoelens bij verandering of verlies van het 
landschap dat we kennen en liefhebben. We gaan met landschapsprofessionals en natuurbeheerders in gesprek over 
vragen als: hoe ga je zelf om met thema's als verlies van biodiversiteit en klimaatverandering? Wat is de rol van gevoel 
en hoe kun je het inzetten als kracht? Hoe voer je het gesprek met bewoners en bezoekers?  
 
De reeks wordt gehost door Staatsbosbeheer en vind plaats op 16 en 30 september en op 28 oktober 2020 
(middagprogramma).  
 
4. Ledentallen en lidmaatschappen 
 
In 2019 zijn er 39 leden vertrokken en 19 bij gekomen. 

 

Typen lidmaatschap 
Januari 

2018 
 Januari 
2019 

Januari 
2020 

Lidmaatschap inclusief Landschap  265 280 272 

Lidmaatschap zonder tijdschrift  15 15 14 

Tijdschrift zonder lidmaatschap  36 37 20 

Instituutsabonnement  39 41 40 

Abonnement via agent  36 38 35 

Reductielidmaatschap  20 21 20 

Een aantal personen/instellingen en een 
erelid ontvangen Landschap gratis  1           16 

15 

Proeflidmaatschap  5 8 5 

Gratis jaarlidmaatschap   1 2 0 

   418 458 421 

 

Tijdens de ALV 2019 is besloten om lidmaatschappen te versimpelen en bijdragen aan te passen. Sommige 
veranderingen zijn per 1 januari 2020 reeds doorgevoerd, anderen gaan in per 1 januari 2021. Overzicht 
veranderingen: 

 Lidmaatschap inclusief Landschap | 2019: €60, 2020: €65 

 Instituutsabonnement  | N2019: €115, 2020: €125 

 Abonnement via agent, bijvoorbeeld bibliotheken in het buitenland | 2019: €115, 2020: €125 

 Reductielidmaatschap | Wordt alleen voor studenten. Blijft €40  

 Een aantal personen/instellingen en een erelid ontvangen Landschap gratis | Blijft bestaan, dit zijn o.a. 

ruilabonnementen 

 

De volgende  lidmaatschappen vervallen:  

 



 : Lidmaatschap zonder tijdschrift |  2019: €15. Bestaande leden krijgen een brief met het aanbod zich aan te 

sluiten bij WLID02 lidmaatschap met tijdschrift, reageren zij niet, dan vervalt hun lidmaatschap automatisch 

eind 2020. 

 Tijdschrift zonder lidmaatschap | 2019: €50. Bestaande leden worden automatisch opgewaardeerd per 

01.01.2021 naar WLID02. Proeflidmaatschap |  Is reeds vervallen 

 Een jaarlidmaatschap gratis | Is reeds vervallen 

 
5. Bestuur en kascommissie 
 
Het bestuur bestaat in 2019 uit: 
 

Nel Sangers (voorzitter) 
Moniek Nooren (penningmeester) 
Lian Kasper (waarnemend secretaris) 
Sander van Opstal  
Jos Verheul 
Niek Hazendonk 

 
Jos Dekker (hoofdredacteur, adviseur) 

 
In 2019 hebben geen veranderingen in het bestuur plaatsgevonden. De WLO is op zoek naar nieuwe leden voor het 
bestuur. Onder andere op de posities penningmeester en secretaris. Maar leden die vooral willen meedenken en onze 
werkgemeenschap verder willen uitbouwen zijn van harte welkom om zich voor het bestuur aan te melden. 
 
De kascommissie bestaat in 2019 uit:  
 
  Rianne Meester Broertjes 
  Henk Jansen (aftredend) 
 
De WLO is op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie voor de komende twee jaar. 
 
6. Toekomst WLO 
 
In 2022 bestaat onze Werkgemeenschap 50 jaar. Een memorabele leeftijd. Ook een leeftijd om terug te kijken en 
vooruit te kijken. Een tijdstip van bezinning. Hoe past een actieve Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek in de 
huidige tijd? Wat is de huidige relatie tussen het Tijdschrift en onze Werkgemeenschap? Kan het in 
samenwerkingsvormen ook anders vormgegeven worden? Hoe spreken we de jongere generatie Landschappers aan? 
Inmiddels hebben we samenwerkingsprojecten met de NVTL en zoeken we verbinding met andere organisaties.  
 
En hoe kunnen we onze organisatie meer digitaal laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen. De Nieuwsbrief is 
daar een goed voorbeeld van; deze heeft nu een oplage van bijna 700  en verschijnt net zo frequent als ons tijdschrift. 
 In de Nieuwsbrief kunnen ook artikelen worden opgenomen, waarvoor in LANDSCHAP geen ruimte is.De combinatie 
met onze website als meer statische informatiedrager werkt dan zeer functioneel. Denk aan het online publiceren van 
artikelen uit LANDSCHAP. 
 
Oftewel: We werken aan onze transitie met behoud van de waarden die passen bij de doelstellingen van onze 
Werkgemeenschap. Wanneer jullie mee willen denken meld je dan bij onze secretaris: Lian Kasper via 
wlo@landschap.nl. Of ga meedraaien in ons bestuur: zie de oproepen onder ‘Bestuur en Kascommissie’ 
 
 
7. Financiën.  
 
Op 31 december 2019 heeft de WLO 26.456 euro in kas. Daarvan zijn 3.700 euro gereserveerd voor de pilot academie: 
500 euro gestort door Urgenda (d.d. 20-08-2019) plus 3.200 euro die eerder zijn gereserveerd voor het vervolg van 
het symposium. Dus blijft 22.756 euro over aan niet-geoormerkte reserve. Het is dus gelukt om deze reserve flink te 
laten groeien. Een mooi resultaat, dat vooral samenhangt met de realisatie van twee dubbeldikke gesubsidieerde 
themanummers van Landschap. Zie verder bijlage financieel jaarverslag 2019. 
 


