
Verslag Algemene Ledenvergadering WLO op 17 december 2008, Utrecht

Aanwezig: Inkie Goijer, Aat Barendregt (secretaris WLO), Matthijs Schouten (voorzitter 
WLO), Vincent Graauwmans (notulist), Jacques de Smidt, Twan Gremmen, Jos Dekker, Jerry 
van Dijk, Allard van Leerdam, Geert de Blust, Rianne Meester-Broertjes, Sophie Visser, Kees 
Musters, Jan Vermaat

Afwezig m.k.: Caroline Stegewerns, Martin Wassen, Henk Jansen

1) Opening
Om 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2) Mededelingen
 - technische situatie op dit moment
 - Landschap 25 jaar

Aat legt uit dat de WLO een chaotisch jaar achter de rug heeft. Dit  heeft meerdere oorzaken. 
Eén daarvan is het feit dat Aat vier maanden in de Verenigde Staten heeft  doorgebracht. Dit 
betekende dat hij vanaf afstand ‘de zaak draaiende’ moest zien te houden, maar dat er weinig 
nieuwe activiteiten zijn opgestart. De redactie van het  tijdschrift Landschap heeft gelukkig 
wel op normale kracht doorgedraaid, maar er zijn weinig nieuwe initiatieven ontplooid. 

Duidelijk is geworden dat de WLO dringend toe is aan nieuwe bestuursleden. 

Het tijdschrift Landschap bestaat in 25 jaar. Op 17 december 2008 wordt dat gevierd met een 
eendaags congres in Utrecht met verschillende thema’s en sprekers. 

Geert de Blust wordt door het bestuur van de WLO voorgedragen als erelid van de WLO. Hij 
heeft zich al sinds de oprichting van de WLO verdienstelijk gemaakt. Het voorstel wordt 
voorgelegd aan de aanwezige leden. Er wordt unaniem ingestemd met zijn benoeming. 

3) Notulen ALV 2007 (bijlage)

De notulen van de ALV van 12 mei 2007 worden besproken. Er zijn geen opmerkingen. De 
notulen worden aangenomen, met dank aan de notulist. 

4) Verkiezing nieuw bestuur
 - nog onduidelijk op dit moment

Er vinden een aantal transformaties plaats in het bestuur van de WLO. Dick Hamhuis en 
Taeke de Jong verlaten het bestuur. Het bestuur zet  zich in om de horizon van de WLO te 
verbreden. De WLO begon ooit als landschapecologische vakvereniging met de nadruk op 
fysiek en ecologische aspecten. Het zou goed zijn als de thema’s cultuurhistorie, beleving van 
het landschap en landschapsarchitectuur daarbij worden betrokken. Dit betekent het bestuur 
moet worden aangevuld met mensen met een achtergrond in die werkvelden. Matthijs heeft 
met een aantal mensen gesproken. De volgende mensen hebben toegezegd deel uit te willen 
gaan maken van het bestuur van de WLO: 



• Annette Kempenaar  Landschapsarchitect Staatsbosbeheer, werkt nu bij Alterra. 
• Marcel van Ool  Kunsthistoricus Staatsbosbeheer, wordt ingezet voor het 

aandachtspunt ‘de beleving van het landschap’
• Paul Ronken  Landschapsarchitect Wageningen (WUR)

Met deze drie nieuwe gezichten in het bestuur worden de verbredingsaspecten van de WLO 
goed vertegenwoordigd. 

Aan de aanwezige leden wordt de vraag gesteld of zij akkoord gaan met deze benoemingen. 
De aanwezigen gaan unaniem akkoord. Aan Marcel van Ool en Annette Kempenaar is tevens 
gevraagd of ze deel willen uitmaken van het dagelijks bestuur van de WLO, zij het in een niet 
formele functie. 

Matthijs geeft aan dat hij een lange periode van ziekte achter de rug heeft, maar vanaf januari 
2009 zich weer 100% kan inzetten voor de WLO. 

WLO staat nu voor ‘de Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch Onderzoek’. Met de 
uitbreiding van het bestuur en met het betrekken van nieuwe thema’s bij de WLO wordt 
nagedacht over een naamsverandering van de WLO. Het voorstel wordt gedaan om de naam 
te veranderen in “Werkgemeenschap Landschaps Onderzoek’. Voor deze naam wordt gekozen 
om ook niet ecologen bij de WLO te betrekken. 

Jan Vermaat stelt dat er wel kosten zijn verbonden aan een naamswijziging. Aat stelt  dat dit 
klopt, waarschijnlijk enkele honderden euro’s. Jacques zet vraagtekens bij deze 
naamswijziging. Hij argumenteert dat  de WLO een verenigingsclub is, wellicht stoot de 
nadrukkelijk term onderzoek juist mensen af. Matthijs reageert door te stellen dat de WLO 
juist ook niet-landschapsecologen aan zich wil binden. Juist via de term onderzoek kun je ook 
anderen bij de vereniging betrekken. Jos Dekker stelt voor om er dan ‘Werkgemeenschap 
Landschapsonderzoek en Ontwerp’ van te maken. Op deze manier blijft  de naam WLO 
behouden en betrek je ook landschapsarchitecten en ontwerpers bij de club. Matthijs beaamt 
dat er op dit moment een kloof bestaat  tussen ecologie en ontwerp. Jan mengt zich in de 
discussie en stelt  dat de rubriek Ontwerp in het tijdschrift Landschap in de afgelopen paar jaar 
nauwelijks is gevuld. Het is een nobel streven om ook architecten en ontwerpers te betrekken. 
Twan geeft aan dat hij juist geïnteresseerd is in de WLO vanwege het feit  dat hij zelf met 
onderzoek bezig is. Hij zou onderzoek en ontwerp gescheiden willen houden. Jacques vindt 
juist dat de term Ontwerp laat zien dat onderzoekers ook geinteresseerd zijn in ontwerp. Het 
zou een brug kunnen slaan tussen wetenschappers en landschaparchitecten. 

Matthijs vat de discussie kort samen en concludeert  dat er verschillende meningen bestaan 
t.a.v. een naamsverandering van de WLO. Hij zal aan het nieuwe bestuur het voorstel doen 
om te gaan verkennen wat wenselijk is. Aat voegt hieraan toe dat het  verstandig is om ook 
zelf bij landschaparchitecten te peilen of er behoefte is aan een integratie met de WLO. 

Aat geeft aan te stoppen met zijn functie als secretaris. Zowel Aat als Matthijs hebben veel 
moeite gedaan om een opvolger te vinden, helaas is er nog geen opvolger gevonden. Inkie 
vraagt wat de gemiddelde tijdsbesteding van de secretaris is. Aat geeft aan ongeveer 3 uur per 
week met de WLO bezig te zijn. Veel taken worden verricht door het KNAG bureau, 



waaronder het financieel beheer, ledenadministratie, communicatie, website en andere taken. 
De taken van de WLO secretaris bestaan vooral uit het beleggen van vergaderingen, het 
maken van agenda’s en het aansturen van het KNAG bureau. Jan vraagt zich af of het 
mogelijk om de taken te splitsen (secretaris en penningmeester als twee verschillende 
functies). Matthijs geeft aan dat de WLO al eerder geprobeerd heeft deze taak te splitsen, 
maar dat daar weinig animo voor was. Inkie geeft aan potentieel geïnteresseerd te zijn in de 
functie van WLO secretaris. Afgesproken wordt dat Aat tot april 2009 penningmeester blijft 
en Inkie secretaris wordt. In die tijd zal er een overdracht plaatsvinden tussen Aat en Inkie. 

5) Financiën 2007 en Verslag kascommissie

Aat geeft een korte toelichting over de financiën van 2007 en het verslag van de 
kascommissie. De kosten voor het tijdschrift Landschap zijn gedaald met 10.000 euro. Dit 
heeft te maken met het feit dat Jan Vermaat zonder financiële aanstelling hoofdredacteur van 
Landschap is geworden. Verder levert Barend Hazeleger, eindredacteur van Landschap, zijn 
diensten voor een zeer schappelijke kostprijs.

Alle kosten, uitgaven en inkomsten, opbrengsten zijn verder te lezen in het financieel 
overzicht. 

Jan concludeert dat de WLO bijna 10% heeft moeten interen op het  eigen vermogen. Dit 
betekent dat er meer inkomsten gegenereerd moeten worden en de uitgaven moeten worden 
beperkt. 

Matthijs leest de verklaring van de kascommissie voor en verleent decharge aan de 
penningmeester. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 

6) Begroting 2009 (bijlage)

Het financiële overzicht staat in de begroting voor 2009. 

Aat vertelt dat de uitgaven voor 2008 ongeveer gelijk zijn zoals deze waren begroot. De 
verenigingskosten zijn minder geworden. Landschap 2008 nummer 3 is deels betaald door de 
NWO. Extra kosten zijn gemaakt met het uitbrengen van de verschillende routes die bij 
Landschap werden meegeleverd. Jan vraagt of de kosten voor het KNAG bureau niet minder 
kunnen. Matthijs geeft aan dat wordt gekeken of de huisvestingskosten van het WLO bureau 
in de toekomst kunnen worden teruggebracht. Dit betekent wel dat het bureau in de toekomst 
minder taken voor de WLO kan vervullen. Aat heeft al contact gehad met de directeur van het 
KNAG. Binnenkort gaat hij hier verder met hem over praten. Verder wordt gekeken of het 
ook in de toekomst mogelijk is om extern gefinancierde themanummers uit te brengen. 

Tot slot wordt de begroting wordt goedgekeurd. 

7) Rondvraag

Rianne geeft aan dat het  lastig is om betrokkenheid bij de WLO te voelen. Graag ziet zij dat 
de WLO zich nadrukkelijker profileert, o.a. door middel van het frequenter sturen van een 
nieuwsbrief of meer informatie op de website. Ze concludeert  door te stellen dat 



betrokkenheid bij een vereniging meer deelname stimuleert, waardoor uiteindelijk ook meer 
inkomsten kunnen worden gegenereerd. 

8) Sluiting

Om 9.50u sluit de voorzitter de vergadering.


