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Aanwezig:!
Hans van Biezen, Wouter Wubben, Sander van Opstal, Philip E. Claringbould, Matthijs Schouten, Georgette
Leltz, Jaques de Smidt, Wladimir Bleuten, Gerard van Dijk, Theo Meeuwissen, Inkie Goijer (notulen)!

!

Afwezig met kennisgeving:!
Jos Dekker, Paul Roncken, Annet Kempenaar, Ies Zonneveld, Twan Gremmen, Marcel van Ool, Jerry van
Dijk.!

!
!
!
!

1. Opening!
Matthijs Schouten heet iedereen welkom en opent de algemene ledenvergadering.!
2. Mededelingen!
Er zijn geen mededelingen.!
3. Verslag ALV 2010 (24 februari 2011)!
Het verslag van de ALV 2010 is vastgesteld.!
De werkgroep ecohydrologie heeft de WLO gevraagd te onderzoeken of er nog echte landschapsecologen
worden opgeleid. Het bestuur van de WLO heeft nog niets met deze vraag gedaan. Jaques de Smidt pakt
deze vraag op. Op de volgende ALV zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden besproken.!

!
!

Uit het verslag van de ALV 2010:!
Vanuit de werkgroep Ecohydrologie is de volgende oproep gekomen:
Op ons onlangs gehouden bestuursoverleg is er enige bezorgdheid geuit over de toekomst van de
landschapecologie. De bestuursleden van de werkgroep ecohydrologie maken zich met name zorgen over
de aanwas van nieuwe landschapsecologen. Wat ons opvalt is dat we in onze werkkring weinig goed
opgeleid jong, aanstormend talent tegenkomen. Soms een enkeling die een beetje geroken heeft aan het
vak, maar een gedegen opleiding ontbreekt. Zijn ze er niet, of komen wij ze min of meer toevallig niet tegen?
Het zou wel eens kunnen schorten aan opleiding. Zijn er tegenwoordig nog wel voldoende en adequate
studierichtingen die (potentiele) landschapecologen leveren? Hier zou wel eens een taak kunnen liggen voor
de WLO: een nader onderzoek en eventueel volgend een signaal naar opleidingen en werkveld.
Wellicht is een ander soort systeemdenker in opkomst? Landschapsecologie zit naar het idee van de
ledenvergadering nog wel in opleidingen. Er zijn wel veel klappen gevallen (financieel) bij de groepen waar
landschapsecologen traditioneel afstuderen. Ecologen studeren nu juist veel breder af en zijn daarmee meer
landschapsecoloog. Is er behoefte aan de hele brede landschapsecoloog of juist een ecoloog die weet waar
hij de informatie vandaan kan halen, relaties kan leggen met andere vakgebieden en dat kan begrijpen. Wat
zijn de arbeidsperspectieven voor landschapsecologen en de marktontwikkelingen?"
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4. Terugblik 2011!
Zie jaarverslag.!
5. Financien 2011!
Zie financieel verslag.!
Philip E. Claringbould meld zich aan voor de kascommissie.!

!

!
6. Begroting 2012!
Zie begroting.!
Om rond te komen als WLO zijn twee gesponsorde themanummers per jaar nodig. Daarnaast kunnen we als
WLO nog bezuinigen en proberen meer leden te werven en donaties te verkrijgen. Ideeën die hiervoor uit de
ALV komen zijn:!
- Samenwerken met een uitgever voor de uitgave van Landschap!
- Lidmaatschapsgeld verhogen. Hier stemt de ALV niet mee in.!
- Een oproep doen voor een vrijwillige (eenmalige) donatie (pas als de WLO een ANBI is)!
- De WLO aanmelden als ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling), zodat donaties aftrekbaar zijn.!
- Gastcolleges geven!
- Themanummer over het Deltaprogramma!
- Persoonlijker maken van de WLO: onze leden beter leren kennen en persoonlijk uitnodigen voor
activiteiten.!

!
!

7. Vooruitblik 2012!
Zie jaarverslag 2012.!
8. Rondvraag!
Ger van Dijk: Welke organisaties laten een natuur- en milieugeluid horen dat verder gaat dan hun eigen
terrein? > KNNV!
Philip E. Claringbould: Duurzaamheid is een belangrijk thema. Hoe staat de WLO hierin? > De WLO ziet
duurzaamheid niet als specifiek thema, maar als onderdeel van diverse landschapsthema’s.!

!

9. Sluiting!
Matthijs Schouten sluit de vergadering.

!
!
!
!
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Jaarverslag 2011!
!
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Bestuur WLO!
Wouter Wubben is in 2011 toegetreden als bestuurslid. Roel Posthoorn neemt in 2012 afscheid als
bestuurslid van de WLO.!

!

Samenstelling WLO-bestuur in 2011:!
Voorzitter: Matthijs Schouten!
Vice-voorzitter: Georgette Leltz (Dunea)!
Secretaris-penningmeester: Inkie Goijer (Tauw)!
Algemeen bestuur:!
Jos Dekker (Universiteit Utrecht)!
Annet Kempenaar (WUR)!
Marcel van Ool (staatsbosbeheer)!
Sander van Opstal (LNV)!
Roel Posthoorn (Natuurmonumenten)!
Paul Roncken (WUR)!
Wouter Wubben (Gemeente Westland)!

!
!
!!
!!

In januari 2011 heeft de WLO haar eerste, zeer geslaagde, promovendidag georganiseerd (zie het
bijgevoegde verslag).!
Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2011!

Werkgroep Ecohydrologie!
De werkgroep Ecohydrologie is slapende.!

Werkgroep Europa!
De werkgroep Europa heeft op 9 juni 2011 een bijeenkomst gehouden over het proefschrift van Roel During:
Cultural Heritage Discourses and Europeanisation (2010). Zijn vraag was in hoeverre debatten over cultureel
erfgoed in het teken staan van cultureel pluralisme of universalisme. Het debat was levendig en leidde ook
tot enkele kennisvragen. Een verslag van deze bijeenkomst is verschenen in Landschap 28,2: 91.!
Jos Dekker en Sander van Opstal !

!!
!!

Werkgroep Historische Ecologie!
De werkgroep Historische Ecologie is tijdens de ALV 2010 opgeheven.!

Werkgroep Stadsecologie!
De werkgroep ecologie heeft in 2011 een tweetal bijeenkomsten gehouden. In het voorjaar was een
bijeenkomst in Tilburg waarbij een aantal presentaties zijn gegeven rondom het thema biodiversiteit met
aansluitend een bezoek aan de biodiversiteitstuin.
In het najaar 2011 werd in Zoetermeer een bijeenkomst gehouden over vleermuizen in de stad. Deze druk
bezochte bijeenkomst werd afgesloten met een vleermuis wandeling door de stad, waarbij de social talk van
vleermuizen duidelijk hoorbaar was.
Ook is namens de werkgroep stedelijke ecologie een reactie gegeven op de concept nieuwe natuurwet,
waarbij kritische kanttekeningen zijn geplaatst.
Al enige tijd liep de werkgroep aan tegen het feit dat het moeilijk was om documenten uit te wisselen via het
yahoo netwerk. Om die reden is zij in 2011 overgeschakeld op het ROM netwerk waarbij de

!
gegevensuitwisseling binnen een besloten groep eenvoudiger en efficiënter is.
Tot slot heeft Ton Eggenhuizen zich aangesloten bij het bestuur, dat nu bestaat uit Karel Beljaars, Arjan van
Veen, Gitty Korzuize en Diny Tubbing.!
Diny Tubbing - voorzitter werkgroep Stadsecologie!

!

Werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies!
Deze nieuwe werkgroep is in 2011 opgericht en een paar keer bijeengekomen. De werkgroep gaat op zoek
naar de integratie van de verschillende landschapsdisciplines (zoals landschapsecologie,
cultuurhistorie, landschapsbeleving, sociaaleconomie en landschapsontwerp) in wetenschap en praktijk. De
werkgroep is nog in de verkennende fase en op zoek naar de opdracht waarmee ze aan de slag gaat.!

!

Tijdschrift Landschap!
Landschap is in 2011 vier keer verschenen, waarvan drie keer als reguliere uitgave en één keer als betaald
themanummer. Het themanummer was gewijd aan de Natuurverkenning van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). Deels naar aanleiding van dat themanummer heeft de Landschapredactie samen met
het PBL en de WOT in 2012 een ééndaags symposium georganiseerd. In totaal zijn er 13 wetenschappelijke
artikelen, 6 opinie artikelen, 4 boekbesprekingen, 4 interviews, 5 keer verenigingsnieuws en 4 redactionelen
gepubliceerd.!
De redactie bestond in 2011 uit Jerry van Dijk (hoofredacteur, Universiteit Utrecht), Barend Hazeleger
(eindredacteur, Agrapen), Geert de Blust (INBO), Jos Dekker (Universiteit Utrecht), Harm Duel (Deltares),
Fred Kistenkas (Wageningen Universiteit/Alterra), Diederik van der Molen (Rijkswaterstaat), Kees Musters
(Centrum voor Milieukunde Leiden), Mark van Veen (Planbureau voor de Leefomgeving), Jan Vermaat (Vrije
Universiteit Amsterdam) en Mariëlle van der Zouwen (KWR Water Cycle Research). !
Landschap staat geregistreerd in Scopus, een internationale database voor wetenschappelijke artikelen.
Hierdoor tellen publicaties in Landschap op een aantal universiteiten mee als peer reviewed artikel in de
outputbepaling van wetenschappelijk medewerkers.!
Jerry van Dijk - hoofdredacteur Landschap

!
Report on the first joint PhD meeting of the WLO and SENSE research cluster VI!

!

On January 13 2011, nearly 20 PhD students and other people with an interest in landscape studies and
nature conservation gathered at Utrecht University for the first joint PhD meeting of the WLO and SENSE
research cluster VI.!

!

We were welcomed by Matthijs Schouten, chairman of the WLO, who reflected on the field of landscape
studies. He noted that we have lots of specialists studying all the different ‘layers’ of the landscape, but that
people studying the whole do not seem to exist. We do not have ‘landscapologists’ or any departments of
‘landscapology’ at any of our universities. Schouten suggested that this may be the reason why the
landscape is still being degraded. There is much attention for landscape, many people are worried about
landscape degradation, but still the degradation continues. Here he drew an analogy with medicine. When a
surgeon focuses too much on the separate organs and lose sight of the body as a whole, the patient will
probably die at the operating table. To avoid this gloomy prospect, the WLO wants to stimulate debate and
research on landscape in a broader sense. One way to do this is to provide an opportunity for young
researchers studying the landscape from different disciplines to present their work to each other and to form
a more permanent network. After the welcome, the networking already started in a speed date session,
aimed at getting to know each other and each others work.!

!

The presentation session in the afternoon was kicked-off by philosopher Floris van den Berg, who gave a
thought-provoking speech, advocating a radical and fundamental change in our approach of our environment
to halt degradation of landscape, nature and our own society. We then continued with presentations by Roel
van Klink (RUG), William van Dijk (WUR), Hanneke Wiggers (WUR), Paul Roncken (WUR) and Derek van
Berkel (VU) about their PhD research. The topics represented a broad range of subjects, spanning from saltmarsh conservation management, trough agri-environmental schemes and designing the sublime landscape
up to visualizing future landscape change scenarios in rural areas. The session ended with a plenary
discussion on the need for interdisciplinary integration of landscape studies and the obstacles we identify
that hamper this integration.!

!

At the end of the afternoon, Jerry van Dijk introduced the SENSE research cluster VI. The research cluster
aims to provide a platform for researchers within the themes “Landscape ecology, restoration ecology and
nature management” by assisting in the organization of a range of activities from PhD-days to Summer
Schools. PhD students are invited to propose activities and get financial support (and TSP credits!) from
SENSE to organize them. The PhD students present agreed on the need for such a platform and to start with
organizing a PhD day at least once a year.!

!

The day ended with drinks, during which the discussion and networking continued. The drinks also boosted
the creativity, because two PhD students already came up with the idea of organizing an excursion to the
island of Tiengemeten, which has been partly returned to nature in 2007. We’ll keep you posted!!!

!

Jerry van Dijk & Wil Tamis, SENSE cluster VI coordinators
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Financieel verslag 2011
De WLO sluit 2011 af met een verlies van ruim EUR 5.000.
Het aantal leden en abonnementen is in 2011 verder afgenomen, waardoor inkomsten uit contributies en
abonnementen lager zijn. Op de begroting stonden 2 themanummers, hiervan is er maar 1 uitgekomen. Dit
drukt flink op de inkomsten, terwijl de kosten voor Landschap wel op begroting zijn.
In 2011 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. Zaalhuur voor de promovendidag en
studiemiddag van de werkgroep Europa staan onder verenigingskosten, aangezien hier geen inkomsten
tegenover stonden.
De opschoningsactie van 2010 is in 2011 voortgezet. De leden, die na meerdere keren gemaand te zijn, de
contributie voor 2009, 2010 en/of 2011 niet hebben betaald zijn geschrapt als lid van de WLO. De
openstaande posten van 2009 (ruim EUR 4.500) zijn afgeboekt als oninbaar.
Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2011

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

Begroting 2012
Voor 2012 houden we rekening met een verdere daling van het aantal leden en abonnementen. We gaan er
vanuit dat we ook dit jaar oninbare vorderingen gaan afboeken. Dit gaat dan over de oninbare vorderingen
van 2010 (naar schatting EUR 1.000).
We gaan uit van twee ondersteunde themanummers, waarvan één al vaststaat (duinen, schuift door vanuit
2011).
Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2011

Bijlage:
Begroting

Winst- en verliesrekening
Werkelijk 2011 Werkelijk 2010
Inkomsten
Contributies en abonnementen
Afboeking oninbare vorderingen
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

€ 41.197
-€ 4.565
€ 8.032
€ 451
€ 45.115

€43.875
-€17.857
€11.570
€21.743
€895
€479
€60.705

Uitgaven
Landschap
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel
Verenigingskosten
Totaal uitgaven

€ 31.328
€ 17.660
€ 1.391
€ 50.379

€36.346
€652
€17.660
€726
€55.383

Resultaat

-€ 5.264

€5.321

Uitgebreide winst- en verliesrekening
Werkelijk 2011 Werkelijk 2010
Inkomsten
Contributies en abonnementen
Contributies en abonnementen

€ 41.197
€ 41.197

€43.875
€43.875

Afboeking oninbare vorderingen
Afboeking oninbare vorderingen

-€ 4.565
-€ 4.565

-€17.857
-€17.857

€0

€11.570
€11.570

€ 8.032
€ 8.032

€21.743
€21.275
€468

€0

€895
€895

€ 451
€ 338
€ 113

€479
€125
€276
€78

€ 45.115

€60.705

€ 31.328
€ 16.134
€ 12.379
€ 2.032
€ 426
€ 357

€36.346
€19.872
€13.319
€2.914
€116
€125

Studiedagen en excursies
Studiedagen en excursies

€0

€652
€652

Huisvesting en personeel
Huisvesting en personeel

€ 17.660
€ 17.660

€17.660
€17.660

Verenigingskosten
Website
Kantoorkosten
Vergaderkosten / publiciteit
Contributies
Bankkosten

€ 1.391
€ 226
€ 51
€ 864
€ 27
€ 223

€726
€226
€160
€66
€71
€208

Mutatie voorzieningen
Vervallen voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop
Subsidie/ondersteunende themanummers
Losse verkoop
Studiedagen en excursies
Studiemiddag
Overige inkomsten
Losse verkoop
Rente
Royalties
Totaal inkomsten

Uitgaven
Landschap
Opmaak, ontwerp en druk
Eindredactie
Verzending
Vergaderkosten
Overige kosten

Diversen

-€5

Totaal uitgaven

€ 50.379

€55.383

Resultaat

-€ 5.264

€5.321

Balans 2011
31-dec-2011
Activa

31-dec-2011
Passiva

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

€3.032
€2.810
€222

Eigen vermogen
Eigen vermogen 2010
Winst 2011

Liquide middelen
Bankrekening
Bankrekening België
Kapitaalrekening

€13.468
€92
€476
€12.900

Kortlopende schulden
Crediteuren
Bank- en rentekosten

Totaal activa

€16.500

Totaal passiva

€6.824
€12.088
-€5.264
€9.676
€9.641
€35

€16.500

Balans 2010
31-dec-2010
Activa

31-dec-2010
Passiva

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

€19.997
€9.682
€10.315

Eigen vermogen
Eigen vermogen 2009
Winst 2010

€12.088
€6.767
€5.321

Liquide middelen
Bankrekening
Bankrekening België
Kapitaalrekening

€17.365
€2.763
€102
€14.500

Kortlopende schulden
Crediteuren
Bank- en rentekosten

€25.274
€25.239
€35

Totaal activa

€37.362

Totaal passiva

€37.362

Begroting
Begroting 2012 Begroting 2011 Begroting 2010

Werkelijk 2011 Werkelijk 2010

Inkomsten
Contributies en abonnementen
Afboeking oninbare vorderingen
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

€40.000
-€1.000

€42.000
-€2.000

€46.000

€41.197
-€4.565

€11.000
€1.000
€250
€51.250

€11.000
€1.000
€260
€52.260

€8.200
€1.000
€1.000
€56.200

€8.032

€32.000
€1.000
€17.660
€590
€51.250

€32.000
€1.000
€17.660
€1.500
€52.160

€36.000
€1.000
€17.660
€1.000
€55.660

€31.328
€17.660
€1.391
€50.379

€36.346
€652
€17.660
€726
€55.383

€0

€100

€540

-€5.264

€5.321

€451
€45.115

€43.875
-€17.857
€11.570
€21.743
€895
€479
€60.705

Uitgaven
Landschap
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel
Verenigingskosten
Totaal uitgaven
Resultaat

