Tijdschrift LANDSCHAP
Januari 2017
RICHTLIJNEN voor auteurs
LANDSCHAP is een uitgave van de Werkgemeenschap voor
Landschapsonderzoek (WLO).
LANDSCHAP publiceert artikelen op het terrein van landschapsonderzoek,
beheer en beleid. Bijdragen kunnen betrekking hebben op (nieuwe)
wetenschappelijke inzichten, op beleidsvorming en -uitvoering en ontwerp
en beheer.
Landschap wordt breed opgevat en omvat zowel het fysieke landschap als
menselijke activiteiten. Aandacht kan worden besteed aan economische,
sociale en culturele aspecten.
LANDSCHAP kent drie categorieën van artikelen:
 wetenschappelijk en review. Deze bijdragen worden referenten ter
beoordeling voorgelegd;
 forum: opiniërend artikel over onderzoek of beleid; deze bijdragen
kunnen aan referenten worden voorgelegd voor de inhoud, niet de
opinie.
 ontwerp: planvorming in een bepaald gebied.
Andere rubrieken zijn: ‘Op pad’ (een interview met een beheerder of
bestuurder in combinatie met een excursie), boekbespreking,
verenigingsnieuws van de WLO en column.
Auteurs vermelden zelf onder welke categorie of rubriek hun bijdrage valt.
Voor de omvang van de artikelen (aantal woorden) zie verder.
Auteurs kunnen publicaties in LANDSCHAP opvoeren als peer reviewed
publicaties. De site van LANDSCHAP is aangepast om opname in Google
Scholar mogelijk te maken. Auteurs wordt aangeraden hun artikel zelf te
plaatsen in Researchgate.
LANDSCHAP accepteert geen artikelen die elders zijn geplaatst of
aangeboden. Een elders geplaatst artikel komt wel voor plaatsing in
aanmerking indien:
 Het voldoende verschilt van het oorspronkelijke artikel, bijvoorbeeld
door zich vooral te richten op toepassing in de Nederlandse en Vlaamse
situatie (voor beleid en beheer).
 Voor beschrijving van theorie en methoden zoveel mogelijk
doorverwezen wordt naar het andere artikel. Het artikel moet uiteraard
wel zelfstandig leesbaar zijn.
 Alleen die resultaten herhaald worden die relevant zijn voor de beoogde
doelgroep en toepassing.
 Voor hergebruikte resultaten, met name tabellen, grafieken en andere
figuren, steeds verwezen wordt naar de andere publicatie(s).
Auteurs dienen bij de aanbieding aan te geven of het artikel elders is
aangeboden of geplaatst en indien dit het geval is, wat de verschillen zijn.
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contact
Correspondentie over bijdragen richt u aan:
De hoofdredacteur van LANDSCHAP
Jos Dekker
tel. 030 – 2722757
e-mail: hoofdredacteur@landschap.nl
aanleveren kopij
U schrijft uw bijdrage in helder en bondig Nederlands (nieuwe spelling
2005). Uw manuscript wordt digitaal aangeleverd als Word-bestand. De
linker marge bedraagt 2,5 cm en de regels zijn doorlopend genummerd
(bestand>pagina-instelling>indeling>regelnummers>doorlopend).
criteria voor plaatsing
Redactie en referenten van LANDSCHAP hanteren de volgende criteria bij
het al dan niet plaatsen van door u opgestuurde manuscripten:
 originaliteit;
 karakter: relevant voor LANDSCHAP;
 structuur en opbouw;
 duidelijkheid in relatie probleemstelling-analyse-evaluatie/discussie;
 leesbaarheid;
 helderheid probleem- en doelstelling, onderzoeksmethode en
resultaatbeschrijving;
 onderbouwing van betoog, verwijzingen, berekeningen en dergelijke;
 kwaliteit van de illustraties.
aantal woorden
Het maximum aantal woorden is afhankelijk van het aantal illustraties
(figuren, schema’s en foto’s) dat is bijgevoegd:
Artikel/rubriek

Aantal illustraties

max. aantal
woorden
0
4500
Wetenschappelijk
1-3
4000 – 4300
of review 1
4–5
3600 – 4000
>5
3500
2
0
2500
Forum
1–3
2000 – 2300
1
440
Boekbespreking
0
520
Vereniging
1
420
440
column
1
) bij voorkeursomvang van 9 pagina’s in LANDSCHAP (exclusief
openingsfoto);
2
) bij voorkeursomvang van 5 pagina’s (exclusief openingsfoto).
Bij aanbieding dient u het aantal woorden en illustraties te vermelden.
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volledigheid
LANDSCHAP accepteert uitsluitend bijdragen die volledig voldoen aan deze
richtlijnen. Dit geldt ook voor de illustraties/figuren (zie verder). Controleer
uw uiteindelijke versie op deze richtlijnen om vertraging bij plaatsing te
voorkomen.
titel, tussenkopjes, auteursvermelding, trefwoorden, lead
Titel maximaal 38 tekens.
Ondertitel (indien aanwezig) maximaal 10 woorden lang.
Tussenkopjes maximaal 40 tekens.
Adresblokje van elke auteur worden in een adresblokje de titel(s),
voorletter(s), voor- en achternaam en werkplek vermeld en van 1 auteur ook
het postadres en e-mailadres.
Trefwoorden in de kop van het artikel worden maximaal 5 trefwoorden
vermeld.
Lead de pakkende introductie van het artikel bestaat uit maximaal 75
woorden.
relevantie
In lead en/of intro wordt bij voorkeur de actuele maatschappelijke of
beleidsmatige relevantie van het artikel (kort) beschreven.
namen van soorten, vegetatietypen e.d.
Nederlandse naam met kleine letters, tussen haakjes de wetenschappelijke
naam te beginnen met een hoofdletter: fuut (Podiceps cristatus); habitattype
kalkgrasland (H6210), ass. van ruige weegbree en aarddistel (GalioTrifolietum) (wetenschappelijke naam cursief)
aanhalingstekens en cursivering in tekst
Dubbele aanhalingstekens “.......” worden gebruikt bij citaten.
Enkele aanhalingstekens ‘.......’worden gebruikt om de speciale status van
een woord of woordgroep aan te geven:
• bij de betekenis ‘zogenaamd’: de schrijver neemt het woord niet voor zijn
rekening;
• bij ironie of een woordspeling;
• bij zelfgemaakte woorden;
• bij het benadrukken van een woord of vaste woordgroep.
Cursivering wordt gebruikt om een woord of woordgroep extra te
benadrukken, bij buitenlandse woorden of bij eventueel structurering van de
tekst.
referenties
In de tekst wordt als volgt verwezen waarbij komma, punt-komma en
cursief worden gebruikt zoals in de voorbeelden:
Eén auteur(Janssen, 1999) of “zoals Janssen (1999) veronderstelt ….”.
Twee auteurs(Janssen & De Vries, 1999) of “zoals Janssen en De Vries
(1999) veronderstellen …”.
Meer dan 2 auteurs (Janssen et al., 2001) of “zoals Jansen et al. (1999)
veronderstellen …”
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Meerdere verwijzingen(Janssen, 1999; 2001); (Janssen, 1999; De Vries et
al., 2001).
literatuurlijst
In de literatuurlijst zijn verwijzingen als volgt vermeld, met gebruik van
komma’s en vet als in het voorbeeld:
Janssen, A.B., 1999. Landschapsecologie in praktijk. Amsterdam. Kluwer.
Vries, C.D. de, 1999. Landschapsecologie in praktijk. Amsterdam. Kluwer.
Janssen, A.B. &C.D. de Vries, 1999. Landschapsecologie in praktijk.
Amsterdam. Kluwer.
Janssen, A.B., C.D. de Vries &A.P. Pietersma, 1999.Landschapsecologie
in praktijk. Landschap 18: 188-212.
Janssen, A.B., C.D. de Vries & A.P. Pietersma, 1999.Landschapsecologie
in praktijk. In: B. Everts (red.). Landschapskunde als vak. Amsterdam.
Kluwer: 188-212.
controle referenties en literatuurlijst
In de laatste versie van het artikel is nauwgezet gecontroleerd of elke
referentie in de tekst ook in de literatuurlijst is vermeld en omgekeerd of in
de literatuurlijst geen titels staan waar niet naar wordt verwezen.
tabellen
De tabellen staan achterin het tekstdocument, elk op een afzonderlijke
pagina.
Elke tabel is voorzien van een bijschrift dat achterin het tekstdocument op
een afzonderlijke pagina is opgenomen.
illustraties/figuren
Digitale versies van figuren zijn in afzonderlijke documenten bijgevoegd
(niet in het tekstdocument).
Elke figuur is voorzien van een bijschrift dat achterin het tekstdocument op
een afzonderlijke pagina is opgenomen.
Illustraties / figuren worden aangeleverd in een van de volgende
bestandstypen:
 Illustrator (of andere vectorbestandstypen);
 PDF;
 EPS;
 Photoshop of TIFF met lagen;
(dus geen JPEG, screenshots of internetplaatjes)
 Openingsfoto’s het liefst in RAW of TIFF; JPEG mag ook, als formaat
maar minimaal 2600 x 2200 is.
Illustraties / figuren dienen te worden aangeleverd met een resolutie van 300
dpi bij de grootte die de illustratie / figuur in de uiteindelijke opmaak krijgt.
Hieronder staan de meest gebruikte breedtematen van LANDSCHAP in cm
en pixels (de hoogtematen zijn als voorbeeld opgenomen):
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Afdrukformaat in cm b x h
1 koloms 7,5 x 10
1 ½ koloms 11,5 x 12
1 ½ koloms aflopend 12,8 x 11
2 koloms 15,3 x 13
2 ½ kolom 19,3 x 14
2 ½ kolom aflopend 20,5 x 9

pixels
886 x 1181
1358 x 1417
1512 x 1299
1807 x 1535
2280 x 1654
2421 x 1063

Engelse titel, trefwoorden, samenvatting en figuurbijschriften
Alleen bij wetenschappelijke en review artikelen wordt bovendien een
Engelse vertaling bijgevoegd van:
 de titel;
 de trefwoorden;
 de figuur- en tabelbijschriften;
 en een Engelstalige samenvatting (summary) van maximaal 200
woorden.
opdrachtgever/financiering
In een dankwoord kunnen opdrachtgever(s)/financiering van het onderzoek
worden vermeld. De verantwoordelijkheid voor de relatie met de
opdrachtgever(s) over de publicatie ligt geheel bij de auteur(s).
Eindredactie en controle drukproef
Na acceptatie door de redactie zal het manuscript door de eindredacteur
worden geredigeerd. Omvang en structuur worden zo nodig aangepast aan
het format van LANDSCHAP. De drukproef zal aan de auteurs worden
toegestuurd voor controle.
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