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RICHTLIJNEN voor auteurs
LANDSCHAP is een onafhankelijk Nederlandstalig vaktijdschrift voor
landschapsonderzoek, uitgegeven door de vereniging WLO.
LANDSCHAP stelt zich ten doel om de kennis- en meningsvorming over de
relaties tussen landschap, natuur, ruimte en samenleving te bevorderen.
Het presenteert relevante wetenschappelijke onderzoeksresultaten,
analyses en evaluaties van beleid en opinies in het vakgebied op een
leesbare wijze: afwisselend, diepgaand, doorzichtig, prikkelend en
aansprekend. De doelgroep van LANDSCHAP bestaat uit wetenschappers,
professionals en studenten die breed over landschap, natuur, ruimte en
samenleving geïnformeerd willen worden.

LANDSCHAP kent drie categorieën van artikelen:
 wetenschappelijk artikel en review. Wetenschappelijke artikelen worden
beoordeeld door tenminste 2 wetenschappelijke referenten;
 forum of essay: opiniërend artikel over onderzoek of beleid;
 ontwerp: planvorming in een bepaald gebied.
Andere rubrieken zijn: ‘Op pad’ (een interview met een beheerder of
bestuurder in combinatie met een excursie), boekbespreking, WLO-nieuws
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 wetenschappelijke artikelen in LANDSCHAP opvoeren als
peer reviewed publicaties. De site van LANDSCHAP is aangepast om
opname in Google Scholar mogelijk te maken. Artikelen worden
overgenomen door de bibliotheek van Wageningen University in o.a. haar edepot en de database Groene Kennis. 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 (nieuwste spelling).
Uw manuscript wordt digitaal aangeleverd als Word-bestand. De regels zijn
doorlopend genummerd (bestand>paginainstelling>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:
 relevantie voor LANDSCHAP;
 originaliteit;
 leesbaarheid;
 structuur en opbouw;
 duidelijkheid in relatie probleemstelling-analyse-evaluatie/discussie;
 helderheid probleem- en doelstelling, onderzoeksmethode en
resultaatbeschrijving;
 integraliteit van het ontwerp;
 onderbouwing van betoog, verwijzingen, berekeningen en dergelijke;
 kwaliteit van de illustraties.
aantal woorden
Het maximum aantal woorden is inclusief literatuurlijst en summary, maar
exclusief bijschriften bij figuren en tabellen. Het maximum is afhankelijk
van het aantal illustraties (figuren, schema’s en foto’s) en tabellen dat is
bijgevoegd:
Artikel/rubriek

Aantal
max. aantal
illustraties/tabellen3
woorden
Wetenschappelijk
0
4500
of review1
1-3
4000 – 4300
4–5
3600 – 4000
>5
3500
Forum2
0
2500
1–3
2000 – 2300
Boekbespreking
1
440/900
Vereniging
0
440
1
400
column
440
1) bij omvang van 9 pagina’s in LANDSCHAP (exclusief openingsfoto);
2) bij omvang van 5 pagina’s in LANDSCHAP (exclusief openingsfoto);
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3) woorden en getallen binnen tabellen tellen niet mee in het maximum.
Grote tabellen kunnen echter wel leiden tot minder ruimte voor het aantal
woorden.
Bij aanbieding dient u het aantal woorden en illustraties te vermelden.
In bijzondere gevallen kan van dit maximum worden afgeweken, steeds in
eenheden van max 500 woorden.
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.
Structuur/opbouw
Titel/ondertitel
Adresblokje
Trefwoorden
Lead
Tekst
Literatuurlijst
Summary
Tabellen/figuren
Bijschriften
titel, tussenkopjes, auteursvermelding, trefwoorden, lead
Titel maximaal 38 tekens.
Ondertitel (indien aanwezig) maximaal 10 woorden.
Tussenkopjes maximaal 40 tekens.
Adresblokje van elke auteur worden in een adresblokje voorletter(s), vooren achternaam en werkplek vermeld en van 1 auteur ook het postadres en emailadres.
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
beleidsrelevantie van het artikel (kort) beschreven.
namen van soorten, vegetatietypen e.d, cultivars en stoffen
 Soorten en vegetatietypen: eerste keer Nederlandse naam (kleine letters)
met tussen haakjes de wetenschappelijke naam, te beginnen met een
hoofdletter en cursief: fuut (Podiceps cristatus); habitattype
kalkgrasland (H6210), ass. van ruige weegbree en aarddistel
(GalioTrifolietum). Daarna alleen Nederlandse naam.
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Wetenschappelijke naam cultivars: naam van geslacht of soort plus
cultivaraanduiding tussen enkele aanhalingstekens: Clematis alpina
'Ruby'.
Namen van stoffen: eerste keer voluit met tussen haakjes het symbool,
daarna alleen het symbool: koolstofdioxide (CO2).

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 …”
Meerdere verwijzingen (Janssen, 1999; 2001); (Janssen, 1999; De Vries et
al., 2001).
Website/pagina: naam auteur of organisatie en jaar van raadpleging (LNV,
2019)
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 18/4: 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.
Bij meer dan 4 auteurs de eerste 3 noemen met et al.
Referenties naar websites/pagina’s:
LNV, 2019. Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en
Verbonden. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouwnatuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv (geraadpleegd 13 mei 2019).
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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.
Bij een hele grote tabel: controleer of deze nog leesbaar is, geprojecteerd op
een pagina van LANDSCHAP.
illustraties/figuren/kaarten
Wijze van aanleveren: Digitale versies van figuren zijn als losse bestanden
bijgevoegd (niet in het tekstdocument). Elke figuur is voorzien van een
bijschrift dat achterin het tekstdocument op een afzonderlijke pagina is
opgenomen.
Auteursrechten: De redactie gaat ervan uit dat aangeleverd beeld rechtmatig
gebruikt mag worden, dat u de auteursrechten respecteert m.b.t.
beeldmateriaal van derden en – indien van toepassing - de fotograaf of
rechthebbende op de correcte manier vermeldt in het bijschrift.
Bestandstypen:
 Grafieken, schema’s en andere grafische weergaven worden bij voorkeur
aangeleverd als vectorbestand (Illustrator, EPS) of bestand met lagen
(Photoshop). Daarbij is belangrijk dat de legenda van kaarten als aparte
‘laag’ of apart bestand beschikbaar is.
Alternatieven: jpg (resolutie: 300 dpi, vuistregel: omvang bestand > 200
kB) of pdf, bij voorkeur met de legenda als los bestand.
 Foto’s worden bij voorkeur aangeleverd als jpg-bestand. Resolutie: 300
dpi bij de grootte die de illustratie / figuur in de uiteindelijke opmaak
krijgt.
Voor een openingsfoto geldt een minimale omvang van 2600 x 2600
pixels (vuistregel: omvang bestand 2000 kB of meer).
 Géén screenshots, internetplaatjes en png-bestanden.
Engelse titel, trefwoorden, samenvatting en figuurbijschriften
Bij alle artikelen wordt 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) en/of financiering van het
onderzoek worden vermeld. De verantwoordelijkheid voor de relatie met de
opdrachtgever(s) over de publicatie ligt geheel bij de auteur(s).
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Eindredactie en controle drukproef
Na acceptatie door de redactie zal het manuscript door de eindredacteur
worden geredigeerd. Omvang, structuur en stijl worden zo nodig aangepast
aan het format van LANDSCHAP. Bij grote aanpassingen zal de eerste
auteur de geredigeerde versie worden voorgelegd. De drukproef zal aan de
eerste auteur worden toegestuurd voor controle.
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