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Organisatie



Bestuur & Bureau 

Bestuur

Ben Kuipers (Voorzitter)

Joeri de Bekker (Beroepsveld & Bureau belangen)

Jan Janse (Vakontwikkeling, Internationaal & DSO)

Johan Snel (Academie & Interdisciplinair)

Harro Wieringa (Penningmeester & Programma & Young NVTL)

Deborah Lambert (Penningmeester & Algemene zaken) vanaf januari 2021

Bureau

Willemijn ter Hart-Koopal (Algemene zaken, Bestuur & Communicatie)

Selinda Stompe (Administratie & Leden)

Lucie Nijsen (DSL & Projecten) tot september 2020

Ilse Zuidinga (Communicatie, Projecten & DSL) vanaf februari 2021



Commissies & Werkgroepen 
Werkgroep 
Aanbestedingen
Elma van Beek
Mark van der Bij 
Bram Breedveld
Lieneke van Campen
Corné Overveld
Joeri de Bekker

Werkgroep DSO
(BNSP/NVTL)
Cor Simon
Wouter Schik
Frits Ruyten
Corné Overveld

Community of Practice Wind
Frank Stroeken
Joeri de Bekker
Johan Meeus
Jan Harman van den Hamer
Marc van Grieken
Anthony Marcelis 
Ziega van den Berk
Clim Soree
Nick Lenderink
Nikol Dietz
Thaisa Pessanha
Martin Goossen
Noa Schouten
Willem Rienks 

Commissies
Vakontwikkeling
Jan Janse 
Willemien de Wolde
Audrey Coert 
Marchel-Wim van Dongen

PR
Jos van de Lindeloof 
Johan Meeus 
Jaap Poortvliet
Lucie Nijsen (tot sept 2020)

Dolf Houtman

Internationaal
Alexandra Tisma
Tapasya Mukkamala
John Boon 
Niek Hazendonk

Adviesraad
Michiel van Driessche (Felixx) 
Han Thijssen (MTD)
Marlies Brinkhuijsen (WUR)
Pieter Boone (Gemeente R’dam)
Paul Kersten (Wurck) 
Floris Bouman (B4o) 
Harry Harsema (Blauwdruk) 
Jan Maas (Boom Landscape) 
Lieneke van Campen (Karres en Brands) 
Berdie Olthof (Feddes Olthof) 
Jannemarie de Jonge (Wing)
Peter Veenstra (Lola) 



Partners



Statistieken



Leden & leeftijd

Ontwikkeling aantal leden (incl. bureaus) Ontwikkeling aantal reguliere leden 

Leeftijdsopbouw 
reguliere leden 2020 
waarvan 41% vrouw 
en 59% man



Leden verdeling

Aantal leden in 2020



Leden werkzaam in sectoren

Reguliere leden zijn  
werkzaam in deze 
sectoren



Ledenverloop

Nieuwe leden Ledenverloop op 31 december 2020 (opzeggingen zijn uit 2019, 
de aanmeldingen zijn uit 2020)



Opzeggingen verdeeld over soort lidmaatschap

Opzeggingen per jaar



Studenten 

Aantal studentledenOpleiding studenten



Bureaus

Ontwikkeling aantal 
eigenaars + 
medewerkers bij 
bureaus, volle fte’s

Ontwikkeling 
aantal bureaus



Communicatie & PR



Vernieuwde huisstijl & website

Logo + sublogo’s

Website: www.nvtl.nlKleurenpalet

http://www.nvtl.nl


Link naar LinkedIn Link naar Instagram Het Kanaal, Leden nieuws & 
Bureau nieuws

LinkedIn, Instagram & nieuwsbrieven

https://www.linkedin.com/company/nvtl/
https://www.instagram.com/nvtl_vereniging/


Activiteiten



Projecten 

Link naar projectpagina

Wij werken samen met 
diverse nationale en 
internationale 
(kennis)netwerken. 
Hieruit volgen 
regelmatig projecten 
waarbij aangesloten 
(bureau)leden, in 
natura of betaald 
kunnen participeren of 
een eigen project 
kunnen initiëren. 
Hiernaast zijn de 
projecten zichtbaar die 
op dit moment spelen.

https://nvtl.nl/projecten/


BNSP/NVTL dag @ Pakhuis de Zwijger

Lancering project 
Woonwijk als Noviteit



Meet-up @ West 8 & excursie

Adriaan Geuze 
buitengewoon lid



Vakontwikkeling

Cursus NVTL/RuyteninstituutStudiemiddag NVTL/WLO Leerlijn NVTL/WLO



Internationaal

Ontwikkelingen commissie internationaal:
- Vertrek van Gertjan Jobse in 2020. De commissie is hierna versterkt met John Boon, Alexandra 

Tisma, Tapasya Mukkamala. Niek Hazendonk blijft afgevaardigde voor IFLA in duo functie met John 
Boon.

- De commissie valt onder de commissie vakontwikkeling.

Werkzaamheden commissie internationaal: 

- Beantwoorden vragen (enquêtes) IFLA Europe en IFLA World;
- Verder helpen buitenlandse landschapsarchitecten naar onderwijs, markt en erkenning (veel gedoe 

over titel internationaal (i.r.t. onderwijs));
- Deelname werkgroepen IFLA bijv. CoE, EU en sinds kort New Bauhaus, voorbereiden resoluties, 

voorbereiden pecha kuchas en input jaarboek IFLA;
- Voorbereiden internationaal congres over Europees Landschap 17 september aanstaande samen met 

de WLO (Hazendonk, Tisma, Meeus).



Internationaal IFLA Europe

IFLA EUROPE CONGRES 2020 ICELAND

IFLA EUROPE ALGEMENE LEDENVERGADERING

- Resolutie over Landscape as footprints on 
earth (opgesteld door o.a. Niek 
Hazendonk)

- Deelname Niek Hazendonk aan COE 
working group met o.a. expert rapport 
over:“landscape architecture and climate 
change and livable cities”

- IFLA EUROPE AWARD voor IUCN EUROPE 
aangeboden aan Chantal van den Ham 
manager nature-based solutions

- Contacten DG Environment en DG Climate
- MoU met ACE en Barcelona Biennale



Internationaal IFLA World

IFLA WORLD CONGRES 2020 MALYSIA

IFLA WORLD ALGEMENE LEDENVERGADERING

- Verklaring over Healthy and inclusive landscapes richting SDG 
3

- IFLA Geoffrey Jelicoe Award voor Kongjian Yu (Turenscape)
- Nieuwe ILO definitie voor landscape architect aangenomen
- Global Ethics principles in principe aangenomen (vraagstuk 

relatie met code of ethics Europe)



Beroepsveld

Werkgroep aanbestedingen

Bij de NVTL komen regelmatig reacties binnen over aanbestedingen waar onze leden bij betrokken zijn. Positieve, maar helaas ook vaak 
negatieve ervaringen worden dan met ons gedeeld. De teneur is dat regels en voorwaarden belangrijker lijken dan inhoud en kwaliteit. En er 
bestaat veel onduidelijkheid en onvrede over de manier waarop opdrachten uiteindelijk worden aanbesteed.

De werkgroep aanbestedingen is al enige tijd bezig ervaringen te inventariseren. Tijd om die ervaringen eens in groter verband met elkaar te 
delen en te onderzoeken of het beter kan. In 2021 organiseren we hier meerdere webinars over.

Werkgroepleden: Elma van Beek, Mark van der Bij, Bram Breedveld, Lieneke van Campen, Corné Overveld 

Initiatief en organisatie: Joeri de Bekker



Beroepsveld

Community of Practice Wind

Wing en de partners NVTL, WEnR en Rom3D, ervaren de noodzaak om aandacht te schenken aan de effecten van windenergie op het landschap 
zoals die nu in concept RES-sen zichtbaar worden. Ook is aandacht nodig voor de ontwerp expertise die in stelling kan worden gebracht om hierin 
te sturen. Zonder goed verhaal over windturbines en landschap zullen veel voorstellen, die nu abstract in de RESsen staan, op onbegrip stuiten en 
belemmeringen oproepen. Het is de bedoeling van het consortium om in korte tijd een stevig en breed gedragen onderzoek uit te voeren met een 
Community of Practice (CoP), bestaande uit vakexperts in het veld van landschap en windenergie. Hiermee beogen wij te komen tot gidsende 
principes voor ruimtelijk ontwerp en toepassing van windenergie in het (cultuur)landschap voor de RES (Regionale energiestrategie).

Deelnemers Community of Practice: Johan Meeus – Zelfstandig Landschapsarchitect; Jan Harman van den Hamer – Partitio; Marc van Grieken – 
MVGLA; Anthony Marcelis – Landschapspartners; Ziega van den Berk – MUST; Clim Soree – RHDHV; Nick Lenderink – Barneveld; Nikol Dietz – 
H+N+S; Thaisa Pessanha – Witteveen+Bos; Martin Goossen – WEnR; Noa Schouten – Stagiair WUR; Willem Rieks - Rom3D.

Moderator bijeenkomsten: Jannemarie de Jonge – Wing

Initiatief en organisatie: Frank Stroeken – Wing, Joeri de Bekker – NVTL



Beroepsveld

CBS onderzoek
NVTL is samen met andere branche- en beroepsorganisaties in 2020 betrokken geweest bij het onderzoek ‘De ruimtelijke ontwerpsector 
ontleed’ (uitgevoerd door het Centre for Urban Studies/GPIO van de Universiteit van Amsterdam). Dat onderzoek komt voort uit de eerste 
‘Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector’.  Het geeft (meer) inzicht in de grote diversiteit van de ontwerpsector qua discipline, 
arbeidspositie, man/vrouwverhouding, beloning, leeftijdsopbouw en ruimtelijke spreiding. Het onderzoek geeft antwoord op drie vragen:

1.    Welke patronen kunnen onderscheiden worden bij contractsoort, arbeidsrelatie, dienstverband, wekelijkse arbeidsduur, bedrijfstak en 
maandloon – uitgesplitst naar discipline, leeftijd en geslacht?

2.    Welke kenmerken vertoont de ruimtelijke ontwerpsector in Nederland waar het gaat om in loondienst werkenden, alsmede zelfstandig 
ondernemers met en zonder personeel, de gerealiseerde winst en de vestigingsgemeente?

3.    Welke ontwikkelingen hebben zich in het afgelopen decennium voor gedaan in de structuur van de sector?

De eindrapportage van dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd en openbaar gemaakt. Daarin worden ook adviezen opgenomen 
voor het beleid met betrekking tot de ruimtelijke ontwerpsector, de (beroeps-)organisaties en de bedrijven die werkzaam zijn in de sector. Ook 
worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Het onderzoek vormt de basis om onze beroepsgroep nader in kaart te brengen en als 
beroepsvereniging beter van dienst te kunnen zijn. Deelname aan de begeleidingsgroep namens NVTL: Joeri de Bekker



Young NVTL



Young NVTL Kick-off @ Het Nieuwe Instituut

Deze avond lanceerde Young NVTL, een initiatief vanuit de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur, voor en door jonge landschapsarchitecten. Young NVTL presenteerde hun plannen en 
bood daarnaast een podium om jonge landschappers het woord te geven over de toekomst van het vakgebied. 



Young NVTL Excursie met Arcadis @ De Reehorst

Als je station Driebergen-Zeist passeert dan zie je er tegenwoordig een 
prachtig en integraal ontworpen station, met aansluitend het landgoed De 
Reehorst en de Triodos Bank.

Samen met Arcadis Landscape Architecture & Urbanism heeft YOUNG 
NVTL op 1 oktober een excursie georganiseerd naar deze projectlocatie. 
Ondanks de corona-maatregelen en het weer kwamen er zo’n 40 mensen 
op af, verdeeld in groepen. Waaronder veel studenten (Van Hall 
Larenstein), maar bijvoorbeeld ook betrokkenen die mee hebben gewerkt 
aan het ontwerp.

Zeven teamleden van Arcadis namen ons mee in het verhaal van het 
station en het landgoed. Het station, vertelt door 2 architecten, heeft een 
slimme doorgang onder het station zodat het fiets- en autoverkeer niet 
meer kruist met de spoorweg. Daaronder bevindt zich ook nog een grote 
fietsenparkeerplaats. De landschapsarchitecten nemen ons mee door het 
landgoed, dat verrassende plekjes kent; een beukenlaan, ecologische 
poel, theater en fraai vormgegeven paden en bruggen.

Met enkelen doen we op eigen gelegenheid nog een kleine borrel in 
pannenkoekenhuis Princenhof na de excursie. We kijken terug op een 
geslaagde excursie in hartje Nederland. 



Dutch School of Landscape Architecture
(DSL)



DSL Publicatie

Link naar publicatie

https://nvtl.nl/wp-content/uploads/2021/02/DSL-CBLA-publication.pdf


DSL Studenten ateliers 2020 + tijdschrift Groen

De Zuiderwaterlinie wil het verhaal van dit militaire erfgoed vertellen voor 
de toekomst, als onderdeel van een toekomstbestendig landschap. Met dit 
streven legde de Zuiderwaterlinie een vraag op aan de Dutch School of 
Landscape Architecture (DSL) in de voorbereiding van het 
landschapslaboratorium Zuiderwaterlinie voor de Landschapstriënnale 
2020, die is uitgesteld tot 2021. Er werden ontwerp workshops, studenten 
hubs en afstudeerprojecten georganiseerd. Behalve studenten 
landschapsarchitectuur dachten ook studenten Erfgoedstudies van de Vrije 
Universiteit Amsterdam en studenten Applied Archeologie van de 
Universiteit Leiden (Center for Global Heritage & Development) mee in 
deze zoektocht. De resultaten van de studentenateliers vind je hier.

De inspirerende plannen en ideeën over de invulling van de 
Zuiderwaterlinie wordt in een special issue van het vaktijdschrift Groen 
gepresenteerd. Het special issue biedt een aantal uiteenlopende artikelen 
dat ingaat op de veranderende rol van erfgoed in toerisme, landbouw en 
waterbeheer, maar ook laat het zien hoe studenten bijdragen aan de 
samenwerking tussen onderwijs en praktijk. De special issue verschijnt in 
juni 2021.

https://www.zuiderwaterlinie.nl/1linie/landschapstriennale-2021/resultaten-studentenateliers-zuiderwaterlinie-landschapslaboratorium


Vooruitblik 2021/2022



Nieuwe leden sinds januari 2021

Bureauleden: KCAP te Rotterdam, ZAMBELI te Nijmegen, LMNL Office te Rotterdam, Hofplan 
Tuinontwerpen te Wormerveer, Estate Tuinen te Reimerswaal, Kim Kogelman te Arnhem, Vista 
te Amsterdam, CB5 stedenbouw + Landschap te Oosterhout, Bosch Slabbers te ‘s Gravenhage, 
Integral Landscape Design te Spanbroek. (10 bureaus)

Reguliere leden: De heer ir. T. Mukkamala, De heer ir. P. Westerink, Mevrouw D. Lambert, 
Mevrouw A. Sadeghi, De heer J.H. Therry, Mevrouw ir. M.A. Zinsmeister, De heer dr. J.A.W. 
Buisman, De heer G. Limpens, De heer ir. M. Willemsen, Mevrouw drs. A. Wolff, Mevrouw S. 
Liaw, Mevrouw dr. T.K. Bacchin. (12 reguliere leden)

Studentleden: Mevrouw mr. M. Harberink, De heer I. Oude Middeldorp, De heer J.M. 
Roosegaarde Bisschop, Mevrouw drs. M.J. Bregman, Mevrouw E.O. Holtes, De heer S. Rook. 
(6 student leden) NB: Nog 5 extra student aanmeldingen wachten op officiële inschrijving.



Nieuw partnerpakket sinds april 2021

Link naar het Partnerpakket

https://nvtl.nl/wp-content/uploads/2021/03/StrategischPartnerNVTLhighres.pdf


Vooruitblik 2021/2022 

- Nieuwe partners per 1 juli 2021: Schréder, JUB bulbs, Metten
- Webinars continueren: Aanbestedingen 2e (25 juni 2021), Windenergie en 

Landschapskwaliteit (11 juni 2021), Stedelijk Bos (17 juni 2021)
- 100 jaar NVTL organisatie vanaf september 2021
- BNSP/NVTL Academie onderzoeken en uitwerken
- Projecten organiseren in werkgroep verband i.s.m NVTL leden
- Symposium + excursie WLO/NVTL 17 en 18 september 2021
- Uitbreiding bureau vanaf september 2021 met parttime kracht 
- Internationale relaties verstevigen i.s.m. NVTL bureaus 
- Groot ledenonderzoek opzetten, uitvoeren en delen 



Oproep

Wil je als actief (Young) NVTL (bureau) lid meedoen? Als bestuurslid, 
werkgroeplid, commissielid, adviesraadslid of bijvoorbeeld eenmalig 
een meet-up organiseren? Voel je welkom en neem contact op met 
het NVTL bureau: info@nvtl.nl & 020-4275590

Dit jaarverslag is gemaakt door het NVTL bureau (mei 2021)

mailto:info@nvtl.nl

