
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de ONLINE Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 september 2020  

1. OPENING Welkom op de tweede digitale ledenvergadering NVTL. Er zijn 18 aanwezigen. Het is 

geheel interactief en er is een chatknop voor als men iets wil melden en/of vragen. Chats worden 

opgenomen en bewaard. Hierna volgt het delen van het scherm met het programma en de agenda. 

Een blik terug en een blik vooruit. 

2. MEDEDELINGEN Op 2 januari 2021 opende de Volkskrant met ‘De toekomst wordt schoon en 

groen’ het artikel over het plan van de WuR. Kracht van het beeld en het ontwerp over De 

verbouwing van Nederland komt goed naar voren. De voorzitter staat hierna stil bij een aantal 

bijeenkomsten die online zijn gegaan of verzet zijn, waaronder de Landschapstriennale van 2020 naar 

2021 met een hybride programma. Het project Prachtige productielandschappen van het 

Stimuleringsfonds komt aan de orde.  

3. VERSLAG/NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING over 2019 komt aan de orde. De vergadering 

heeft geen op- of aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt daarom ongewijzigd vastgesteld.  

Tot zover het verslag over de vorige ALV.   

4. JAARVERSLAG 2020 De voorzitter stelt het jaarverslag over 2020 aan de orde in de geheel 

vernieuwde huisstijl. Met dank aan de opstellers. Een nieuw gezicht en nieuwe website werkt om fris 

naar buiten toe te kunnen treden en beter te communiceren met de leden. De sociale kanalen 

komen aan de orde en er wordt aangespoord om ons te volgen. Het partnerpakket komt aan de 

orde. Partners waarmee we ons willen verbinden, naar profielen waarmee we ons in kunnen zetten 



voor een groenere wereld. De statistieken komen voorbij. Goed nieuws de weg naar boven is weer 

ingezet na stagnatie. De leeftijdsopbouw mag vlakker worden zodat we meerdere 

leeftijdscategorieën omhoog gaan in aantal leden. Er mogen meer studenten bij komen. Opvallend is 

dat meer dan de helft van de studenten bij Van Hall Larenstein studeren. Er werken veel vakgenoten 

bij gemeenten maar dat zien we niet sterk terug in ons ledenbestand. De omvang van de bureaus is 

gestegen door de drukke tijd.  

Het architecten onderzoek vanuit cijfers van het CBS ‘De ruimtelijke ontwerpsector ontleedt’ over de 

(landschaps)architecten die staan ingeschreven bij het Architecten Register wordt besproken en 

toegelicht. Qua salariëring/inkomen doen landschapsarchitecten het het beste van de architecten 

sector. Het aantal ingeschrevenen in het register is in 2018 625 personen waarvan er minder dan 100 

23-34 jaar is. Daar is werk aan de winkel. 

Er is sinds januari een goede aanwas van leden in de diverse soorten, er wordt een lijst getoond.  

De verschillende projecten (Aanbestedingen, Het geheugen van het ontworpen landschap, 

Windenergie, City Deal, Go West, Woonwijk als noviteit) waar aan gewerkt wordt worden besproken. 

Evenals de BNSP/NVTL dag in Pakhuis de Zwijger, de uitreiking van het buitengewoon lidmaatschap 

aan Adriaan Geuze tijdens de meet-up @West8 en de kick-off van Young NVTL in het Nieuwe 

Instituut. Evenals het samen optrekken van de diverse vereniging in de ruimtelijke ontwerpsector 

richting de overheid. Een brief over de ARO was het resultaat. Tevens kwam de tweede DSL 

publicatie aan de orde en Tijdschrift groen waarin de DSL studenten ateliers over de Zuiderwaterlinie 

werden toegelicht. 

In de blik vooruit: nieuwe partners, webinars, organisatie 2022 (100 jaar NVTL), BNSP/NVTL 

Academie onderzoeken, werkgroepen continueren en opzetten, WLO symposium organiseren, een 

ledenonderzoek opzetten uitvoeren en delen.           

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 Penningmeester Harro Wieringa geeft een toelichting op de 

posten van de begroting. Het eigenvermogen stijgt met euro 7.588,-.    

- VERSLAG FINANCIELE COMMISSIE Dit jaar bestond de commissie uit Harry van Duijnhoven van 

Kragten en Ralf Hottenträger. Harry geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. Hij geeft aan 

dat er uit de stukken een duidelijk beeld komt. De toelichtingen op het concept financieel jaarverslag 

en de begroting helpen hierbij. Op het bureau is nog een gespecifieerd document aangevraagd van 

alle posten dat zag er netjes en duidelijk verzorgd uit. Twee vragen die de commissie nog had zijn 

beantwoord. Over de verhoogde post Handelsdebiteuren (oninbare debiteuren o.a. door een nieuw 

ledensysteem zijn deze wat achtergebleven maar de verwachting is dat dat netjes wordt ingelopen). 

En de post onvoorzien was aan de hoge kant. Verder is er een positief resultaat behaald, hoger dan 

begroot.  

Advies aan het bestuur om genoeg jongeren en nieuwe bureaus voor de vereniging warm te maken 

en houden. De commissie verleent haar goedkeuring en complementeert het bestuur met het mooie 

resultaat. De vereniging gaat akkoord met dit verslag. De financiële commissie en de bestuursleden 

worden bedankt voor hun inspanningen.  

6. VASTSTELLING BEGROTING 2021/2022 EN CONTRIBUTIE Na de vaststelling van het financieel 

jaarverslag vestigt de penningmeester de aandacht op de begroting van 2022. Inkomsten komen in 

de begroting van 2022 hoger uit omdat we meer bureaubijdragen verwachten en meer inkomsten uit 

de nieuwe partners. Uitgaven zijn hoger in verband met het aantrekken van een bureau kracht die 



zich in gaat zetten voor het eeuwfeest van 100 jaar NVTL. De begroting wordt door de vergadering 

vastgeteld.   

- Qua contributie blijven de bedragen hetzelfde en komt er in 2022 een korting voor nieuwe leden in 

het jubileum jaar.  

7.+ 8. BESTUURSSAMENSTELLING en BENOEMING Voorzitter Ben Kuipers vervolgt de ALV. Deborah 

Lambert versterkt ons als nieuw bestuurslid penningmeester en algemene zaken. Tevens zullen Harro 

Wieringa, Jan Janse en Joeri de Bekker een tweede termijn ingaan. Jeroen de Vries geeft aan dat het 

stemmen schriftelijk zou moeten gebeuren.  

Tevens komen de nieuwe leden voor de ereraad en de vertrouwenscommissie ter sprake. Ereraad 

2021-2026: Maike van Stiphout en Jelle Bennema. Vertrouwenscommissie 2021-2026: Yttje Feddes, 

Lodewijk van Nieuwenhuijze en Martine van Vliet. Yttje Feddes geeft aan dat ze met plezier ja heeft 

gezegd en zal als mediator optreden bij eventuele conflicten. Johan Vlug geeft aan dat de 

beroepsgroep over het algemeen goed met elkaar omgaat. Hij vindt het belangrijk dat de commissie 

er is en dat het in de minne geschikt kan worden. Het bestuur dankt de afzwaaiende 

vertrouwenscommissieleden.    

9. COMMISSIES en WERKGROEPEN 

- Vakontwikkeling (Jan Janse): Project Het geheugen van Landschap. Webinars gehouden over 

hittestress en groen in de stad. We doen mee aan 6 wetenschappelijke onderzoeken. De 

Landschapstriennale (prijsvragen en ontwerpateliers), is terug te kijken. Bezig met 100 jarig bestaan 

waaronder de prijsvraag over de ‘verborgen tuinen’ in de special T&L. En we organiseren een 

bomenplantactie onder de vlag van 100 jaar NVTL.   

- Werkgroep Internationaal onder vakontwikkeling (Niek Hazendonk): Gertjan Jobse als deligate IFLA 

is vertrokken, in de plaats is deligate voor IFLA John Boon gekomen samen met Alexandra Tisma en 

Tapasya Mukkamala als werkgroepleden. De commissie (Niek Hazendonk) beantwoordt veel vragen 

van buitenlanders over het Nederlandse register, overheid en de scholen van over de hele wereld. 

Vanuit IFLA meegedaan aan werkgroepen van IFLA, de Counsel of Europe. Boekje over climate 

change en livable cities is op de agenda bij de Raad van Europa. Werkgroep New Bauhaus en 

meerdere andere projecten. Evenals het organiseren van het WLO congres o.a. met Johan Meeus en 

Alexandra Tisma. Europese archivering project. IFLA World en Europe bijeenkomsten zijn veelal 

online gegaan. 

In 2021 een hybride bijeenkomst IFLA World in Maleisië en in Granada de IFLA Europe. Niek legt de 

New Bauhaus uit aan de aanwezigen. 

- Beroepsveld en bureaubelangen (Joeri de Bekker): In het voorjaar van 2020 zijn er uitgebreide 

belrondes ingezet vanuit het bestuur met onze leden. Hoe gaat het met de leden en met het bedrijf? 

Een luisterend oor. Het nieuwe werken is inmiddels ingeburgerd.  

Joeri vertelt meer over het CBS onderzoek waarin samen met BNSP, BNI, NVTL en BNSP en het 

Architectenregister de ontwerpende beroepsgroepen tegen het licht zijn gehouden.  

In 2020 zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen: 1) Het leed dat aanbesteding heet. Hier is 

ook een eerste webinar over geweest. Stoom afblazen en samen optrekken. 2e webinar is 25 juni 

2021. 2) Ontwerpend onderzoek over wind op land, opgezet door bureau WING, d.m.v. een 

Community of Practice (CoP) opgezet met een brede groep NVTL bureauleden. Webinar over het 

onderzoek met resultaat als PDF is in juni 2022 gepland. 



- Interdisciplinair (Johan Snel): Inventarisatie van thema’s voor de BNSP/NVTL Academy en het 

aantrekken van partijen die hiervoor in aanmerking willen komen.  

- Programma & Young (Harro Wieringa/Saskia Bottenberg): Blij dat Young NVTL is opgestart. Er zijn 

leuke events geweest dit jaar. Zoals de kick-off in Rotterdam waar de ideeën van Young zijn gepitcht. 

Met Arcadis is er een excursie geweest naar station Driebergen-Zeist, was goed bezocht. Oproep: 

Bureaus neem contact op met YoungNVTL om ook een excursie met hen te organiseren. Er is een 

Filmavond georganiseerd (Back tot he Future) over de toekomst van het landschap en de stad. Dit 

event wordt herhaald live als outdoor bioscoop in 2022. Op de Landschapstriënnale heeft YoungNVTL 

een stiftenstrijd georganiseerd, de winnaars kregen een artikel in de Blauwe Kamer. Komend jaar is 

er een event Jonge ontwerpers bij ingenieursbureaus bij Witteveen en Bos. Voor YoungNVTL is het 

belangrijk om wat meer mensen erbij te hebben (los en vast). Dus weet de weg te vinden! 

- Penningmeester & Algemeen (Deborah): Waar lopen jonge bureaus tegenaan? We kunnen goed 

met elkaar zoals Yttje al eerder zei en we weten elkaar te vinden. Via NVTL willen we kennis delen en 

overleggen hoe je een bureau runt. Via NVTL fijn om daar aan bij te dragen. Meten is weten met 

statistieken en data.  

100 jaar NVTL (Harro Wieringa & Jan Janse): Harro: We gaan vooruit en terugkijken. Tijdens de Event 

Estafette willen we veel van ons vakgebied laten zien en betrokkenheid onder de leden creëren. 

Hosts vinden die een gebied of onderwerp willen presenteren. Binnen de estafette zijn er 

verschillende mogelijkheden door een mix aan onderwerpen, en daardoor een mooie blik op 

projecten. Jan vervolgt: We maken op dit moment een Tuin & Landschap special over 100 jaar 

tuinen. Volgende week staat er een webpagina klaar om tuinen in de catergorien te kiezen, per 

periode een plan dat in T&L komt eind 2021. Tevens is de eerst boom van de Bomenactie geplant 

tijdens de Landschapstriennale in Brabant. Daar komt dit jaar meer aandacht en een speciale 

webpagina over.  

Dit jaar wordt de Bijhouwerprijs aan Yttje Feddes uitgereikt op 24 september 2021 met een lezing 

door Tracy Metz.   

11. RONDVRAAG EN SLUITING  

Wat mis je in het programma? 

Wat zie je graag in 2022 op het programma voor 100 jaar NVTL? 

- Jeroen de Vries: We organiseren een kwaliteitsstandaard voor landschapsarchitecten vanuit 

IFLA Europe (Innoland pagina).  

- Johan Vlug: Wat wordt de impact van de omgevingswet?  

Hartelijk dank en hopelijk volgend jaar weer live!  

 


