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Redactiestatuut LANDSCHAP 

Laatst geactualiseerd: 15 december ’21 

 

Inleiding 

1. LANDSCHAP is een onafhankelijk Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift voor 

landschapsonderzoek, uitgegeven door de VVM, netwerk van milieuprofessionals . 

 

2. LANDSCHAP heeft als doel een platform te bieden voor wetenschappelijke publicaties 

over het landschap in brede zin te bieden, ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, 

ontwerpgericht.  

 

3. LANDSCHAP verschijnt in beginsel vier keer per jaar en biedt naast wetenschappelijke 

artikelen ruimte aan discussiebijdragen, reviews, VVM-nieuws en enkele vaste rubrieken. 

 

4. Het redactiestatuut wordt vastgesteld door het VVM-bestuur. 

 

 

De redactie 

5. De redactie is inhoudelijke en journalistiek onafhankelijk van de VVM. De redactie 

bepaalt het redactionele beleid voor de korte en langere termijn. 

 

6. De redactie werft zelf haar leden waarbij wetenschappelijke kwaliteiten, diversiteit en 

netwerkkennis evenzovele overwegingen kunnen zijn.  

 

7. De wetenschappelijke kwaliteit van wetenschappelijke artikelen wordt geborgd door peer 

review. 

 

 

De hoofredacteur 

8. De redactie zoekt een hoofdredacteur en draagt bij meerderheid een hoofdredacteur voor 

bij het VVM-bestuur, al dan niet uit haar midden. Het VVM-bestuur kan met redenen 

omkleed om een andere voordracht vragen.  

 

9. VVM-bestuur benoemt de hoofdredacteur, gehoord de voordracht vanuit de redactie, 

steeds voor een periode van maximaal vijf jaar.  

 

10. De redactie kan het VVM-bestuur gemotiveerd voorstellen de hoofdredacteur te 

vervangen. Als het VVM-bestuur na hoor en wederhoor besluit dat voorstel te accepteren, 

start er opnieuw een procedure voor benoeming van een hoofdredacteur, zoals in dit 

statuut beschreven. 

 

11. Bij kortdurende afwezigheid van de hoofdredacteur kan de redactie een voorstel aan het 

VVM-bestuur doen om een tijdelijke waarnemend hoofdredacteur te benoemen 

 

12. De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift 

LANDSCHAP, in het licht van het door de redactie bepaalde redactionele beleid, en stuurt 

het uitgaveproces aan. Hij/zij bereid de redactievergaderingen voor, zit de 

redactievergaderingen voor, stuurt de eindredacteur aan.  
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13. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het financiële beheer van het tijdschrift. De 

hoofdredacteur doet een voorstel aan de VVM-directeur voor een contract met een door 

hem/haar geselecteerde eindredacteur, vormgever en drukker. Het bestuur van de VVM 

bepaalt de financiële kaders voor deze contracten en de directeur geeft een binnen de 

begroting passende goedkeuring voor deze contracten. De contracten hebben een looptijd 

van maximaal een jaar. 

 

14. De hoofdredacteur neemt één keer per jaar deel aan de vergaderingen van het Algemeen 

bestuur van de VVM.  

 

15. In gevallen van verschil van inzicht binnen de redactie of met de eindredacteur heeft de 

hoofdredacteur het laatste en beslissende woord.  

 

De eindredacteur 

16. Er kan een (al dan niet betaalde) eindredacteur worden aangesteld. De eindredacteur 

verzorgt de eindredactie en stuurt de vormgever en drukker aan. De eindredacteur is geen 

lid van de redactie, maar kan op uitnodiging van de redactie aan de redactievergaderingen 

deelnemen.  

 

 

Themanummers 

 

17. Themanummers of special issues zijn nummers rond een thema waarvoor externe 

financiering gezocht wordt. Themanummers worden behandeld door de redactie, waarbij 

experts van buiten de redactie en/of vertegenwoordigers van de externe financiers 

betrokken kunnen worden. 

 

18. De redactie kan in bijzondere gevallen een speciale  themaredactie instellen voor een 

specifiek themanummer, waarbij experts van buiten de redactie en/of vertegenwoordigers 

van de externe financiers in de themaredactie kunnen worden opgenomen. In een 

themaredactie vormen leden van de redactie, inclusief de hoofdredacteur, altijd een 

meerderheid. 

 

19. Het VVM-bestuur kan de redactie adviseren over relevante thema’s voor themanummers 

en helpen bij vinden van mogelijke externe financiers van themanummers. 

 

Overige bepalingen 

20. LANDSCHAP is een levend tijdschrift dat permanent in ontwikkeling is, net zoals de 

VVM. De hoofdredacteur geeft een Nieuwsbrief uit gericht op de auteurs en abonnees van 

LANDSCHAP. Het VVM-bureau beheert de website van het tijdschrift Landschap. De 

redactie plaatst artikelen uit Landschap op de website van Landschap. Nieuwe 

ontwikkelingen en experimenten worden in goed onderling overleg gerealiseerd. 


