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Geschiedenis

Varia- en themanummers

Kenniskring

Rooilijn is hét tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke
ordening. In Rooilijn verschijnen artikelen uit verschillende
disciplines, zoals planologie, sociale geografie, demografie en
sociologie. De artikelen gaan over actueel onderzoek en beleid.
Maatschappelijke onderwerpen zoals milieu, volkshuisvesting,
duurzaamheid, cultureel erfgoed en mobiliteit komen aan de orde.

In 1968 kwam het Planologisch
en Demografisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam voor het
eerst uit met Mededelingen. In 1977
kreeg dit blad de naam Rooilijn en de
eerste themanummers werden uitgegeven. Sindsdien is Rooilijn langzaam
getransformeerd tot het tijdschrift
dat het nu is.
De Rooilijnredactie heeft zich in
de loop der jaren verbreed: redactieleden komen lang niet allemaal
meer vanuit de universiteit maar
zijn bijvoorbeeld ook werkzaam bij
gemeenten, adviesbureaus, woningcorporaties of de rijksoverheid.
Ook de doelgroep van Rooilijn is
verbreed van docenten en studenten
naar de hele professionele wereld
van ruimtelijke ordening.

Per jaar komen vier varianummers
en twee themanummers uit. Voor de
varianummers wordt een grote diversiteit in artikelen nagestreefd. In de
themanummers zijn alle artikelen en
andere bijdragen geschreven rond
één thema. In de afgelopen tijd heeft
Rooilijn onder meer themanummers
uitgebracht over water, het landschap, metropoolregio Amsterdam,
Sport & Stad, Paramaribo en Krimp.
Themanummers worden in samenwerking met één of meer externe
organisaties gemaakt die een financiële bijdrage leveren om de editie
mogelijk te maken.
Als samenwerkende organisatie
kunt u de redactie versterken met
een gastredacteur. U bent zo
betrokken bij het tot stand komen
van het nummer.

Tweemaal per jaar organiseert
Rooilijn met haar vaste partners
(BMC-groep en Stadgenoot) een
kenniskringbijeenkomst, waar ruim
honderd vakgenoten samenkomen.
Op deze bijeenkomst worden ideeën
uitgewisseld en wordt gediscussieerd over een actueel thema.
Zo zijn bijeenkomsten georgani-
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Impressie kenniskringbijeenkomsten

Rooilijn verschijnt zes keer per jaar en heeft een oplage van 1.600.
Externe doelgroepen van Rooilijn zijn gemeenten, adviesbureaus,
overheidsinstanties, onderzoekers, onderwijsinstellingen en
andere geïnteresseerden. Het tijdschrift wordt daarnaast verspreid
onder abonnees, studenten Sociale Geografie en Planologie en
werknemers van de afdeling Geografie, Planologie en Internationale
Ontwikkelingstudies van de Universiteit van Amsterdam.
Elke editie kent zes varia-artikelen over uiteenlopende onderwerpen.
Daarnaast bestaat elk nummer uit een reactie op een stelling over een
actueel planningsdebat, een achtergrondartikel waarin een onderwerp
verder wordt uitgediept, een interview met iemand uit het vakgebied,
en recensies en signalementen van nieuw verschenen publicaties.
Tot slot is ook de column van O. Naphta een graag gelezen onderdeel
van Rooilijn. Op de website www.rooilijn.nl staat een uitgebreid
archief van oudere uitgaven.
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seerd over planning in tijden van
en na de crisis en over investeringen van corporaties in sociale
buurtprojecten.
Bij de Kenniskring wordt afgetrapt
door de hoofdspreker, waarna coreferaten reageren. De deskundige
discussieleider brengt vervolgens
het debat met het publiek op gang.
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Informatie
Abonnementen

Meer informatie en samenwerken

Contact

Tarieven voor een jaarabonnement op
Rooilijn (prijspeil 2011):

Bent u geïnteresseerd in een
samenwerking met Rooilijn op het
gebied van themanummers of heeft
u een ander niet eerder genoemd
idee, dan bespreken wij graag de
mogelijkheden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de bureauredactie.

Redactieadres en administratie:
Nieuwe Prinsengracht 130
1018 VZ Amsterdam
Telefoon: 020 – 525 43 65
Telefax: 020 – 525 40 51
E-mail: info@rooilijn.nl

– Abonnement voor instelling:

€ 65,50

– Abonnement voor particulier:

€ 41,–

– Abonnement voor student:

€ 27,00

Adverteren
Door te adverteren in Rooilijn kunt
u uw congres of vacature onder de
aandacht brengen van specialisten
uit bedrijfsleven en de wetenschap
en studenten.
De tarieven voor een advertentie in
Rooilijn zijn (prijspeil 2011):
– Losse advertentie, hele pagina,
één nummer:

€ 552,–

– Losse advertentie, halve pagina,
één nummer:

€ 367,–

U krijgt korting als u een heel jaar in
Rooilijn adverteert:
– Zes advertenties, hele pagina,
prijs per nummer:

€ 359,–

– Zes advertenties, halve pagina
prijs per nummer:

€ 239,–

– Meerkosten voor cover (achterzijde)
of full colour:

€ 510,-

Adverteren op de website
Neem contact op met de bureauredactie om
‘op maat’ mogelijkheden te bespreken.
Inhoud van het
nieuwste nummer
inclusief gratis
download
Prikkelende column

Archief tot 200
ren
Abonne
Archie
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Ga naar www.rooilijn.nl voor actuele informatie
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