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15 maart 2016

Mededeling over de toekomst van Gorteria

Naturalis Biodiversity Center heeft het beleid met betrekking tot het uitgeven van 
tijdschriften heroverwogen. Tenminste één tijdschrift zal worden afgestoten. Enkele 
andere titels, waaronder Gorteria, zullen worden gecontinueerd als een open access 
e-only tijdschrift. Dat betekent dat Gorteria vanaf jaargang 38 (2016) niet langer in druk 
zal verschijnen, maar uitsluitend gratis via internet beschikbaar zal worden gesteld. 
De website hiervoor is: 

www.natuurtijdschriften.nl

Uiteraard zijn de Gorteria-artikelen ook te downloaden via het repositorium van 
Naturalis (www.repository.naturalis.nl). Op dit ogenblik kunnen wij onze lezers helaas 
nog geen melding doen van het publiceren van nieuwe artikelen. Hiervoor zoeken wij 
een oplossing. Bovendien zal met ingang van 2016 het profiel van Gorteria worden 
gewijzigd. Naast Naturalis zullen FLORON en de Koninklijke Nederlandse Bota-
nische Vereniging (KNBV) intensief bij het beleid en de redactie van Gorteria worden 
betrokken. Er zal bijvoorbeeld meer ruimte komen voor gespecialiseerde artikelen, 
zoals op het gebied van nomenclatuur. De discussie hierover is nog niet afgerond. 
Nadere mededelingen hierover zullen in de komende maanden volgen.
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