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Van de redactie

Het zal inmiddels al genoegzaam bekend zijn dat Gorteria in een veranderings proces 
zit. Het op dit moment meest merkbare is, dat ons tijdschrift vanaf dit kalender jaar 
alleen nog maar elektronisch wordt uitgegeven en niet meer in gedrukte vorm wordt 
verspreid. Deze beslissing is door de directie van Naturalis genomen in een afweging 
van het gehele publicatie- en uitgavebeleid. Dit kan als een nadeel en als een voor-
deel worden gezien. Een voordeel vinden wij, dat Gorteria nu gratis ter beschikking 
wordt gesteld aan een veel grotere groep lezers. Tegelijkertijd is de inbedding van 
ons tijdschrift flink verbreed doordat het een gezamenlijke uitgave is geworden van 
FLORON, KNBV en Naturalis, met de enigszins aangepaste titel Gorteria – Dutch 
Botanical Archives (Gorteria – DBA). Deze titel laat twee dingen zien. Enerzijds dat 
aangesloten wordt op het voormalige Nederlands Kruid kundig Archief en anderzijds 
dat het nadrukkelijk tweetalig wordt. Artikelen kunnen voortaan in het Nederlands of 
Engels gesteld zijn, uitdrukkelijk met uitgebreide samenvattingen in de alternatieve 
taal. Dit, tezamen met het ‘open access’ zijn, zal de verspreiding en toegankelijkheid 
doen toenemen.

Het profiel blijft in principe ongewijzigd. Centraal staat de Nederlandse flora 
en alle informatie die op enigerlei wijze bijdraagt aan een betere kennis daarvan, 
ook als Nederlandse soorten niet direct het onderwerp vormen, in de vorm van 
taxonomische bewerkingen, lijsten van bijzondere vondsten, nieuwe soorten voor 
Nederland, autecologische artikelen. Met name artikelen met nieuwe determinatie-
sleutels voor moeilijke of kritische of gemakkelijk verwisselbare plantentaxa of 
sleutels naar vegetatieve kenmerken zijn welkom, evenals studies over standplaats-
factoren van bepaalde soorten, bijzondere vindplaatsen, vindplaatsen van zeldzame 
soorten, of plantengeografisch interessante mededelingen. Er wordt ook ruimte 
geboden voor nomenclatorische artikelen, en op voorhand gelden geen restricties 
qua omvang (één van de voordelen van elektronisch publiceren).

Een ander kernpunt, dat de wetenschappelijk kwaliteit van alle inhoud moet 
garanderen, is de onderbouwing van alle artikelen door herbariummateriaal (met 
name belangrijk voor soorten die niet in de meest recent Heukels’ Flora staan; 
dit hoeft niet van alle locaties, maar wel als in de beschrijving staat dat planten 
af wijken) dan wel door goedgekeurde NDFF-waarnemingen.

Het hoofdredacteurschap zal gaan rouleren tussen vertegenwoordigers van de 
drie organisaties. Het bureausecretariaat blijft bij Naturalis. De uitgave van Gorteria-
DBA wordt zoveel mogelijk geconformeerd aan die van de andere tijdschrift uitgaven 
van Naturalis (Blumea, Persoonia). Zo zal vanaf volgende jaargang zal het opmaak-
formaat A4 worden. Vanaf aflevering 3 van jaargang 38 zal de wijze van het citeren 
van literatuur worden aangepast. Details zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd.

We verwachten dat geïnteresseerden in de Nederlandse flora op deze manier 
nog beter worden bediend.

Marco roos (hoofdredacteur)
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