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INSTRUCTIES VOOR AUTEURS 
 
 
Taal: Nederlands (ABN) of (Brits) Engels, met een samenvatting in beide talen.  

 

Titel: De titel moet informatief en beknopt zijn. Als in de titel een taxon wordt genoemd, dan dient daarvan de 
wetenschappelijke naam (inclusief familienaam) te worden genoemd. 

 

Auteurs: De namen van de auteurs bevatten de voorletters, eventuele tussenvoegsels en de achternaam. Van 
iedere auteur wordt het adres gegeven en zo mogelijk een emailadres. Eén van de auteurs dient als 
contactpersoon en aanspreekpunt voor correspondentie met de lezers; diens emailadres wordt als 
correspondentieadres vermeldt in het artikel.  

 

Samenvatting: De samenvattingen bevatten een beknopte versie van het artikel. De samenvatting in de taal 
van het artikel is kort (max. 250 woorden). De samenvatting in de alternatieve taal mag uitgebreider zijn en 
kent geen restricties aan het aantal woorden, want deze moet het andere taalgebied bedienen. 

 
Key words: Het aantal key words is maximaal 8. De key words zijn bedoeld voor lezers om het zoeken naar en 
het vinden van relevante literatuur gemakkelijker te maken. Bedenk dus de key words vanuit het gezichtspunt 
van een willekeurige lezer en niet vanuit de auteur. 

 
Sleutels: De sleutels in artikelen zijn dichotoom. De doubletten zijn genummerd. Houd per doublet de keuze 
aan kenmerken zo beknopt mogelijk en laat de kenmerktoestanden elkaar wederzijds uitsluiten. Zie 
bijvoorbeeld de eerste twee doubletten van de sleutel in van de Beek (2018: 72). 

 
Citaties in de tekst: Er komt bij het citeren van auteurs geen komma tussen de auteur(s) en het jaartal: 

 één auteur: Weber (1985) of (Weber 1985) of Weber (1985: 30). 

 twee auteurs: Coesel & van Westen (2013) of (Coesel & van Westen 2013). 

 drie of meer auteurs: Kreutz et al. (2021) of (Kreutz et al. (2021)). Wel alle auteursnamen opnemen in 
de Literatuur. 

 meervoudige referenties tussen haken (Liu 1977, Smith 1989, 1990). 

 
Citaties in nomenclatuurblokken: Wetenschappelijke naam van het taxon, de auteur(s), boektitel of tijdschrift 
(+jaargang), het (eerste) paginanummer waar het taxon wordt beschreven of de betreffende combinatie van de 
naam wordt gemaakt, gevolgd door het jaartal: 
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 Bryum rubens Mitt., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 232. 1856. 

 Epipactis helleborine var. minor R.Engel, Orchidophile (Asnières) 63: 664. 1984. 

 Epipactis helleborine f. minor (R.Engel) P.Delforge, Naturalistes Belges 87: 259. 2006. 

 

Literatuur: Alle in de tekst en nomenclatuurblokken genoemde publicaties worden opgenomen in de 
literatuurlijst. De referenties bevatten volledige auteursnamen (voor alle auteurs: de achternaam gevolgd door 
de initialen en de auteurs worden gescheiden door een komma), gevolgd door het jaartal, de titel van de 
publicatie, de boektitel of de naam van het tijdschrift ( + jaargang) en de paginanummers van de betreffende 
publicatie. Voeg bij een boek ook de uitgever en de plaats van uitgifte toe. Tijdschriftnamen worden afgekort 
volgens Botanico Periodicum Huntianum (BPH). Als er een doi-nummer van de publicatie beschikbaar is, voeg 
die dan toe. Citeer online tijdschriftpublicaties op dezelfde manier als gedrukte artikelen en vermeld de link 
naar het webadres (URL) en de datum waarop de bron het laatst is geraadpleegd. 
Wetenschappelijke namen worden in de literatuurlijst romeins (niet cursief) gedrukt. 
 
Voorbeelden 

 Boek: Kreutz CAJ. 2018. Orchideeën van de Benelux. Kreutz Publishers, Sint Geertruid. 

 Hoofdstuk in geredigreerd boek: Demaret F. 1993. Bryum. In: Stieperaere H (red.), Flore générale de 
Belgique. Bryophytes. Volume III, 2: 152 – 258. Jardin Botanique National de Belgique, Meise. 

 Tijdschriftartikel met één auteur: Beek A van de. 1984. Batologische notities 3. Nieuwe gegevens over 
Rubus L. Gorteria 12: 56 –61. 

 Tijdschriftartikel met meer auteurs en doi-nummer: Sramkó G, Paun O, Brandrud MK, Laczko L, 
Molnár AV, Bateman RM. 2019. Iterative allogamy–autogamy transitions drive actual and incipient 
speciation during the ongoing evolutionary radiation within the orchid genus Epipactis (Orchidaceae). 
Ann. Bot. (Oxford) 124: 481– 497. (doi.org/10.1093/aob/mcz103). 

 Online publicatie: Thiers B. 2019+ (wordt continu bijgewerkt). Index Herbariorum: A global directory of 
public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium, New York. 
(Website: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/, geraadpleegd op 11 april 2021). 

 Gebruik niet “l.c.” om naar een eerdere citatie te refereren, maar herhaal de citatie. 

 
Soortsnamen: Wetenschappelijke namen van soorten en geslachten worden schuin gedrukt (behalve in de 
literatuurlijst). Geef volledige auteurscitatie bij de eerste keer noemen van de wetenschappelijke naam. Gebruik 
voor auteurs de afkortingen volgens IPNI. Bij de daarop volgende keren noemen komen er geen auteursnamen 
achter de wetenschappelijke naam. In alinea’s worden geslachtsnamen bij de eerste keer voluit geschreven, 
daarna mogen ze in de alinea tot 1 letter worden afgekort mits het niet tot verwarring leidt. 
De schrijfwijze van de wetenschappelijke en Nederlandse plantnamen is die van de Heukels’ Flora (ed. 24); 
afwijkingen dienen duidelijk gemotiveerd te zijn.  
In Nederlandstalige artikelen mogen de Nederlandse namen van soorten worden gebruikt, mits dat in de tekst 
consequent wordt gedaan. Bij de eerste keer noemen van een Nederlandse naam moet de wetenschappelijke 
naam tussen haakjes achter de Nederlandse naam worden geplaatst. In de lopende tekst begint de 
Nederlandse plantnaam met een hoofdletter. 

 
Nieuwe taxa en nieuwe combinaties: Bij het beschrijven van nieuwe taxa en het maken van nieuwe 
combinaties worden uiteraard de regels gevolgd van de International Code of Nomenclature for algae, fungi, 
and plants. Voor voorbeelden zie: Bijlsma et al. (2020), Koopman et al. (2021), van de Beek (2021).  

 
Herbariumexemplaren (specimens): Herbariummateriaal en door de auteurs zelf verzameld 
herbariummateriaal dat is geraadpleegd of bestudeerd voor het betreffende artikel dient te worden geciteerd. 
Als het aantal exemplaren groot is, kan voor het artikel vaak worden volstaan met een representatieve selectie. 
Citeer herbariumexemplaren in ieder geval 1× volledig (verzamelaar, nummer, (herbarium), locatie, datum, 
etc.); in verdere tekst kan worden volstaan met verzamelaar + nummer (herbarium). Instituutsherbaria worden 
afgekort volgens Index Herbariorum, privé-herbaria kunnen worden genoteerd met de afkorting herb. gevolgd 

https://www.huntbotanical.org/databases/show.php?1
https://www.ipni.org/
https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
https://natuurtijdschriften.nl/pub/714550
https://natuurtijdschriften.nl/pub/1000384
https://natuurtijdschriften.nl/pub/1018607
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/


 
 

   

door de achternaam van de eigenaar. Als het herbariumexemplaar een barcode heeft, geef die dan achter de 
afkorting van het herbarium tussen vierkante haakjes. Van nieuwe vindplaatsen wordt in ieder geval het 
kilometerhok aangegeven (of RD dan wel long/lat coördinaten). Hiervan kan om natuurbeschermingsredenen 
worden afgeweken. Als een herbariumexemplaar (of DNA-sequenties) van een online bron wordt 
geraadpleegd, citeer dan ook de complete link naar de webpagina (URL) met de (laatste) datum van 
raadplegen, bijvoorbeeld: “van de Beek A722 (L [L.3263425]), Limburg, Epen, Bovenste Bos, 15 juni 1971 
(https://medialib.naturalis.nl/file/id/L.3263425/format/master, geraadpleegd op 18 januari 2022)”.  
Geraadpleegde exemplaren mogen ook in een tekstblok gegroepeerd worden, zie bijvoorbeeld van de Beek et 
al. (2021).  

Bij de auteurs van geaccepteerde artikelen wordt er op aangedrongen dat de relevante resultaten ook (kunnen) worden 
verwerkt in de Nationale Databank Flora en Fauna, bijvoorbeeld bij het melden van nieuwe soorten, het deponeren van 
nieuwe waarnemingen, het (laten) wijzigingen van waarnemingen na het reviseren van collecties, en (laten) corrigeren 
van fouten, om zodoende een discrepantie tussen de publicaties en de databank te voorkomen. 

 
Figuren en tabellen: Lever de onderschriften van figuren en bovenschriften van tabellen aan op een aparte 
pagina aan het eind van het manuscript. In onder- en bovenschriften worden voor de soortsnamen in ieder 
geval de wetenschappelijke naam met de auteur(s) opgenomen. Bij figuren wordt aan het eind van het 
onderschrift de maker(s) van de foto of illustratie vermeld. Figuren graag als aparte files (bronbestand) 
aanleveren. Foto’s dienen scherp en van voldoende resolutie te zijn (300 dpi op eindformaat). De resolutie van 
een bestand met een lijntekening moet 1200 dpi op eindformaat zijn. Beeldbestanden graag onbewerkt 
aanleveren (als dat niet wenselijk is, graag even contact opnemen met de redactiesecretaris). Bij tiff-files de 
optie LZW compressie niet gebruiken. Lijn tekeningen zijn doorgaans voorzien van een maatstreepje. Als 
maatstreepjes via digitale bewerking in een figuur moet worden gezet, graag even contact opnemen met de 
redactiesecretaris. 
Referenties in de tekst naar de figuren en tabellen volgen de numerieke volgorde. Bestandsnamen van 
tabellen, figuren, illustraties en foto’s moeten ondubbelzinnig en duidelijk zijn. 

 
Dankwoord: Dankwoorden zijn toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor dankwoorden in te korten. 

 
Structuur van manuscripten: De structuur van Gorteria-artikelen is deels afhankelijk van het onderwerp van 
het artikel. Auteurs wordt aangeraden een aantal recente Gorteria-artikelen te raadplegen via 
natuurtijdschriften.nl voor de meest geschikte opbouw van hun artikel.  
Beginnende auteurs wordt aangeraden te beginnen met een inleiding, gevolgd door materiaal/methode, 
resultaten, discussie en conclusies, en tot slot de geciteerde literatuur. 
Korte manuscripten worden als Korte mededelingen geplaatst. 

 
Aanlevering van manuscripten: Manuscripten kunnen digitaal worden aangeleverd via email naar 
nhn.gorteria@naturalis.nl. Tekst aanleveren als een Word-file en tabellen als een Word- of Excel file. Figuren 
aanleveren als een jpg-, jpeg-, tiff-, ai- of eps-file, en Excel-grafieken in een Excel-file. Bij scannen met hoge 
resolutie (1200 dpi) mag een scan van een lijntekening in pdf-format worden aangeleverd. Grote bestanden 
kunnen worden aangeleverd via WeTransfer.com. 
Het indienen van manuscripten, de beoordeling door de redactie en het plaatsen en het publiceren van 
geaccepteerde artikelen in Gorteria is gratis! 

 
Open access: Gorteria is een open access tijdschrift. De artikelen worden gepubliceerd op 
natuurtijdschriften.nl en zijn gratis te downloaden als pdf-files.  
De auteurs krijgen voor publicatie één of meer proefversies van hun artikel te zien voordat het artikel wordt 
gepubliceerd. De auteurs worden van de publicatie van hun artikel op de hoogte gebracht. 
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