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Noot van de (nieuwe) redactie

De woorden die de redactie tien jaar geleden ten geleide
van Twirre' schreef, kunnen anno 2000 bijna klakkeloos

worden overgenomen. De nieuwe redactie heeft dezelfde

doelstelling, maar wil wel proberen zich daarin nog breder

te profileren in de Friese natuurbeschermings-,
natuuronderzoeks- en belevingswereld. Zowel qua

gebieden als qua onderwerpen; dus van Steile Bank tot

Willemsduin, van Fochteloërveen tot Vliehors en wat daar

tussenin maar gelegen is. Over alles omtrent paddestoelen,

mossen, korstmossen, hogere plantén, schelpen, slakken,

kevers, spinnen, libellen, dag- en nachtvlinders, vissen,

amfibieën en reptielen, zoogdieren en vogels. Hierbij is ook

ruim plek voor de randvoorwaarden die soorten stellen, dus

bijvoorbeeld inrichting en beheer van (natuur)gebieden,
bodem en water. 'Twirre’ wil een forum zijn voor amateur-

natuuronderzoekers en natuurbeschermers in Fryslan,
ruimte bieden aan een breed scala van artikelen en

mededelingen; ook om onderlinge communicatie,

bekendheid en samenwerking te bevorderen. Kortom: hèt

blad zijn waarin alle Friese natuurliefhebbers en actieve

veldmensen hun plek kunnen vinden. Immers, een

natuurrijke provincie als Fryslan verdient een goed aan-

trekkelijk natuurtijdschrift. Daarom zal de nieuwe redactie

zich niet slechts beperken tot het presenteren van

aangeboden artikelen, maar tevens kopij werven, rubrieken

verzorgen en, indien gewenst, auteurs ondersteunen bij het

schrijven van artikelen. Dit kan leiden tot een grotere

diversiteit aan artikelen, fraaie themanummers en vele

korte, actuele bijdragen, alle met Fryslan als gemene deler.

Voorzichtig denkt de redactie ook aan mogelijke groei van

de Twirre'. Een groter bereik door verbetering van omvang

en uitvoering is mogelijk wanneer ook het aantal lezers

toeneemt. Tot dusver zijn initiatiefnemende organisaties
van Twirre’ de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) en

de Wielenwerkgroep. Maar er is zeker ruimte voor andere

verwante organisaties op het gebied van

natuurbescherming en natuuronderzoek. Zoals in de 'ten

geleide' van 1990 al te lezen stond, kan een dergelijke

bundeling van krachten leiden tot een verbeterde Twirre'.

Tot nu toe heeft nog geen uitbreiding aan nieuwe

deelnemende organisaties plaatsgevonden, maar we

houden ons aanbevolen en zullen binnenkort zeker ook

actief proberen met een samenwerkingsvoorstel richting

verwante organisaties te komen.

Zoals hierboven reeds kort aangehaatd, ziet de redactie ook

graag korte bijdragen verschijnen over allerlei kleinere

onderwerpen waarvan bijvoorbeeld een vlotte publicatie

gewenst is. Natuurlijk zullen enkele vaste rubrieken blijven,
zoals de mededelingen van de FFF, het Nieuws van de

Wielenwerkgroep, Het Friese Veld en Uitgeperst. Daarnaast

blijft er ruimte in de 'Twirre’ voor plaatsing van oproepen en

aankondigingen. Ook overweegt de nieuwe redactie om

themanummers met meer regelmaat te laten verschijnen.

Enfin, er liggen dus veel plannen, veel ideeën en veel

wensen. De redactie verheugt zich erop hiermee aan de

slag te gaan in samenwerking met en voor iedereen die het

Friese veld een warm hart toedraagt. We proosten op tien

nieuwe Twirre-jaren!

“Bij velen, actief in de Friese natuurbescherming, bestaat

behoefte aan een aansprekend en kwalitatief goed natuur-

tijdschrift. (...) De ‘Twirre’ wil in deze behoefte voorzien. Ze

wil platform zijn voor allen die zich bezighouden met de

bescherming van biotopen in Friesland en richt zich met

name op veldbiologie, natuurbeheer, natuurbeleid en

natuurvoorlichting.”
Dit kon gelezen worden in de eerste ‘Twirre’ van 1990. Nu,

in het magische jaar 2000, bestaat ‘Twirre’ tien jaar in z’n

huidige vorm en is er een nieuwe redactie aangeschoven;

Freek Nijland en Dick Goslinga, beide redacteurs van het

eerste uur, hebben de Twirre-bijl namelijk overgedragen
aan Appie Bles, Miranda Klaij, Romke Kleefstra, Sietske

Rintjema en Karin Uilhoorn.


