
COLOFON

ISN 1381 - 7558

Mei 2012

Periodiek verschijnend tijdschrift voor 
natuurstudie, natuurbescherming, 
natuurvoorlichting en natuurbeleid 
in Fryslân. Uitgave van de Fryske 
Feriening foar Fjildbiology (FFF). 
Platform voor alle meldingen met 
betrekking tot natuur in Fryslân. 

Redactie: 
E.Peter de Boer (co-hoofdredacteur en 
redacteur ongewervelden), Michel Krol 
(co-hoofdredacteur), Klaas Ybema (eind-
redacteur), Klaas Koopman (redacteur 
vogels), Henk Jansen (redacteur flora) en 
Teddy Dolstra (redacteur zoogdieren en 
vissen)

Redactieadres: michelkrol@orange.nl

Samenstelling bestuur FFF.
Waarnemend voorzitter: Jakob Hanenburg
Secretaris: Olga Stoker, 
olgastoker@hotmail.com
Penningmeester: Olga Stoker, 
olgastoker@hotmail.com
Algemeen bestuurslid: Jannie ter Linde
Algemeen bestuurslid: Nico Minnema

Vormgeving: MangerEco, Assen
Papier en druk: Scholsma, Bedum 

Richtlijnen voor auteurs:
Aangeboden artikelen per e-mail in 
Microsoft Word, grafieken (inclusief 
waarden) in Microsoft Excel, digitale 
foto’s in JPG, TIFF of Bitmap met een 
minimale afmeting van 2000 X 1500 en 
een resolutie van 300 dpi

Overname artikelen alleen in overleg met 
auteurs.

Verschijningsdata en aanleveren 
kopij:
Twirre verschijnt onregelmatig, met een 
frequentie van ongeveer 2 x per jaar. 
Kopij mailen naar michelkrol@orange.nl.

Adverteren: 

Voor mogelijkheden, neem contact op 
met de hoofdredacteur: 
michelkrol@orange.nl

Abonnement:
Een lidmaatschap van de FFF kost € 17,50 
per jaar. 
Een los lidmaatschap van Twirre kost 
€ 20,00 per jaar.

Foto omslag: Sietske Rintjema en foto op 
de pagina hiernaast: Veenhooibeestje,  
Judith Bouma

Van de redactie

 
Roerige tijden!
Het tweede nummer van Twirre komt uit in roerige tijden. 
Het kabinet Rutte is gevallen en de grote onzekerheid die 
de herziening van het natuurbeleid met zich mee bracht, 
zal de komende tijd nog verder toenemen. Het wordt een 
interessante periode waarin het lastig voorspellen is welke 
kant het op zal gaan. De noodzakelijke bezuinigingen 
vormen voor natuurorganisaties een uitdaging en een 
uitnodiging tot meer creativiteit en inventiviteit. Ook de 
natuur blijft onveranderd van intrinsieke waarde voor 
zowel mens, dier als plant, ook (en misschien wel vooral) 
in ons, door economische crisis, getroffen dichtbevolkte 
landje. Het is een voorrecht om wjukwjapperende ljipkes, 
tsjilpende tuutsjes en skriezen op ‘e hikke te mogen zien 
en horen. En de uitdijende otterpopulaties, broedende 
zeearenden en een explosie aan verloren gewaande 
libellensoorten zijn signalen dat er naast dalende trends, 
ook vooruitgang is. De natuur is in beweging. En zo lang 
er mensen zijn die zich “hart” maken voor hun geliefde 
natuurlijke omgeving en alles wat daarin leeft en de 
moeite nemen hun waarnemingen en onderzoeken om 
te zetten in zowel daadkracht als het geschreven woord, 
is één van de pijlers van Twirre gewaarborgd: boeiende 
artikelen over boeiende onderwerpen! Deze pijler staat 
als een huis. De vernieuwde Twirre bevat naast de 
fantastische wetenschappelijk georiënteerde artikelen 
ook persoonlijke beschrijvingen, waardoor niet alleen 
alle soortgroepen worden bediend, maar er ook een 
aangename afwisseling in leesbaarheid ontstaat. Hopelijk 
beleeft u net zoveel plezier aan het lezen ervan, als wij 
hebben gedaan. We ontvangen graag een reactie op de 
tweede Twirre in vernieuwde stijl en kijken uit naar kopij 
voor een volgend nummer!

Michel Krol & Peter de Boer


