
Nieuwtjesmail macrofauna nr 1  mei 2000. 
 
Collegiidae spec. 
 
In navolging van de wellicht al bekende nieuwsmail van de libellenclub* ben ik gaan nadenken over het 
opstarten van een macrofauna nieuwsmail. Al pratend met een collega’s bij andere bedrijven kom je er 
steeds meer achter dat er een hoop weetjes zijn die wellicht te klein zijn om officieel te publiceren (of 
dat traject duurt te lang) maar wel heel handig kunnen zijn voor andere macrofaunologen.  
Dit kan variëren van een goed adresje voor pincetten, alcoholdichte potjes of inbedmiddelen tot het 
melden van een nieuwkomer. Ook interessante ontwikkelingen zoals toename of afname van bepaalde 
soorten en meldingen van publicaties zouden op de mail gezet kunnen worden.  
Websites kunnen heel mooi zijn (voor macrofauna mensen is de site van aquasense een aanrader) maar 
zijn erg arbeidsintensief en hebben het nadeel dat de lezer geen melding krijgt van een update van de 
website, vandaar dat gekozen wordt voor een mailsysteem. De bedoeling is dat ieder zich vrij kan 
abonneren en dat er een centraal archief bijgehouden wordt van de verzonden mailtjes (je herinnert je 
dat het langs hebt zien komen en kunt het dan weer terugzoeken). Ik heb dit bericht aan al diegenen 
gestuurd waarvan ik denk dat ze wellicht interesse hebben of iets te melden hebben maar er zijn vast 
nog wel meer macrofaunamensen bij allerlei schappen en universiteiten dus hoort zegt het voort. 
Het mailadres is macrofauna@hotmail.com wij werken onder windows 95 met word 7, hogere versies 
kunnen we niet lezen.  
Stuur even een mailtje als je interesse hebt of als je graag wilt dat je adres geschrapt wordt. Per adres 
het liefst 1 mailtje zodat ik geen adressen over hoef te tikken. 
Groetjes 
Marianne Greijdanus, RIZA 

                                                   
* een mailtje naar whydah@wxs.nl en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van het wel en 
wee van de libellenstand in Nederland! 


