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Beste mensen, ietwat verlaat hierbij de septembernieuwsmail. Kopij voor de volgende mail 
kan voor woensdag 29 oktober verstuurd worden aan macrofauna@hotmail.com, gezien de 
krimpende toegestane hoeveelheid te verzenden en ontvangen post is het handig een cctje aan 
m.greijdanus@riza.rws.minvenw te doen 
Alvast bedankt! 
Marianne 

“Henk van der Hammen” collectie naar Zoölogisch 
Museum Amsterdam 

 
Op 27 augustus jl. is de collectie “Henk van der Hammen” in het bijzijn van familie en 
genodigden uit het vakgebied overgedragen aan het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA). 
Deze collectie bestaat uit bijna 4000 macrofaunamonsters uit Noord-Holland, met alle 
bijbehorende locatie-, veld- en fysisch-chemische data.  
De officiële overdracht is verricht door de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, 
de heer H. Borghouts, aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van 
Amsterdam, de heer Noorda. Zij deden dit door ondertekening van een document van 
overdracht in de prachtige tentoonstellingsruimte van het zoölogisch museum in het gebouw 
van het Artis aquarium 
 

.  
 

Overdracht van de collectie "Henk van der Hammen". Links de heer Borghouts, commissaris der 
Koningin in Noord-Holland; rechts de heer Noorda, voorzitter van het College van Bestuur van de 
Universiteit van Amsterdam. 

 
Vorig jaar op 17 augustus raakte Henk van der Hammen zeer ernstig gewond bij een 
verkeersongeluk in Amsterdam. Hij overleed aan zijn verwondingen op 20 augustus 2002.  
Henk van der Hammen was een alom bekend en gerespecteerd hydrobioloog. Hij werkte sinds 
1979 voor de provincie Noord-Holland. Een groot deel van zijn werkzaamheden bestond uit 
onderzoek van de macrofauna van Noord-Holland, waarop hij in 1992 promoveerde in 
Nijmegen.  



 
Vorig jaar, kort na zijn overlijden, maakte de provincie Noord-Holland het mogelijk “zijn” 
macrofaunacollectie naar het museum in Amsterdam over te brengen. Hiervoor moest veel 
werk worden verzet en ik zocht vorig jaar onder andere via deze mailinglist naar mensen die 
dit zouden kunnen uitvoeren. Bijna 4000 macrofaunamonsters moesten per diergroep worden 
gesplitst en daarna vanuit plastic potjes worden overgebracht in glazen buisjes, voorzien van 
een nieuw etiket. In acht maanden tijd is dat gelukt dankzij de grote  inzet van vier speciaal 
hiervoor ingehuurde mensen, die met een collega uit de floragroep bij de provincie dit werk 
hebben uitgevoerd.  
 
De eigenlijke overdracht werd voorafgegaan door een aantal voordrachten in de collegezaal 
van het ZMA. Ik opende met een voordracht over het onderzoek bij de provincie en het 
ontstaan van de collectie, het gebruik van informatie uit het macrofaunaonderzoek voor het 
provinciale beleid en waarom de collectie naar het ZMA is overgebracht. Daarna volgde een 
PowerPoint presentatie over brak water in Nederland en speciaal Noord-Holland, die Henk 
van der Hammen vorig jaar in mei heeft gepresenteerd op de tweede Noord-Hollandse 
Natuurdag in Zaandam. Vervolgens hield Henk Moller Pillot een boeiend betoog over de 
drijfveren van een hydrobioloog. Kees Davids gaf daarna college over watermijten en de 
mogelijkheden die deze diergroep biedt om onderzoek te doen. Tenslotte lichtte Sandrine 
Ulenberg toe hoe de collectie aanknopingspunten biedt voor verder wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
Na de voordrachten verlieten de 90 deelnemers aan deze middag de collegezaal aan de 
Mauritskade en begaven zich naar het aquariumgebouw van Artis, waar de eigenlijke 
overdracht plaatsvond. In de prachtige tentoonstellingsruimte tussen de tentoonstelling 
“Verborgen schatten van Minerva”i vond de overdracht plaats. Onder het toeziend oog van 
familie, vrienden en vakgenoten van Henk van der Hammen ondertekenden de commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland, H. Borghouts, en de voorzitter van het College van 
Bestuur van de UvA, S. Noorda, een document waardoor de overdracht een feit was. Daarna 
was er tijdens de receptie de gelegenheid om in de depots van het museum aan de Plantage 
Middenlaan de collectie “Henk van der Hammen” te gaan bekijken (561 weckpotten met ca. 
35.000 glazen buisjes met macrofauna) en een kijkje te nemen in de rest van de collectie. 
Een waardevolle middag met een prachtig resultaat: de macrofaunacollectie van Noord-
Holland ondergebracht op een veilige plaats, onder professioneel beheer en toegankelijk voor 
verder onderzoek.  
 
Gert van Ee 
22-1-2010 
 
 
                                                 
i Pagina: 2 
 ( http://www.uva.nl/actueel/object.cfm?objectid=2C0A4F97-D6B9-47CE-8F02016F6A864BBC#paragraaf3 ) 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         
Nieuwe watermijt voor Nederland 
 
In opdracht van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 
(ZHEW) voert Bureau Waardenburg op dit moment macrofauna-onderzoek 
uit op een groot aantal locaties. Tijdens de determinatie van de 
watermijten van een locatie in de Alblasserwaard trof ik  een vrouwtje aan 
van Unionicola inusitata. Dit is de eerste vondst van deze soort in 
Nederland. Ik ben nog weinig te weten gekomen over deze soort, behalve 
dat hij parasiteert op Anodonta en ook voorkomt in Spanje. De Nederlandse 
vindplaats betreft een normale wetering vlakbij een gemaal in de buurt van 
Hoornaar (Zuid-Holland). 
Ronald Munts 
Bureau Waardenburg 
r.munts@buwa.nl 
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