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Voorwoord
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als officiële titel ‘het ontwikkelen van een model voor de voorspelling van
effecten van natuurontwikkelingsmaatregelen in grootschalige landschappen
op de beleving’. Gedurende de zes jaar die ik, deels in Groningen, deels in
Wageningen, aan dit project heb gewerkt ben ik gaandeweg steeds meer
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‘belevingsonderzoeker’ geworden.
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mijn begeleiders vanuit Wageningen, bedank ik voor hun betrokkenheid en
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‘Vlekkianen’, Goos Slotegraaf, Wander Jager, Linda Steg en Birgitta Gatersleben
een prominente plek in dit dankwoord voor de inspirerende gesprekken en de
gezellige etentjes, optredens en zeiltochten.

In de loop van het onderzoek en tijdens het schrijven van dit proefschrift
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bedank ik de stagiaires Ellen Fox en Danny de Vries voor hun enthousiasme en
inzet bij het opzetten en uitvoeren van de onderzoeken uit respectievelijk
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4; Joop van der Pligt voor zijn begeleiding in de
beginfase van het project; Terry Hartig en Henk Staats voor de geanimeerde
discussies over de omgevingspsychologie; Tom Snijders, Ronald Zwaagstra en
Hans Berkhof voor hun hulp bij de multiniveau-analyses: Janneke en Victor
Roos voor het maken van de computersimulaties en Frans Oldersma en Niels
Taatgen voor hun hulp bij het realiseren van mijn plannen om
computergestuurd belevingsonderzoek te doen.



Mijn tegenwoordige collega’s bij het Staring Centrum bedank ik voor de
getoonde belangstelling en samenwerking in projecten die het vervolg vormen
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volledige baan af kon ronden.

Buiten het werk bedank ik mijn ouders voor hun voor hun vooruitziende blik
om mij al van jongsafaan een goede opleiding te geven. Dankzij hen ben ik
verder gekomen dan ik ooit had gedacht. Mijn vrienden en ‘schoonfamilie’
bedank ik voor hun betrokkenheid en de geboden afleiding. Met name
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