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Op de piste in Oostenrijk werd ik gebeld door Henk: het startsein van mijn promotie-
onderzoek aan biobouwers in de Waddenzee. Nu precies vijf jaar later zit ik hier
weer en leg de laatste hand aan mijn proefschrift. Het waren vijf mooie jaren en na
urenlang rondlopen in de modder, werken in het lab, gegevens verwerken en einde-
loos schrijven aan stukken tekst, is ‘het boekje’ eindelijk klaar! Tijd om iedereen die
in welke vorm dan ook heeft bijgedragen te bedanken!

Tjisse, jou wil ik als eerste bedanken. Zonder jou had dit proefschrift er niet in deze
vorm gelegen!! Ik heb een enorme bewondering voor je passie voor de wetenschap,
je gedrevenheid, brede interesse en onuitputtelijke energie. Het eerste veldseizoen
op Schier was even wennen toen jij en Johan, Serena en mij op sleeptouw namen.
Dubbele getijden werken en mijn weg vinden binnen “Wadden Engine” met drie
PhD’s, een Postdoc en vijf begeleiders zorgden af en toe voor wat strubbelingen.
Maar onze gezamenlijke inspanning in dat ene veldseizoen leidde wel tot vijf arti-
kelen met nog één in de pijplijn! Dat veldwerkseizoen was dan ook een goede basis
voor een mooie samenwerking    . We zaten vanaf het begin op een lijn en ik heb veel
aan je gehad bij al het werk en keuzes tijdens mijn promotieonderzoek. Ook tijdens
de laatste zware loodjes heb je me enorm geholpen! Ik hoop dat ons BdA-RI manu-
script een mooie beloning wordt voor al onze inspanningen. Ik heb veel van je
geleerd en hoop in de toekomst nog met je te blijven samenwerken! 

Theunis en Henk, heel erg bedankt voor het vertrouwen en de vrijheid die jullie
mij gegeven hebben! Vooral toen duidelijk werd dat Tjisse en ik een goed team
vormden en hij min of meer de ‘dagelijkse begeleiding’ overnam, hebben jullie mij in
al mijn keuzes gesteund. Ik wil jullie uiteraard ook bedanken voor de begeleiding
van mijn promotieonderzoek en het altijd snel lezen van mijn manuscripten. Jullie
passie voor de wetenschap en de ecologie van de Waddenzee was enorm inspirerend
en dat nog wel op twee heel verschillende onderwerpen (wadvogels en vissen). En
niet te vergeten: ik wil jullie graag bedanken voor de kans die jullie mij gegeven
hebben om naar de Banc d’  Arguin te gaan, dit prachtige inter-getijde gebied te
ontdekken en ook hier de effecten van biobouwers te onderzoeken! Het begon met
het bijwonen van een symposium over de Banc d’Arguin op Texel in juni 2010 en in
januari 2011 ging ik mee met de expeditie van Jan, Jim en Thomas. Wat een
fantastische ervaring en geweldig dat ik in januari 2012 nog een keer mee mocht
gaan! Mijn doel is om aan de Waddenzee te blijven werken en ik hoop in de toekomst
ook met jullie nog te kunnen samenwerken. Klemens, bedankt voor je begeleiding,
hulp bij het analyseren en schrijven, en voor het onder je hoede nemen van mij
tijdens de start van het project. Als NIOZ-MEEër en RuG-Dierecoloog was ik bij
MarBEE van harte welkom. We hebben een hoop gepresteerd als “Wadden Engine”
team! Jan, bedankt voor al je hulp bij het exclosure-experiment, het opzetten en
uitvoeren van mijn Banc d’Arguin veldwerk en hulp bij het schrijven. Je positieve
vibe, creativiteit en werklust waren enorm inspirerend en motiverend. Han,
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bedankt voor de inhoudelijke discussies, je commentaar op manuscripten en je crea-
tieve inbreng.

Naast mijn begeleiders zijn er ook een heleboel andere mensen die direct of indi-
rect hebben bijgedragen aan dit boekje. Leuke collega’s zorgden voor een goede
werksfeer. Serena, it was fun meeting you! I enjoyed the discussions with you about
work and life, with or without wine and beer     . I am glad that we could work toge-
ther on this project, spending time at the Herdershut and experiencing the ups and
downs of life as a PhD!  It has been tough with the long fieldwork days (I especially
remember the *#@* blue -killoff - sheets) and the large number of people involved,
but we both made it!!  I wish you all the best and when I am in Italy you have to
show me your best diving spots! Johan, thanks for all your help in the field during
our first field season. Ellen, jij werd pas halverwege Wadden Engine mijn collega
toen je Tjisse’s postdoc-positie overnam. Jammer dat je er niet al eerder bij
betrokken was, want we hebben een hoop lol gehad! Voetbal kijken en dansen in de
Tox Bar op Schier, een zeker persoon rondleiden op het wad met een kater, uit eten
naar een lange dag veldwerk (bij Van der Werff of de McDonalds), de koffiepauzes en
Bernoulliburgers op de universiteit, New York op de fiets verkennen en de Benthic
Ecology Meeting in Virginia bijwonen. Een hoop gedaan in een korte tijd   . En je hebt
me ook nog eens goed geholpen met mijn veldwerk en onderzoek! Ik hoop dat we zo
af en toe nog een bakkie thee blijven doen om bij te kletsen. Jim, bedankt voor de
leuke samenwerking! Halverwege mijn PhD begon jij aan jouw PhD en vanaf dat
moment hebben we veel samen opgetrokken. Ik heb genoten van ons gezamenlijk
veldwerk en de vele inhoudelijke en persoonlijke gesprekken. Bedankt ook voor alle
klusjes die je voor mij deed op het NIOZ zodat het mij een reis naar Texel bespaarde.
We spreken elkaar ongetwijfeld nog! Laura en Marjolijn, bedankt voor jullie bijdrage
aan dit proefschrift en de leuke samenwerking!

Tijdens mijn veldwerk op Schier vormde de Herdershut een thuisbasis. Het was
een tijd van hard werken, maar ook een van een hoop gezelligheid. Bedankt
Maarten, Kelly, Elske, Judith, Marc, Imke, Tom, Alma, Harm, Quan-Xing, Roel, Kees,
Hacen en alle anderen voor de leuke tijd, lekkere etentjes en spelletjes avonden.
Uiteraard wil ik ook ‘mijn’ drie Master-studenten Tom, Alma en Daan bedanken voor
hun bijdrage aan dit proefschrift! Pour la facilitation de mon travail dans le Parc
National du Banc ‘d Arguin et de l'hospitalité mauritanienne, je tiens à remercier
Lemhaba Ould Yarba, Antonio Araujo, Sidi Ould Ely, Amadou Abderahmane Sall,
Hassan, Mohamed Camera, Mubarek, Baba et Hacen. I also want to thank Christine,
Andrew and Brian for all their help in the final stage of my PhD. The follow-up
version of chapter 7 looks great, let’s hope for the best! 

Bij het Wadden Engine project waren meerdere vakgroepen betrokken. Tijdens
de start van het project begonnen Tjisse, Serena en ik bij MarBEE. Klemens, Karin,
Katrin, Stella, Jan en Jim bedankt voor de hulp, lunches en koffiepauzes. Officieel
was ik NIOZ MEE-er, maar door al het veldwerk op Schier was Groningen een betere
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uitvalsbasis. Toch was het altijd heel leuk om een dagje naar het NIOZ op Texel te
gaan. Theunis, Petra, Henk, Jan (van Gils), Jan (Drent), Pieternella, David, Andreas,
Jeremy, Rob (Dekker), Thomas, Jim, Matthijs, Eelke, Roeland, Allert, Tamar, Roos,
Jeltje, Sander, Job, Maarten, Anne, Anita, Bernard, Piet, Sjoerd, Lodewijk, Arno en
Maaike, bedankt voor het welkome gevoel dat kreeg als ik weer eens op het NIOZ
was! Bij de verhuizing van het BC naar het CvL, verhuisde ik van MarBEE naar de
afdeling Dierecologie. Door veldwerk, veel thuiswerken in de schrijffase en mijn
zwangerschap was ik niet vaak aanwezig, maar de koffie/lunchpauzes en lunchmee-
tings waren gezellig en interessant. Janne, Claudia, Jildau, Arne en alle andere
dierecologen, bedankt! 

Jolanda Evers, Joke Mulder, Rob Dapper, Hilde Kooyman, Hans van Tuinen,
Joyce Rietveld en Ingeborg Jansen, bedankt voor het regelwerk waar jullie mij mee
hebben geholpen! Dick Visser, bedankt voor de prachtige lay-out van mijn boekje.
Geniet van je pensioen straks.

Hoewel ik mijn leesversie al had in geleverd voordat ik bij A&W aan het werk
ging en dus dacht dat ik het vrijwel ‘af’ had, was het laatste regel- en schrijfwerk
nog een flink stuk lood. Eddy, Wibe, Leo en alle andere collega’s, bedankt voor de tijd
en hulp die ik gekregen heb tijdens het afronden.

Zonder de nodige afleiding naast het werk, had ik het zeker niet gered. Emilie,
Saskia, Feikje, alle Ruige Beren, Henk & Emma, Roeland & Nelleke, bedankt voor
jullie vriendschap. Fijn dat ik de mooie momenten met jullie kon delen of juist lekker
kon klagen, maar vooral ook om even niet aan werk te denken! De bezoekjes,
bakkies thee, etentjes, weekendjes weg en gezamenlijke vakanties waren heerlijk
ontspannend en gezellig. Ook was het na een tijd van veldwerk altijd heerlijk thuis-
komen in Luinjeberd-city. Het is nog steeds elke dag genieten om er te wonen. Door
het prachtige uitzicht, maar ook door de goeie sfeer, bedankt buurtjes! 

Aart, Anne-Marie, Aernout, Elina, Marijn, Henri en Marieke, wat zijn jullie een
geweldige schoonfamilie! Bedankt voor de interesse, steun en afleiding! Het was
vaak moeilijk het werk helemaal los te laten en ik zat dan ook regelmatig nog met de
laptop op schoot in de ‘kuil’ als we een dagje in Loozen waren, maar de snelle
discussies en drukte in huize Snoek zorgden er wel voor dat ik even moest stoppen.
De jaarlijkse wintersport was een terugkerend rustpunt om heerlijk te ontspannen
en te genieten van de prachtige natuur en het goede gezelschap. Helemaal dit laatste
jaar, nu ook de drie kleine muiters Koen, Floris en Thúr voor het eerst mee waren. 

Lieve familie, bedankt voor alles! Anne-Marije, Merijn en Jacqueline, bedankt
voor al jullie steun en interesse! Mijn ‘hobby-project’ met verre reisjes is nu toch
echt klaar! Dit boekje laat wel zien waar ik de afgelopen jaren zo druk mee was en
jullie kleine zusje heeft het geflikt, de eerste Doctor in de familie! Anne, ik vind het
dan ook heel leuk dat je mijn paranimf bent (komt toch aardig in buurt van toga’s in
de rechtbank    ). Papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun,
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kansen en vrijheid die jullie mij gegeven hebben. Een landbouwmecanicien, advo-
caat en mariene ecoloog in de familie. Die diversiteit laat wel zien hoe vrij jullie ons
hebben gelaten in het maken van keuzes. Ik wil jullie ook enorm bedanken voor de
vele klussen in en om ons huis waar we zelf door alle drukte niet altijd aan toe
kwamen en uiteraard voor alle zorg voor Thúr!! Mijn ‘mama-dag’ is er vaak bij inge-
schoten tijdens de laatste maanden en elke keer stonden jullie weer klaar om op te
passen, geweldig fijn dat we altijd op jullie konden terug vallen!

Als laatste en allerbelangrijkste, wil ik Roelant bedanken. Zonder jou had dit proef-
schrift er überhaupt niet gelegen! Je bent mijn grote liefde, steun en maatje, al bijna
11 jaar lang! De start van mijn promotieonderzoek en jouw baan bij Arcadis zorgden
voor een hoop verandering. Van ons kleine schippershuisje aan het Damsterdiep in
Groningen verhuisden we samen met Bracca naar een net zo klein huisje in Luinje-
berd op het Friese platteland. Een hoop mensen verklaarden ons vast voor gek, maar
ik heb nog geen minuut spijt gehad! Al snel versterkte Teske het team en hadden we
twee (on)gecontroleerde projectielen in huis. Maar wat zorgen ze voor een hoop lol
en afleiding!! Je hebt niet alleen bijgedragen aan dit proefschrift door mij onvoor-
waardelijk te steunen en te motiveren, je hebt ook nog eens bijgedragen door mee te
helpen op Schier, ingenieuze en praktische oplossingen te verzinnen voor het veld-
werk, manuscripten te lezen, computerproblemen op te lossen en een deel van de
plaatjes en lay-out van mijn proefschrift te maken. Het was een mooie tijd, helemaal
na de geboorte van ons zoontje Thúr, maar het was af en toe ook zwaar. Je hebt een
hoop alleen moeten doen als ik weer eens weken voor veldwerk weg was of tot in de
late uurtjes zat te schrijven. De afgelopen maanden waren extra zwaar. Het was
behoorlijk aanpoten met een nieuwe baan, het proefschrift afronden, de hoofd-
stukken publiceren, zorgen voor ons kleine mannetje en een goeie partner voor jou
en baas voor de honden zijn. We hebben het samen geflikt en ik hoop nog veel mooie
dingen samen met jou, Thúr en de hondjes mee te maken!!

Els van der Zee

Aschau im Zillertal, Oostenrijk

28 december 2013
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