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Dankwoord



Na vele jaren, die enerzijds voorbij zijn gevlogen maar anderzijds wel een eeuwigheid
hebben geduurd, is dan toch dit boekje tot stand gekomen.

Het begon allemaal in mijn masterfase waarin ik al snel ontdekte dat onderzoek wel
mijn ding was. Vooral gedurende mijn eerste onderzoek bij Mariska te Beest, maanden
plantjes kweken en meten in de kassen van het biologisch Centrum. Daarna wilde ik
toch wel graag het veld in en liep ik binnen bij Patrick Jansen, waarna ik binnen een
maand op een vliegtuig zat richting Panama. Drie fantastische maanden heb ik samen
met Laura Vonk rondgerend in het regenwoud. Gedurende mijn gehele masterfase heeft
Han Ol! mij begeleid en gemotiveerd. Han, ontzettend bedankt voor alle steun! Toen
kwam al snel een PhD positie beschikbaar bij Jan Bakker en deze heb ik met beide han-
den aangegrepen...

Samen met Tjeerd Bouma heeft Jan een project aangevraagd bij het NWO-ZKO voor
twee PhD studenten: eentje voor Groningen en eentje voor Yerseke. Uiteindelijk ben ik
aangenomen voor het veldwerk-deel en mijn collega Qi hui voor het modelleer-deel van
dit project. Met een grote groep begeleiders achter me ben ik enthousiast van start
gegaan, eerst op Schiermonnikoog en Saeftinghe en na een bezoekje tijdens de Coastal
Ecology Workshop in Wales hebben we de Cefni marsh ook maar als veldsite toege-
voegd. Omdat dit niet in het budget zat heb ik hiervoor wat extra subsidie gekregen van
het Schure-Beijerinck-Popping fonds. Gedurende mijn hele PhD heb ik veel steun gekre-
gen van mijn begeleiders en ik wil ze dan ook allemaal ontzettend bedanken. Jan, voor je
niet aflatende steun en vertrouwen, je passie voor kwelders en natuurbehoud zijn een
inspiratie. En vooral je nuchtere opmerkingen zo af en toe hebben mij geholpen om op
het juiste pad te blijven en de druk te verlichten. Tjeerd, bedankt voor je enthousiasme,
steun en ideeën gedurende dit project. Af en toe dat mailtje hoe het allemaal ging heeft
me erg gesteund en je positieve feedback op alle lappen tekst die ik naar je stuurde heeft
heel veel bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje. Stijn Temmerman, Johan
van de Koppel en Julia Stahl hebben veel bijgedragen door mee te denken tijdens onze
meetings in Utrecht, gedurende het opzetten van de experimenten en later door feed-
back te geven op manuscripten. Ook Han Ol! bleef op de achtergrond een rol spelen
gedurende dit hele project, met meedenken over experimenten en manuscripten.
Bedankt dat ik nog altijd bij je mag aankloppen! 

Natuurlijk hebben vele anderen bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje. Al
mijn collega’s bij COCON: Ciska, Mariska, Joris, Grant, Nina, Alejandro, Francisco,
Sanne, Bernd, Jan, Cleo, Erustus, Irma, Thijs, Ellen van V, Ellen W, Tjisse, Chris, Rampal,
Jasper, Ruth, Wimke, Fons, Michiel, Marjolijn en Marlies. Vooral de kweldergroep wil ik
bedanken: Ste", Roel, Freek, Ruth, Alma, Roos, Maarten en natuurlijk Elske. Elske en
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Maarten hebben veel geholpen in het veld en meegedacht. Simpelweg bedankt voor het
biertjes drinken op de herdershut. Elske, tijdens de jaarlijkse SEB metingen op Terschel-
ling hebben we de nodige pittige dagen, avonturen en gezelligheid meegemaakt! Neem
een wandeling in dichte mist op het wad op Terschelling als voorbeeld, die dag vergeet ik
in ieder geval niet gauw...  Ruth and Nina, thank you very much for all the help with GIS
and the statistics. Hiernaast wil ik vele anderen bedanken voor de gezelligheid op Schier:
Serena, Els, Ellen W, Kees, Siemen, Jim en alle master- en bachelor studenten voor de
gezelligheid en vele avondjes uit eten bij van der Wer!. 

Ook moet natuurlijk nog even de Coastal Ecology Expeditie genoemd worden! Jan Bak-
ker, allereerst bedankt voor de organisatie en samen met alle mede-kustecologen die
erbij waren voor de gezelligheid! Ste", Elske en Wimke, ik zal de memorabele 24 uur die
we onbedoeld op Langli hebben doorgebracht nooit meer vergeten...er zijn er niet veel
die kunnen vertellen dat ze op een onbewoond eiland zijn gestrand (en overleven)! Jouke
Franke, Dick Visser, Jan van de Burg, Jacob Hogendorf, Yzaak de Vries, Nelly Eck en
Ingeborg Jansen wil ik allemaal ontzettend bedanken voor alle hulp gedurende mijn
PhD! Zonder jullie zou menig onderzoeker met zijn handen in het haar zitten... Vooral
Dick voor de fantastische lay-out van dit boekje! Ook voor het verzamelen van de data
heb ik de nodige hulp gehad: Jan-Eise, Harm, Mark, Judith, Nathalie en Hetty, bedankt
voor jullie inzet tijdens de bachelor cursussen en theses. Vooral Anke Vermeulen wil ik
bedanken voor het prachtige master project dat we hebben gedaan in Saeftinghe. Zelfs
om 4 uur opstaan kon je pret en motivatie niet drukken!  

I would like to thank Martin Skov and Angus Garbutt for helping me set up my fieldwork
in Wales, for welcoming me in your groups as well as introducing me to so many people!
Special thanks for Marc, Hillary and Rachel for adopting me and giving me a social life
in Bangor!  You all made my stay in Bangor very memorable. Wouter, thanks for the help
with the aerial photographs of Saeftinghe. Finally, I still need to thank all the people at
NIOZ in Yerseke: especially Lennart IJzerloo, Bas Koutstaal, Paul Klaassen, Jim van
 Belzen and Jan Megens for all the help with my work in Saefinghe, Anette Wielemaker
and Daphne van der Wal for help with ArcGIS and Francesco and Lucy for all the nice
evenings while staying at the Keete. A special thanks also for all the participants of the
Coastal Ecology Workshop for the nice days/evenings sharing ideas, drinks and diners.
Frauke, we had a lot of fun on the CEW’s as well as on our roadtrip to Föhr with Ste"!!

Natuurmonumenten, Zeeuwselandschap, Rijkswaterstaat, Sovon en de Steltkluut ver-
eniging wil ik van harte bedanken voor alle hulp in het veld en voor het gebruik van jullie
foto’s, data en expertise. Vooral Henk Castelijns wil ik nog even persoonlijk bedanken
voor de rondleidingen en goede gesprekken over de grauwe ganzen in Saeftinghe.  
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Nu wil ik nog graag al mijn vrienden en familie bedanken! Niet alleen voor alle steun
maar zeker ook dat jullie me steeds weer hebben vergeven dat ik niet altijd op verjaarda-
gen en feestjes aanwezig was, doordat ik weer eens op een veldstation zat in de middle of
nowhere... Joris, ontzettend bedankt voor alle steun, geduld en zeker ook voor het func-
tioneren als uitlaatklep als het allemaal wat minder ging tijdens de afronding... Margien,
die er altijd  was wanneer ik weer terug in Groningen kwam, de schrijfweekjes aan de
Moesel en nu weer voor alle hulp bij de allerlaatste loodjes als mijn paranimf. Ook
Heleen wil ik van harte bedanken voor alle steun en hulp gedurende het project en als
mijn paranimf! En dan nog Joris, Remko, Stefan, Je!rey, Freek, Marieke, David, Margien,
Maurits, Maarten en Irene, ontzettend bedankt voor jullie hulp met het opzetten van de
exclosures en allerlei metingen in het veld! Als laatste motivator moet ik mijn jochie
bedanken.. die zelfs al in de buik wonderen verricht... hij heeft zijn mama zover gekre-
gen om haar proefschrift af te ronden...  
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