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Mijn eerste woord van dank gaat uit naar Pauline Kamermans. Zij is gedurende de 
hele periode mijn grote steun en toeverlaat geweest. Pauline, dankjewel voor je hulp, 
inzet en begrip. Wim Wolff bedank ik voor een zeer adequate begeleiding op afstand 
en voor de prettige omgang. Hoewel we niet heel veel contact hadden heb ik mij altijd 
door jou gesteund gevoeld. Eize Stamhuis ben ik zeer erkentelijk voor diens hulp bij 
de experimenten in Haren en voor diens onuitputtelijke enthousiasme en originele 
ideeën. 

Ik was gezegend met een groot aantal begeleiders. Naast Wim, Pauline en Eize 
waren dat Peter Herman en Aad Smaal die ik bedank voor het kritisch lezen van 
sommige hoofdstukken. Alle begeleiders tesamen, inclusief mijn ‘externe’ begeleider 
Carlo Heip, wil ik bedanken voor hun positieve inbreng tijdens de gezamenlijke 
evaluatiebijeenkomsten. Luca van Duren heb ik gevraagd om hulp bij het tweede 
hoofdstuk en ik kreeg meer dan waar ik op hoopte (getuige haar co-auteurschap). 
Ontzettend bedankt, Luca! 

Ik heb met veel plezier gewerkt bij het RIVO-CSO, later IMARES, in Yerseke. Ik 
wil iedereen daar bedanken voor de fijne werksfeer, voor de leuke uitjes samen, de 
gezellige barbeques en het samen zwemmen in de Oosterschelde. Ik wil in het 
bijzonder bedanken: Emiel en Ad voor de ondersteuning (en geklier) in het lab, 
Marnix mijn kamergenootje voor het fijne gezelschap, Ainhoa voor vriendschap en 
veel hulp met de larven, Divera voor GIS-hulp, Jack voor allerlei praktische hulp, Jaap 
voor alle mooie verhalen over het Zeeland van vroeger, Jeanet voor de warmte en 
hulp met allerlei zaken en Jeroen Wijsman en Joke voor hulp met oester-, mossel- en 
kokkeldata. Cees, Cees, Cecile en Suze uit IJmuiden wil ik verder nog bedanken voor 
hulp en ondersteuning en Norbert en André van Texel voor het uitje naar de 
oesterbank bij de Cocksdorp. 

Alle studenten die ik heb begeleid bedank ik voor hun hulp en gezelschap. Ik 
vond het erg leuk om jullie (Edzard, Ingmar, Wouter, Rick, Anne, Peter-Paul, Ronald, 
Jobine en ook Willemijn en Arno) iets te leren en heb daar zelf ook heel veel van 
opgestoken. Paul en Laura wil ik verder nog bedanken voor hulp met de ADCP in het 
veld. Tjeerd Bouma bedank ik voor hulp en het uitlenen van de ADCP. Els Sandée 
wordt bedankt voor hulp en vrolijke babbeltjes bij mijn korte verblijf in de Kêête. Mijn 
mede-Kêête-bewoners bedank ik voor hun ‘multiculti’ gezelschap en de gezamenlijke 
dineetjes. 

Hoewel ik het grootste deel van de tijd in Yerseke heb doorgebracht voelde ik me 
in Haren altijd helemaal thuis bij de vakgroep Mariene Biologie. Ik wil dan ook alle 
collega’s daar bedanken, met name Gezien en Joukje en mijn mede-AiO’s en OiO’s. 
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In het bijzonder bedank ik Deniz Haydar die ongeveer tegelijkertijd begon met haar 
promotie-onderzoek. Deniz, dankjewel voor je vriendschap, steun en gekeet!  

De pannenkoeken-eters bedank ik voor hun vreetzame gezelschap in het Anker. 

Met name Johan van de Koppel en Sandra van de Wiele met wie het allemaal begon. 
Delta Project Management en het RIKZ en Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat 

bedank ik voor de fijne werkplek tijdens het afronden van mijn promotie-onderzoek. 
Ik kon hier part-time werken, daarbij veel beleids-ervaring opdoen en daarnaast mijn 
proefschrift afmaken. Door mijn werk voor Rijkswaterstaat Zeeland werd in de laatste 
fase van het schrijven mijn blik op de Zeeuwse Delta enorm verbreed. Gesprekken 
met Aylin, Dick, Peter en Eric hebben hier een hoop aan bijgedragen. 

Verder heb ik veel te danken aan de bemanningen van verscheidene schepen van 
het ministerie van LNV, de Schollevaar, de Valk, de Kokhaan, de Krukel en de Harder. 
Bedankt voor gezellige tijden aan boord, voor het kokkels spitten, mosselen 
verzamelen, informatie, koffie en een neutje. Ik ben verder verschillende mensen van 
de schelpdiersector dankbaar voor hulp, medewerking en het ter beschikking stellen 
van oesters voor onderzoek. Ik richt met name een woord van dank aan Aard 
Cornelisse, KJ van IJsseldijk, Prins en Dingemanse en de gebroeders Praet. Stichting 
Het Zeeuwse Landschap en Vereniging Natuurmonumenten wil ik bedanken voor 
hun toestemming om onderzoek uit te voeren in hun natuurgebieden. 

The following people also meant a lot to me and I want to thank them for a 
multitude of things: Joana Cardoso, Susanne (oyster girl) Diederich, Karsten Reise, 
Andreas Schmidt, Philipp May, Francis Kerckhof, Arnon Uppabullung, Mark Lenz, 
the PhD students at Sylt, and Marianne Alunno-Bruscia (and family!).  

Tot slot een woord van dank aan mijn familie. Ik bedank vooral mijn ouders voor 
onophoudende steun en interesse. Ook mijn schoonfamilie wil ik bedanken en met 
name Ernst en Marja die ontzettend veel interesse hebben getoond in mijn onderzoek 
en het hele proces. Met mijn grootste schatten wil ik eindigen: Daniël die me heel veel 
heeft geholpen in late uurtjes in veld en lab en voor wie het niet altijd gemakkelijk was 
om te leven met een bezeten promovenda, en ex-kater en ontspanningstherapeut 
Muizemeur die zo goed kon luisteren (althans dat verbeeldde ik me dan toch).  




