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Dankwoord

Fieldstation the Herdershut on Schiermonnikoog,
housing our research equipment, ourselves,
and – most importantly – our boots.



Tijdens mijn studie Fysische Geografie heb ik me gespecialiseerd in de kust, met
onderzoek aan het Egmondse strand en geulen in de Oosterscheldemonding. Dit
smaakte naar meer, en zo kwam ik terecht in Groningen waar op het Kernfysisch
Versneller Instituut (in de inmiddels opgeheven Nuclear Geophysics Division) en
Laboratorium voor Plantenoecologie (nu COCON) een OiO werd gevraagd voor
onderzoek aan kwelderverjonging. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO), Aard- en Levenswetenschappen (NWO/ALW) had het geld
beschikbaar gesteld om dit onderzoek te doen, in het kader van het programma Land-
Ocean Interaction in the Coastal Zone. Het was even wennen om als fysisch geograaf
tussen natuurkundigen en ecologen te werken, zeker met het heen en weer pendelen
tussen twee instituten die ook nog eens 40 minuten fietsen uit elkaar lagen. Het heeft
me wel een brede kijk op wetenschap opgeleverd en allerlei extra kennis over, ik noem
maar wat, mother sheep units, radon en brandganzen. In vrijwel alle Sinterklaas-
gedichten ging het wel over mijn voorliefde voor modder en ambivalentie tegenover
plantjes.

De belangrijkste personen bij het doen van een promotieonderzoek zijn zonder
twijfel de begeleiders. Rob de Meijer, ik heb ontzettend veel van je geleerd, van het
opzetten van onderzoek en veldwerk tot aan data-interpretatie en schrijven. Het is
bijzonder om te mogen werken met iemand die zo’n bron van ideeën is. Jan Bakker,
dankjewel voor de mooie expedities langs de Waddenkust, de internationale contacten
die je faciliteerde en het vertrouwen, de hulp en de vrijheid die je me hebt gegeven.
Emiel van der Graaf, hoewel je pas in een later stadium echt betrokken bent geraakt,
heb je veel bijgedragen door trouw alle lappen tekst en grafieken door te lezen en van
commentaar te voorzien, en altijd te zoeken naar werkbare oplossingen. Ik ben blij dat
je uiteindelijk tot copromotor bent benoemd. Ook dank voor het draaien van de simul-
ties in hoofdstuk 8. Gedurende een deel van het proces heb ik de luxe gehad van een
vierde begeleider. Catherine Rigollet, bedankt voor je betrokkenheid en inspanning.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele anderen die hun steentje hebben bijgedragen
in één of andere vorm. Ron ten Have is een steun en toeverlaat geweest door zijn
geweldige hulp in het veld en het lab en het zijn van een gezellige kamergenoot.
Sometimes great help comes from unexpected places: Marko Maucvec, thank you for
your extensive emails from the USA that put me back on track with MCNP work and,
surprisingly, geostatistics! For the geostatistics I further wish to thank Alejandro
Ordonez and Jeffrey Yarus for their ideas and critical look at my data. Ik heb goed
voort kunnen bouwen op het werk dat Marije van der Klis heeft gedaan aan de
PANDORA detector. Peane Maleka, thank you for sharing the office for several years
and helping me out with my random questions on MCNP. I am looking forward to
your thesis. Medusa Explorations BV, oftewel Ronald Koomans en Han Limburg, wil
ik bedanken voor het meedenken bij enkele knelpunten in het radiometrische
gedeelte.

Veel van het veldwerk heb ik gedaan op Schiermonnikoog, vanuit het veldstation
de Herdershut. Dank aan mijn ‘huisgenoten’ daar! Roos Veeneklaas heeft heel veel
bijgedragen aan dit proefschrift door haar goede voorbeeld en hulp bij zowel een groot
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deel van de veldmetingen als het organiseren van ‘de cursus’. Natuurmonumenten, in
de personen van Otto Overdijk, Jan Harthoorn en Cees Soepboer, waren zeer behulp-
zaam bij de logistiek van het veldwerk op Schiermonnikoog. Ook de toestemming om
in dit mooie Nationaal Park onderzoek te mogen doen was altijd prima geregeld. Jacob
Hogendorff, dankjewel voor het regelen van de materialen voor in het veld. En natuur-
lijk dank aan de anonieme redder die met zijn trekker mij met met Gator (het mini-
terreinwagentje van Natuurmonumenten) heeft losgetrokken uit het wad.

Gelukkig heb ik de twaalfduizend metingen met de kleiguts niet alleen hoeven
verzamelen. De deelnemers van de jaarlijkse Community Ecology veldcursussen op
Schiermonnikoog en van de Coastal Ecology Expeditions 2003 en 2005 hebben flink
bijgedragen aan het meten van kleidikte, zandlaagjes en die lastige ‘gradual’ en ‘sharp’
overgangen. Bijzondere vermelding verdienen Yzaak de Vries en Petra Daniels, die een
flink deel van het ‘grid’ voor hun rekening hebben genomen. Ook zijn verscheidene
vrienden en familieleden meegeweest in het veld om mijn een handje te helpen.
Dankjewel allemaal! Mijn voorgangers Dries Kuijper en Harm van Wijnen hebben
zonder problemen hun gegevens aan mij overgedragen. Ik hoop dat de promovendi
die nu bezig zijn nog meer moois kunnen halen uit de enorme database die er nu ligt.

Nicole Feige, dankjewel dat je bij mij als student uit Oldenburg een onderwerp
hebt willen doen, zodat ik nu een mooie dataset van de kwelderrand heb. Ik vond het
gezellig in het veld en in de Herdershut, en alle andere excursies die we samen gedaan
hebben!

The yearly Coastal Ecology Workshops have been a real inspiration. Thanks again
to Jan Bakker for initiating them and to the CEW ‘family’ for their inspiration and
support.

Het project waaruit mijn proefschrift is gefinancierd voorzag samenwerking met
het NIOO-CEME in Yerseke, zo’n vierenhalf uur reizen van Groningen. Het is er
helaas nooit van gekomen om langere tijd in Yerseke te komen werken. Het is ook bij
maar een paar velddagen in Zeeland gebleven omdat de gammastraling op de schorren
in de Schelde niet meewerkte. Maar de keren dat ik op het NIOO was, heb ik me altijd
zeer welkom gevoeld en heb ik alle hulp gekregen, vooral met de Malvern korrel-
grootte-analyse. Tjeerd Bouma, Stijn Temmerman, Bregje van Wesenbeeck, Bas
Koutstaal, Jos van Zoelen, Marco Houtekamer, Johan van de Koppel, Peter Herman,
hartelijk bedankt voor jullie interesse en medewerking.

Dank aan Dick Visser voor het verzorgen van de layout en figuren van dit proef-
schrift.

Working at two institutes means having a huge number of colleagues. First of all I
am lucky that all my office mates have been such great company. Thank you for
sharing space, drinking tea and having the regular chat: Liisa, Peane, Ron, Frank,
Mariska, Agata, Grant, Verena and Cleo! 
Thank you KVI people for making the lunch hours memorable (and loud!) and elec-
ting me OiO Queen for two years: Aleksandra, Andrey, Andrija, Aran, Elsa, Emil,
Gerald, Hamid, Hossein I, Hossein II, Ileana, Leila, Marije, Marlene, Peane, Sivaji and
Vanni.
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Similar thanks to the COCON family, especially Agata, Ciska, Chris, Cleo, Dries,
Elske, Esther, Frank, Grant, Han, Irma, Jan G., Joris, Julia, Kelly, Mariska, Mineke,
Nina, Patrick, Renée, Roos, Sandra, Verena and Wendy. I will miss the COCON
Sinterklaas party!

Mijn vroegere afstudeerbegeleider in Utrecht, Aart Kroon, wil ik bedanken voor het
aanwakkeren van mijn fascinatie voor de kust.

En dan is er natuurlijk nog een leven naast de promotie. Heel veel dank aan alle
vrienden die voor de broodnodige ontspanning zorgden en mijn worstelingen hebben
aangehoord: onder andere Ward & Ingrid, huisgenoten, de Rock’n’Rollers van de
zwets-emaillijst, de zangers van Akkoortje en de salsero’s en salsera’s. Van die laatsten
in het bijzonder Eduard en Daniël, mijn danspartners. Martin, dankjewel voor je
vriendschap en luisterend oor tijdens mijn hele promotietraject van begin tot einde.

Yvonne Nettekoven, 300 % dank voor je coaching, tijd en dat je altijd in me bent
blijven geloven.

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken bij wie ik altijd terecht kan. Arjen, ik vond het
geweldig dat je twee keer mee bent geweest om SEB-metingen te doen. Ik ga mijn best
doen dat die gegevens in een mooi artikel terecht komen. En hartelijk bedankt voor je
werk aan de foto’s in het binnenwerk en het ontwerpen van de omslag.

Alma

Dankwoord

208


