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Dankwoord 

Ik heb het even opgezocht. Op 19 oktober 1993 was ik voor het eerst in het Lauwersmeer. 

Het was herfstvakantie en ik maakte samen met vogel-vriend Aad een ronde door 

Nederland langs de beste vogelgebieden. Het zag er wit van de honderden joeldende Kleine 

zwanen. Vier jaar later hoefde ik dus ook geen moment te twijffelen toen ik, samen met 

studiegenoot Marc, de collegebank voor een week kon verruilen voor het Lauwersmeer: 

zwanen kijken met het NIOO. We leerden gedragsprotocollen maken, keutels rapen en 

mochten met een bootje varen. Hier is ongetwijffeld een verknochtheid aan het onderzoek 

naar Kleine zwanen ontstaan. Veelzeggend in dit verband is dat ik mijn Wageningse 

medestudenten wist te motiveren om bij het practicum planten(!)-ecologie onderzoek te 

gaan doen naar het effect van Kleine zwanen-stront op de groei van Engels raaigras. In mei 

2005 begon ik aan mijn promotieonderzoek naar het foerageergedrag van de Kleine zwaan, 

waarvan dit boekje het resultaat is. 

Velen hebben op een of andere manier een bijdrage geleverd aan het welslagen van mijn 

promotieonderzoek, en ervoor gezorgd dat het voor mij uitermate leuk is geweest dit 

onderzoek uit te voeren. Ik wil iedereen daarvoor zeer hartellijk bedanken. Een aantal 

mensen wil ik in het bijzonder noemen. 

Allereerst mijn dagelijkse begeleider Bart Nolet. Ik had het niet beter kunnen treffen! Bart, 

jij hebt me alle vertrouwen en vrijheid gegeven, zonder daarbij mijn doen en laten uit het 

oog te verliezen. Sterker nog, ik heb altijd het idee gehad dat jij je om mij bekommerde, en 

dan wel in de positieve zin van het woord. Zoals het een goed begeleider betaamt kon ik op 

belangrijke momenten altijd rekenen op je steun en inzet, zoals bij het bespreken van 

manuscripten die altijd snel en van nuttig commentaar werden voorzien. Bart, ontzettend 

bedankt voor jouw enorm belangrijke aandeel in het welslagen van dit promotieonderzoek 

en voor de uitermate prettige en bovenal leuke manier waarop we dit gedaan hebben! 

Het was een absoluut voorrecht om onderdeel uit te maken van de werkgroep Plant-Dier 

Interacties (PDI), waarover Marcel Klaassen de scepter zwaait. Marcel, jij weet als geen 

ander mij te motiveren met je eigen enthousiasme en optimisme. Daarnaast ben ik blij dat 

jij je regelmatig met mijn onderzoek hebt bemoeid en me veel waardevolle suggesties hebt 

ingefluisterd. Met name jouw vindingrijkheid betreffende veld- en dierexperimenten is 

ongeevenaard. Marcel, onwijs bedankt! 

Toen de manuscripten hun voltooing naderden (tenminste dat dacht ik) kwamen er de 

reisjes naar Groningen. Artikelen bespreken met promoter Rudi Drent. Rudi, u wist altijd 

weer de kern van de zaak aan te snijden en bovenal orginele maar belangrijke 

dwarsverbindingen te leggen met andere studies. Ik heb de uurtjes dat we gebogen zaten 

over  de  manuscripten  altijd  als  zeer  prettig  en  bijzonder  ervaren.  Hoewel  ik  altijd uit 
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Tsjûkemar, the NIOO-boat that is indispensable for this kind of research

Daniëlle Bankert, Thijs de Boer, and Peter de Vries (from left to right) 
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Groningen terugkeerde met grote hoeveelheden werk, heb ik dus ook nooit spijt gehad van 

deze bezoeken. Rudi, bedankt voor de vele suggesties en de prettige discussies in Haren. 

Ik kan niet anders zeggen dat de PDI een bijzondere club is. Stuk voor stuk leuke mensen 

met wie het prettig vertoeven is. En als er iets moest gebeuren waren er altijd helpende 

handen voorhanden, die dan ook echt uit de mouwen werden gestoken. Want wat 

aanpakken is, dat weten de mannen van de PDI wel! Daarom, bedankt Ten Dekkers, Thijs 

de Boer (de ongekroonde maar desondanks altijd goedlachse tuberkoning), Harry Korthals, 

Koos Swart (he Dré), Bart van Lith (steunpunt Heteren!), Oscar Langevoord (‘zei die dat’) en 

collega vogelaar Peter P. de Vries (die haakbekken, onvergetelijk). 

Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek was het bepalen van de dichtheden aan 

Fontijnkruid-knollen in het Lauwersmeer. Ik bewaar zeer warme herinneringen aan deze 

zogenoemde steekweken. Na overdag het snot voor de ogen gestoken te hebben was het ’s 

avonds altijd goed bijkomen met een biertje, borreltje en kleine blokjes kaas. Ik ben in deze 

weken meer te weten gekomen over passies, angsten en de dames van het NIOO dan dat 

me soms lief was. Hoewel ik na een steekweek altijd total-loss was ga ik dolgraag nog eens 

mee, als is het maar om Koos bordrand-overschrijdende schnitzels te zien bakken of om de 

top 10 met Oscar door te nemen. 

Mede-oio’s en postdocs zijn gegaan (in het begin) en gekomen (op het eind). Jörn Pilon, 

jij was de eerste die me liet zien wat me nog te wachten staat. Iris Charalambidou, thank 

you for catching up on gossip during late diners. Helen Hangelbroek, het was fantastisch jou 

als kamergenoot te hebben en lief een leed te delen. Ik ben vereerd dat ik jouw promotie 

van zo dichtbij heb mogen meemaken! Silke Bauer, vielen dank für die Gemutlichkeit! 

Arnaud Elger, it was nice to have you as a collegue and a roommate, but I am not sure that 

our vegetarian hamburgers were healty in the end. Jan van Gils, Brabander, diverse 

manuscripten zijn een stuk helderder geworden nadat ze door jouw handen waren gegaan, 

niet in de laatste plaats ‘ons’ stuk (hoofdstuk 2) wat een mooi uitvloeisel van een 

assessment-discussie geworden is, bedankt! Bert Hidding, bedankt voor je vrolijke 

uitspattingen. Abel Gyimesi, ik geef het stokje met vertrouwen aan je door. 

Gelukkig heb ik een aantal studenten kunnen verleiden een project bij mij te komen 

doen. In chronologische volgorde waren dit Yvon van den Burg, Jim de Fouw, Mirte Buining 

& Rieneke de Jager, Daniëlle Bankert, Floor Boerwinkel en Casper van Leeuwen. Precies de 

helft van de projecten heeft geresulteerd in een hoofdstuk in dit boekje, wat niet wil zeggen 

dat de rest minder belangrijk is geweest! Ontzettend bedankt voor al jullie inspanningen. 

Jim, jouw enthousiasme en interesse zijn erg belangrijk geweest voor het succes van het 

experiment met de eenden. Dat we elkaar goed aanvoelden bleek ook in de Lauwersmeer 

toen we met 17 vakjes voor de lunch hebben laten zien wat tubers steken is. Het feit dat we 

afgelopen jaar samen op de Siberische toendra stonden was fantastisch! Daniëlle, het was 

bijzonder leuk een maand lang met jou op een bootje in de Lauwersmeer te vertoeven om 
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gedragsobservaties aan zwanen te doen. Mede door jouw doorzettingsvermogen hebben we 

een prachtige serie metingen kunnen doen waardoor hoofdstuk 3 en 4 niet bij ideëen alleen 

zijn gebleven. 

Het centrum voor Limnologie van het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek 

(NIOO) is een kleine maar daardoor hechte gemeenschap. Ik wil iedereen danken voor de 

gezellige koffiepauzes, (kerst)diners, barbeques, voetbalsessies en andere activiteiten. Ik 

ben de ondersteunende diensten zeer erkentelijk voor een werkende computer (Erik 

Wessel), administratieve rompslomp (Edith de Munter, Mayra Albers, Rob Ekhart, Janien 

Ebert), publiciteit (Froukje Rienks) en last-but-not-least technische ondersteuning (Hennie 

Uittenhout, Dick Kroon). 

Activiteiten met OIO’s en postdocs werden vaak in Utrecht voortgezet. Speciaal de 

avonden met de NIOO dames waren altijd ehm.. erg gezellig. Dankjewel, Lisette de 

Senerpont Domis, Silke Bauer, Maiko Kagami!, Satie Ogawa en Marjolein Tijdens. 

I also like to thank all the roommates in Utrecht for the nice times! Thank you Boris 

Massieux, Maud Koek, the briljant Bert Janssen, Arnaud Elger and Virginie Roussel. 

Geen inspanning zonder ontspanning. Een belangrijke vorm van ontspanning waren de 

zondagse fietstochten door het Reichswald met de ‘bosclub’, in het kader van het onderzoek 

naar roofvogels zoals dat sinds 1969 door Gerard Müskens en Ronald Zollinger volgehouden 

wordt. Een dag bomen klimmen is een uitstekende manier om de batterij weer op te laden! 

Ik heb het als een voorrecht ervaren dat ik drie zomers de mogelijkheid heb gehad om als 

vrijwilliger deel te nemen aan de indrukwekkende expedities naar Siberië, onder de 

bezielende leiding van Bart Ebbinge. Het onderzoek naar de broedende steltlopers en 

Rotganzen bleek een uitstekende manier om het zwanenonderzoek even uit het hoofd te 

zetten, zeker met soulmate Roeland Bom aan m’n zijde. Verder wil ik iedereen in het 

algemeen bedanken die voor de nodige afleiding heeft gezorgd, of dat nou het opensnijden 

van een marter, het speuren naar vogels, of het drinken van een biertje was. Speciaal wil ik 

daarbij Marc Maas en Jasja Dekker noemen. 

Bijna tenslotte wil ik mijn ouders Henk en Ans danken voor hun onvoorwaarlijke steun en 

vertouwen. Ik kan altijd op jullie rekenen met kleine en grote dingen, wat enorm veel voor 

me betekent. Verder is het altijd heerlijk thuis komen in Groesbeek, na wat voor een 

omzwervingen dan ook. Ook wil ik mijn zussen Nancy, Tineke en Petra en hun ‘mannen’ 

Bart, Thomas, Theo en Joris bedanken voor hun interesse, bezorgdheid, steun en 

gezelligheid. 

Tenslotte, waar veel dankwoorden in proefschriften eindigen wil ik niet achterblijven. 

Wietske Lambert, hoe wij elkaar ooit gevonden hebben is me eerlijk gezegd nog steeds een 

raadsel. Bedankt voor alle steun, relativerende woorden en bovenal de mooie momenten die 

we samen mogen beleven. Jag älskar dig.




