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Dankwoord



Toen ik in de zomer van 2010 een project zocht om op af te studeren, had ik nooitgedacht om een kwart van mijn leven te spenderen aan dit onderwerp. Het begonmet uitzoeken of we ook wormenbeschikbaarheid voor Goudplevieren kondenmeten in grasland. We wisten dat het wel eens gedaan is door met een zaklamp rondte lopen, maar dat was praktisch gezien onmogelijk in grasland omdat je dicht bij degrond moet zijn om wormen van grassprietjes te kunnen onderscheiden. Daarnaastmoesten trillingen zo veel mogelijk voorkomen worden omdat regenwormen danweer hun holletje inschieten. Kruipen leek ons, naast dat het arbotechnisch niet ergverantwoord is, ook geen goed idee. In een hostel in Brazilië tijdens het InternationalOrnithological Congress viel het kwartje en schetste ik ergens op een papiertje eensimpele kar. Thuis ben ik naar mijn oom Jan de Jonge gegaan en die heeft er eenprachtige robuuste kar van gemaakt. Jan, ik ben je daar ontzettend dankbaar voor,zonder die kar was dit boekje er nooit gekomen. Ik heb die loodzware kar vaak ver-vloekt als ik hem midden in de nacht door de modder moest trekken of een damhekover moest zien te krijgen omdat de boer die weer eens met een stuk touw en eenonmogelijke knoop had dichtgezet. Maar ik vergeet nooit meer die eerste keer. Toende kar klaar was en ik hem bij jullie ophaalden ben ik daarna meteen doorgeredennaar Friesland om hem te testen. Op het land van Jan Peenstra in Nes openbaardezich een nieuwe wereld voor me. Ik telde tot diep in de nacht duizenden regenwor-men die rondkropen, aan grassprietjes trokken of aan het paren waren. Kleine wor-men, grote wormen en op de achtergrond het geluid van Kieviten en Goudplevieren.Het was magisch.Dat alles had ik niet mee kunnen maken als jij, Theunis, mij niet de ruimte en hetvertrouwen gaf om dit project te doen. We begonnen dit project exploratief, en datis eigenlijk altijd zo gebleven. Misschien dat die vrijheid van dit project er ook voorgezorgd heeft dat ik vaak de wanhoop nabij was, maar telkens als ik weer je kantooruitliep, kreeg ik toch weer het gevoel dat ik met iets moois bezig was en wist je vaneen beetje data toch weer een heel verhaal te maken. Nu, na vele nachtelijke kilome-ters door het Friese land te hebben gereden met mijn kar, heeft dat romantischebeeld van wormen tellen in de nacht toch behoorlijk wat schade opgelopen. Alles wil-len weten heeft ook zijn keerzijde. Ik heb het heel moeilijk gehad door letterlijk metde neus op de feiten te worden gedrukt en te zien hoe het landschap waar ik zo vanhoud niet meer bestaat en door allerlei ontwikkelingen steeds verder kapot wordtgemaakt. Het voelde altijd fijn om met jouw het daar over te hebben, waarbij jeondanks dat je er vaak hetzelfde over dacht, er toch weer een positieve draai aan wistte geven. Ook je tomeloze inzet om de wereld een stukje beter te maken, niet alleendoor goed onderzoek, maar vooral ook door dat onderzoek te gebruiken om eenverhaal voor een breed publiek te vertellen inspireerde me enorm. Heel erg bedankt.Han, ondanks dat we pas de laatste jaren meer met elkaar samenwerken en jeeigenlijk niet zo van de agrarische kant bent (gelukkig is dat aan het veranderen de
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laatste maanden!), wil ik je heel erg bedanken voor je verrassende inzichten enideeën. Het was fantastisch om met je in de Oostvaardersplassen te zijn en het plag-gen-experiment uit te voeren. Mijn grootste probleem tijdens mijn PhD was denk ikwel dat ik mensen die het druk hebben niet wil lastig vallen, en helaas heeft dat ervoor gezorgd dat we minder met elkaar samenwerkten dan gehoopt. Datzelfde geldtook voor Eddy. Maar desondanks, Eddy bedankt dat je altijd kritisch over mijnschouder meekeek. Ik heb veel van je geleerd over Friesland, hydrologie en vegeta-tie. Special thanks to professors Matty Berg, Jan-Willem van Groenigen and PabloTittonell for taking part in the assessment of my thesis. Dit project was niet mogelijk geweest als de provincie Fryslân niet de ambitiehad om het academische klimaat in Fryslân te versterken en uit te breiden. Mijndank is daarom ook groot aan alle mensen die dit hebben mogelijk gemaakt en inhet bijzonder Klaas Deen van de Waddenacademie en uiteraard ook de mensen vande uCF en later RuG/Campus Fryslân die me geholpen hebben in dit hele traject:Tonny Mulder, liisa Heiman, Joop Houtman en vooral ook Githe van der Meulen-Brouwer voor het helpen met het organiseren van de bijzondere promotiedag inleeuwarden.uiteraard wil ik alle boeren bedanken die zo gastvrij waren door mij altijd zon-der problemen ’s nachts hun land op lieten gaan om wormen te tellen of bodem-monsters te nemen. In het bijzonder wil ik Klaas en Tjitske Oevering bedanken. Ikheb heel wat uren bij jullie op het land en erf doorgebracht wat bijna als een tweedehuis aanvoelde. Ik heb ontzettend veel waardering voor hoe jullie je bedrijf runnenmet hart en ziel voor de koeien, het landschap én de weidevogels. Ook wil ik MurkNijdam ontzettend bedanken voor het mooie bemestingsexperiment op jouw landdat we samen hebben bedacht en voor de goede gesprekken aan de keukentafel. Jebent een bijzonder mens en het is altijd een feest om bij je langs te komen. Ook devolgende boeren bedankt dat ik eens of meerdere keren ’s nachts wormen hebmogen tellen op jullie land: Ruurd Abma, Willem van Berkum, Jan de Boer, Anne deBoer, Yme Jan Buitenveld, Johannes Dijkstra, Jan Dotinga, Menno Flapper, JanHylkema, Siebren Jacobi, Sybren de Jong, Sjors Ketelaar, Sjouke Kiestra, Jan Kruis,Gotse van der Meer, Jaap Nijdam, Jan Peenstra, Harry Piersma, Sjirk Reijenga, DurkRypma, Herman Rypma, Gotse Schakel, Almar Stegenga, Anton Stokman, HendrikTerpstra, A. Veffer, Sikke Venema, Piet Visser, Kees Wiegersma, Gotse Ykema, JelleZeilstra en alle boeren waarvan me de naam nu even ontschoten is. Ook wil ik SjoerdBakker van Staatsbosbeheer, Hans Pietersma, Tjerk Kunst en Henk de Vries van itFryske Gea bedanken voor het werk in hun gebieden. Sytse Terpstra bedankt voorde gedetailleerde kaarten van Skriezekrite Idzegea. Naast dat ik altijd prettig heb verbleven in het Koetshûs van Klaas en Tjitkse, wilik ook bedanken: Hendrik Ype de Vries en Gre de Boer voor mijn verblijf op jullieaakje in de haven van Poppenwier in het najaar van 2011 en Piet en Dieuwke Visser
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voor het prettige verblijf op de Aldwar Pleats in Gaastmeer tijdens veldwerk in hetnajaar van 2013. uiteraard wil ik ook de mensen in Flevoland bedanken: deZonnehoeve en in het bijzonder Tekà Kappers, Jeroen van Maanen en van Staatsbos -beheer Oostvaardersplassen Jan Griekspoor en Perry Cornellissen.Helaas is het zenderwerk van de Goudplevieren niet in de proefschrift gekomen,ondanks dat het heel wat tijd en energie heeft gekost. Hopelijk komt er alsnog sneleen artikel van. Bram en Piet heel erg bedankt voor het vangen de wilsters en depraatjes achter de skûle. Ook Hotske bedankt dat ik altijd bij jullie langs mochtkomen op de koffie of een warme maaltijd. Egbert heel erg bedankt voor de hulp enhet filmen van de Goudplevieren en de prettige samenwerking. Ik wil ook het TOA-team ontzettend bedanken voor de technische ondersteuning en die vaak helemaalvanaf Texel kwamen om de torens op te bouwen en af te breken: Allert, Anne, John,Jutta en Thomas. En Thomas ik wil je in het bijzonder nog bedanken omdat je mevroeg mee te gaan naar Spitsbergen afgelopen zomer. Ondanks dat ik misschienmentaal en fysiek een wrak was na maanden achter een computer te hebben gezetenom dit boekje af te krijgen, was het een hele bijzondere ervaring en had ik me geenbetere reisgenoot kunnen wensen. Daarmee wil ik uiteraard ook Jouke en Evabedanken, jullie zijn ontzettend fijne mensen en ik ben blij jullie beter te hebbenleren kennen.In de beginfase van dit onderzoek ging het vooral over wormenbeschikbaarheidvoor Goudplevieren en Kemphanen. Therefore, I want to thank lucie for all the helpand discussing the set-up for the fieldwork with Ruffs, merci. Romke bedankt dat jebent mee geweest om me te introduceren in het veld en bij de boeren rondomAkkrum. Datzelfde geldt voor Jos bij boeren in de Zuidwesthoek. Het veldwerk inhet najaar 2011 verliep bijna vlekkeloos door het harde werken van Sjoerd, bedanktdaarvoor! Ik wil iedereen van de Conservation Ecology Group bedanken dat ik altijdmet veel plezier naar m’n werk ging. Jelle heel erg bedankt dat ik met jouw het foerageerexperiment met Goudplevieren en Kemphanen heb kunnen doen. Ik hader behoorlijk slapeloze nachten van, maar ik had me met jouw geen betere studentkunnen wensen. Ook de wilsterflappers Bauke de Jong en Jurrie Ottens bedanktvoor het vangen van de vogels voor dat experiment. Yvonne heel erg bedankt voorhet beschikbaar stellen van jouw zenderdata van de Kemphanen, een waardevolletoevoeging aan het artikel! Ook bedankt voor de gezelligheid op kantoor. Joyce enIngeborg bedankt dat jullie altijd klaar stonden om te helpen met allerlei praktischezaken en regelarij. Nelly en Klaas bedankt voor het analyseren van de hele bergmonsters en Nelly bedankt dat ik gebruik mocht maken van je lab om de wormenuit te zoeken en nogmaals sorry voor de onaangename geur die daarmee gepaardging. Jan en Ruth bedankt bij het helpen verzamelen van wormen, plaggen en mest(waar Ruth heel goed in was!) in de Oostvaardersplassen. Jacob bedankt voor hetmeedenken en het regelen van allerlei materiaal en voor het prachtige experiment
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die we samen hebben opgezet met de halve PVC-buizen! Dick bedankt dat jeondanks dat er zo weinig tijd was, toch het proefschrift zo mooi hebt kunnen opma-ken. Daarnaast wil ik alle studenten bedanken die een bijdrage hebben geleverd aandit onderzoek: Aron, Eduard, Jildou, Ricardo, Siwen, Rosalie, Eva & Jasper bedankt! Rienk wat ben ik blij dat wij bijna gelijktijdig zijn begonnen met onze PhD en datik tegenover je kwam te zitten op kantoor. Jij maakte het PhD-bestaan zoveel leu-ker! Hoewel je soms eindeloos over werk en onderzoek kunt praten, zelfs als wespelletjes aan het doen zijn of vogels aan het kijken, ben je een waardevolle vriendgeworden waar ik altijd mijn ei kwijt kan. Bedankt daarvoor en bedankt dat je mijnparanimf wilt zijn en dat ik die van jou mocht zijn. Gelukkig is Margje nog niet klaarhier en kom je nog regelmatig terug nog naar Groningen. Margje jij ook heel ergbedankt voor alles en vooral ook voor de gezelligheid en ontspanning naast hetwerk.Ik ben ook iedereen dankbaar die ooit hebben meegeholpen met het nemen vanregenwormen (meestal in een koud en nat grasland): lucie, Ysbrand, Jorge, Haije,Pieter, Gjerryt. Merel, Jeroen, Milou en Bram (sorry dat je sindsdien geen mosterdmeer kunt eten!). Iemand die ik in het bijzonder wil bedanken voor alle hulp isMaite. Ik kon altijd je hulp rekenen en samen hebben we heel wat bodemmonstersgenomen, zelfs tot onze vingers er bijna afvroren! Samen met Klaas-Herman ben jijde enige die ooit mee is geweest tijdens een nachtelijke telling. Ook bedankt voor dementale steun tijdens onze wandelingen door het lauwersmeer of de Drentsenatuur. Hopelijk heb ik vanaf nu weer meer tijd om er samen op uit te gaan!En hopelijk heb ik ook meer tijd voor iedereen die me zo dierbaar zijn. Pap, mam,ondanks dat het voor jullie misschien niet altijd duidelijk was waar ik nou weerdruk mee was en waarom dat allemaal zo lang moest duren en ik zelfs een jaar opeigen geld moest teren, heb ik me altijd door jullie gesteund gevoeld. Met een enormvertrouwen gaven jullie mij van kinds af aan de vrijheid om te doen wat ik wildedoen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ook Niels en Harda, Marlou enDennis, Jan en Anneke, lianne en Eddo, en uiteraard ook oma, bedankt dat jullie mealtijd het een gevoel van thuiskomen geven. Oma, ik ben je ontzettend dankbaarvoor de rummikub-avonden, het is de beste ontspanning die er is! lieve Maas, Sofie,Jits, Thijs en Cas, jullie hebben mijn leven er niet gemakkelijker op gemaakt. Sindsjullie geboren zijn ben ik me nog meer zorgen gaan maken over de wereld om onsheen, en juist daardoor voel ik me gesterkt om er voor te zorgen dat jullie later ookkunnen genieten van een landschap waarin én voedsel wordt geproduceerd én ervoldoende ruimte is voor weidevogels, bloemen en insecten.Klaas-Herman, mijn grootste dank ben ik aan jouw verschuldigd. Zonder jouwhad ik dit onderzoek nooit kunnen volbrengen. Met alle stress voor het afrondenvan dit onderzoek en andere zaken die gelijktijdig liepen, was het laatste anderhalfjaar op z’n zachts gezegd niet echt leuk. Ondanks dat je soms afvroeg waarom ik in
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godsnaam nog doorging, bleef je mij desondanks toch altijd steunen omdat je mis-schien wel wist dat ergens diep in mij toch nog die onbevangen, enthousiaste ennieuwsgierige bioloog zit die je 6,5 jaar geleden leerde kennen. Jij bent het mooistewat me is overkomen, je laat me vrij om mijn passie te volgen, maar hebt ook eenwereld voor mij geopend die niet alleen maar uit biologie bestaat. Ik hoop dat wevanaf nu in iets rustiger vaarwater zullen komen en dat we meer tijd voor elkaarhebben en eindelijk weer eens echt op vakantie kunnen. Daar ben ik wel aan toe.
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