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Dankwoord 

Tijdens mijn studie heb ik altijd heel hard geroepen dat ik nooit AIO wilde 
worden. Vier jaar lang werken aan één onderzoek, het leek me maar saai. Nu, 
na bijna 13 jaar gewerkt te hebben bij Alterra en gedurende die tijd mijn 
proefschrift te hebben geschreven, denk ik hier iets genuanceerder over. Het 
valt niet altijd mee om alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig zijn er heel 
veel mensen geweest die mij hierbij hebben geholpen en die wil ik via deze weg 
graag bedanken  

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gefinancierd vanuit 
twee Europese projecten ‘AQEM’ en ‘STAR’ en het project ‘KRW monitoring 
in VHR-gebieden’, uitgevoerd in opdracht van het toenmalige Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Beide Europese projecten 
waren gericht op ondersteuning van de lidstaten bij de implementatie van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het AQEM-project heb ik een op 
macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken 
ontwikkeld. Binnen het STAR-project heb ik onderzoek gedaan naar diverse 
technieken om macrofaunamonsters te verzamelen en te verwerken en wat de 
invloed is van deze technieken op de juistheid en precisie van biologische 
beoordelingen. Met het project ‘KRW monitoring in VHR-gebieden’ kon ik 
hierop naadloos aansluiten door onderzoek te doen naar ‘natuurlijke’ 
ruimtelijke variatie en de gevolgen van deze variatie op de vereiste 
monitoringsinspanning in relatie tot het vaststellen van veranderingen in 
aquatische natuurwaarden.  
Naast de noodzakelijke financiering, was dit onderzoek niet mogelijk geweest 
zonder de inzet van verschillende water- en natuurbeherende instanties: 
Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse 
Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap 
Reest en Wieden, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, 
Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Groot Salland, Waterschap Vallei en 
Veluwe, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei en 
Natuurmonumenten (De Wieden). 

Piet Verdonschot, zonder jouw betrokkenheid, eindeloze geduld en 
aanmoediging had ik het niet zo ver gebracht. Ik kon altijd bij je terecht voor 
vragen en een goede discussie. De wijze waarop je het schrijfproces weer vlot 
weet te trekken is ongekend. Ik heb het vooral erg gewaardeerd, dat de ruimte 
er was om het ook met elkaar oneens te zijn. Heel erg bedankt voor alles! Henk 
Siepel, ik heb heel lang in het midden gelaten of er überhaupt wel een 
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proefschrift zou komen. Voor jou onbegrijpelijk. Uiteindelijk ben jij dan ook 
degene die me het laatste zetje in de goede richting heeft geven, bedankt 
daarvoor. 

Naast Piet, wil ik alle ZWE teamleden, waarmee ik in de loop der jaren 
heb samengewerkt, bedanken voor alle gezelligheid en de discussies tijdens de 
koffie- en lunchpauze en de soms diepzinnige gesprekken tijdens het uitzoeken 
van de monsters. Ik wil Martin van den Hoorn, Rink Wiggers en Tjeerd-Harm 
van den Hoek bedanken voor hun inzet tijdens het veldwerk, uitzoeken van de 
monsters en het determineren van de macrofauna. Rebi Nijboer, Roos Loeb en 
Mariëlle van Riel, als mijn kamergenootjes wil ik jullie bedanken voor de 
gezellige tijd en het aanhoren van mijn eeuwige gemopper over computers, 
reviewers en andere zaken. Ralf Verdonschot, zeker in de laatste fase van onze 
beider proefschriften hebben we veel aan elkaar gehad, wat tevens heeft geleid 
tot een aantal gezamenlijke publicaties. Nooit was je te beroerd om even mee 
te denken of teksten te becommentariëren. 

Mijn vriendinnen Alies Visser, Baukje Vlemmix, Rebi Nijboer en 
Marjolijn Kuyper zorgden voor de broodnodige ontspanning tijdens bezoekjes 
aan de sauna, high tea’s, kano- en wandeltochten. Jullie waren alles wat ik nodig 
had om mijn zinnen te verzetten, bedankt daarvoor! 

Pap en mam, ik wil jullie bedanken voor jullie niet aflatende steun op 
alle vlakken. Het is fijn om te weten dat er altijd mensen zijn die achter je staan, 
wat je ook besluit. Mam, vooral het laatste jaar heb je me vaak de helpende 
hand geboden door op de kinderen te passen. Eindelijk is dan zover! Je kunt 
tegen meneer van Doorn zeggen dat ik ben gepromoveerd. Tim en Jeroen, 
jullie zijn gelukkig altijd zo slim geweest om het onderwerp proefschrift niet 
aan te roeren. Oma, wat is het toch mooi dat je ook dit nog mee mag maken! 
Wat zou opa trots op me zijn geweest en wat hadden we hem er graag nog bij 
gehad. De zomervakanties bij jou en opa in de caravan aan de Nieuwkoopse 
plassen zal ik nooit vergeten, ze hebben mijn voorliefde voor water gevoed. 

Tenslotte wil ik mijn man en kinderen bedanken. Robert, op onze 
eindeloze wandelingen heb je me alles laten zien wat groeit en bloeit en zo mijn 
algehele interesse in de biologie aangewakkerd. Vooral het afgelopen jaar heb je 
nogal wat gemopper en chagrijn moeten verduren, maar je hebt je er zonder 
mokken doorheen geslagen. Met je scherpe blik heb je je als een ware editor op 
mijn proefschrift gestort, zodat het er nu perfect uitziet. Robin en Mirthe, jullie 
komst heeft me alles gebracht wat ik ervan verwachtte en meer. Jullie hebben 
gezorgd voor de broodnodige afleiding en hebben de afronding van dit 
proefschrift in een ander daglicht geplaatst. 


