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Voorwoord 
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buurten in dit proefschrift.  

Veel collega’s hebben op een directe of indirecte manier bijgedragen aan dit 

proefschrift en zorgden er bovendien voor dat ik een fijne tijd heb gehad bij de 
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jullie allemaal dankbaar voor. In het bijzonder noem ik mijn collega’s van de 

onderzoeksgroep Urban Geographies: Willem Boterman, Oana Druta, Cody 

Hochstenbach, Myrte Hoekstra, Sabine Meier en Jing Zhou. Met de meesten van jullie 
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doen van onderzoek. Ik noem hier graag Perry Hoetjes en Stan Majoor.  

Een speciaal dankwoord gaat uit naar mijn naaste collega’s Wilma Bakker, Sabine 

van der Greft en Josje Hoekveld. Ik vind het waardevol dat we ons PhD-traject 

grotendeels gezamenlijk hebben doorlopen en ben jullie dankbaar voor jullie 

betrokkenheid en interesse. De vele kopjes thee, gesprekken over van alles en nog wat, 

lunchwandelingen en etentjes zorgden ervoor dat ik met veel plezier terugkijk op mijn 

tijd bij de UvA.  

Het laatste jaar van het schrijven van dit proefschrift heb ik gecombineerd met 

mijn werkzaamheden bij Academie van de Stad. Het opzetten en coördineren van 

studentprojecten, die op allerlei stedelijke vraagstukken betrekking hebben, boden mij 

waardevolle inzichten voor dit onderzoek. Ik wil mijn collega’s bedanken voor het 

warme welkom, de fijne samenwerking en de gezellige werksfeer. In het bijzonder wil 

ik Wilfred Fischer bedanken voor het vertrouwen en bieden van de ruimte om naast 

mijn werkzaamheden bij Academie van de Stad dit proefschrift af te kunnen ronden.  

Natuurlijk wil ik ook mijn vrienden bedanken, niet alleen voor hun interesse in 

het proefschrift, maar bovenal voor de welkome afleiding die zij boden tijdens mijn 

PhD-traject. Ik ben jullie stuk voor stuk dankbaar. In het bijzonder wil ik Marije van 

Huis, Jennifer Kan, Marieke Kuijer, Korrie Melis, Sanne Nijdam, Elbrich Sytske 

Postma en Ilse Terpstra bedanken voor onze vriendschap. Een speciaal dankwoord 

gaat daarnaast uit naar Ingrid van der Meulen, die ik niet alleen wil bedanken voor 

onze vriendschap, maar ook voor het ontwerpen van de mooie omslag van dit boek. 

Daarnaast wil ik mijn dank uitbrengen aan mijn familie en schoonfamilie. Heit, 

Mem, Philippus, Hetwich, Fokke, Fernande, Bruun, Joke, Bruno en Hilde, wat is het 
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