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Voorwoord 

Hier ligt het dan, mijn proefschrift. Een aantal jaren werk opge
slagen in een Word97 bestand van 1.96 MByte. Dit proefschrift 
gaat - vrij vertaald - over het maken van kaartjes van stoffen 
als bestrijdingsmiddelen en zware metalen in de bodem en is 
het resultaat van een aantal jaren werk bij het RIVM. Dat dit 
boekje er naast mijn normale, vaak meer praktische werk er ge
komen is, heeft o.a. te maken met de wetenschappelijke stimu
lans die van mijn directe collegae uitging. 

Allereerst bedank ik mijn copromotor, Hans van Grinsven. 
Hans is van grote invloed geweest op de totstandkoming van 
dit boekwerk. Allereerst door me te stimuleren dit boek in el
kaar te zetten. Maar bovenal door me als afdelingshoofd de 
ruimte te geven het onderzoek dat aan de basis van dit proef
schrift ligt uit te voeren. Hans, bedankt voor het vertrouwen 
dat je in me schonk als ik weer eens tijd claimde om te werken 
aan één van de publicaties in dit proefschrift. Bedankt ook voor 
de vele suggesties en het vaak zeer degelijke commentaar dat je 
op de vele manuscripten wist te leveren. 

Na het noemen van mijn copromotor kom ik toe aan mijn 
promotor, Koos Verstraten. Koos, vanaf het moment dat ik 
aankondigde bij jou te willen promoveren ben je enthousiast 
geweest. Regelmatig wist je vanaf een veilige afstand de zwak
ke punten van mijn werk bloot te leggen, die veeleer te maken 
hadden met het gebrek aan consistente meetgegevens. Bedankt 
ook voor het leveren van alle gegevens die ik kon gebruiken. Ik 
ben blij dat er nog onderzoeksinstellingen zijn waar naast het 
modelleren ook nog gewoon gemeten wordt. 

Dat het doen van onderzoek géén individuele bezigheid is 
blijkt uit het grote aantal mensen dat betrokken geweest is bij 
de totstandkoming van dit proefschrift. Het is vrijwel onmoge
lijk iedereen te noemen. Iedereen die zich betrokken voelt bij 
het werk dat in dit proefschrift gerapporteerd is: Bedankt! Een 
aantal mensen wil ik echter noemen. Allereerst natuurlijk mijn 
directe collegae van het LBG en in het bijzonder die van 'de 
derde'. De werksfeer is altijd prima geweest. De vele discussies 
tijdens de koffiepauzes zullen me altijd bijblijven! Daarnaast 
wil ik mijn coauteurs noemen: Rob Alkemade, Hans van Grins
ven, Peter Janssen, Timo Heimovaara, Ilse Leine, Toon Leijnse, 
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Ton van der Linden, Kas Makaske, Leo van der Pas, Rob San
ders, Frank Swartjes, Koos Verstraten en Harald Vissenberg: 
Bedankt voor de vele ideeën en het commentaar op de manu
scripten. 

Een aantal (ex-)collegae wil ik hier speciaal noemen. Ik wil 
beginnen met degenen die een deel van de modelontwikkeling 
voor hun rekening hebben genomen: Kas Makaske, Jan Freijer 
en Timo Heimovaara. Kas: Jouw inzet bij het programmeren 
van SOACAS en onderdelen van METRAS zijn essentieel geweest. 
Als géén ander wist je dat het van belang was een (groot) pro
gramma degelijk op te zetten. Jan: Bedankt voor de implemen
tatie van jouw gasmodel in PESTRAS en de vele inhoudelijke dis
cussies. Jouw soms principiële standpunten hebben in ieder ge
val gezorgd voor een degelijk stuk werk. Timo: Bedankt voor 
het meedenken over het SiShell concept en het opnieuw pro
grammeren van SWIF. 

Harald Vissenberg was één van onze modeltoepassers. Ha
rald: Bedankt voor alle degelijke overzichten en memos. Je 
schreef kwaliteit met een K. Als een manuscript terugkwam 
van een tijdschrift en er toepassingen overgedaan moesten 
worden wist je de juiste invoer meestal binnen vijf minuten bo
ven water te krijgen. Desnoods werd de brandvrije kluis daar
voor gekraakt! Kees van Heerden is behulpzaam geweest bij 
het maken van diverse hulpprogramma's, vaak in de geheim
zinnige taal C. Kees: Veel van de gegevens in dit proefschrift 
zijn bewerkt met één van jouw programma's. Nog steeds beleef 
ik dagelijks plezier van programma's als SR, XY en XYGIS. Ik ben 
er nog steeds van overtuigd dat deze programma's handiger in 
het gebruik zijn dan menig officieel (centraal aangeschaft) pak
ket. Rob Alkemade ben ik bijzonder dankbaar voor zijn hulp bij 
het oplossen van diverse statistische problemen. Rob: Jij kon de 
geheimtaal die door statistici gebruikt wordt in begrijpelijke 
woorden uitleggen. Ton van der Linden was betrokken bij zo 
ongeveer al het bestrijdingsmiddelen onderzoek. Ton: Bedankt 
voor je inzet, ideeën en hulp bij het opzoeken en afleiden van 
specifieke bestrijdingsmiddelen eigenschappen. 

Voordat ik aan dit werk begonnen ben heb ik een aantal ja
ren gewerkt aan het thema verzuring. De leden van de zoge
naamde 'opstandswerkgroep' (géén benaming voor een anar
chistische organisatie maar voor een club mensen die zich be
zighield met het modelleren van processen in bosopstanden) 
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wil ik bedanken voor de vele inhoudelijke discussies. Dit proef
schrift borduurt deels voort op de ideeën die in die tijd ontstaan 
zijn. Hans van Grinsven, Bert-Jan Groenenberg, Kees van 
Heerden, Hans Kros, Frits Mohren, Caroline van der Salm, Jan 
Renge van der Veen, Wim de Vries: Bedankt voor alle ideeën. 

An important part of the pesticide leaching study has been 
carried out within the framework of the mathematical Model
ing working group of COST Action 66 'Pesticide fate in the Soil 
Environment' organized by DGXII of the EU. I wish to thank all 
participants to this workshop for stimulating discussions. The 
model results on which chapter 2.2 is based were provided by 
Jos Boesten, Colin Brown, André Delmas, Ole Martin Eklo, 
Beate Erzgräber, Rosa Franaviglia, Véronique Gouy, Bernd 
Gottesbürren, Nicholas Jarvis, Michael Klein, Helmut Schäfer, 
Marnik Vanclooster, Constantino Vischetti and Allan Walker. 
The data, which were used in chapter 2.1 and chapter 2.2 were 
kindly provided by Leo van der Pas (DLO-The Winand Staring 
Center). 

Promoveren gaat een stuk gemakkelijker als je dat voor een 
deel 'in de baas z'n tijd' kunt doen. Het grootste deel van het in 
dit proefschrift beschreven werk is uitgevoerd bij het RIVM. Ik 
dank de leiding van het LBG en de directie van het RIVM voor 
de ruimte die ze mij gegeven hebben. 

Peter van der Salm ben ik dankbaar voor de raadgevingen 
met betrekking tot de vormgeving van het boekje. Ook het 
fraaie omslag is van zijn hand. 

Uiteraard heeft ook Caroline een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van dit proefschrift. Degenen die mij ken
nen weten n.l. dat ik in eerste instantie niet zo nodig een proef
schrift hoefde te schrijven. Publiceren in wetenschappelijke tijd
schriften had immers meer impact. Toen Caroline ondanks mijn 
opmerking 'Dat lukt je nooit' toch wel een eind gevorderd was 
met haar proefschrift, vond ik dat ik niet achter kon blijven. Ca
roline, ik kan rustig stellen dat dit proefschrift er mede dankzij 
jou gekomen is. Niet alleen omdat jij meestal één van de eersten 
was die mijn verhalen las, maar vooral ook vanwege de stimu
lans die uitging van alle andere leuke dingen die we samen ge
daan hebben (en gelukkig nog steeds doen): wandelen, fietsen 
en langlaufen in 'the Nordic countries'. Wie één keer het Noor
derlicht gezien heeft realiseert zich dat er meer is dan weten
schap. 
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Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken. Ma: Bedankt voor al 
die keren dat je me stimuleerde verder te gaan met die verma
ledijde en niet te onthouden woorden uit 'Word study'. Toen re
aliseerde ik me nog niet hoe belangrijk het is om naast wis- en 
natuurkunde ook een goed woordje Engels te spreken. Pa: Ik 
weet zeker dat als jij destijds de kans gekregen had, er nu een 
Dr. A. Tiktak Sr. rondgelopen had. Ik herinner me nog alle 
aardrijkskunde schriften en boeken, die vol stonden met mooie 
plaatjes. Waarschijnlijk hebben die schriften er mede voor ge
zorgd dat ik destijds naar Amsterdam gegaan ben om daar Fy
sische Geografie te gaan studeren. Eén ding is zeker: Zonder 
die stap had dit proefschrift er niet gelegen. Dit proefschrift draag 
ik daarom aan jullie op. 
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