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Voorwoord d 

Vierr jaar geleden begon ik als O IO met de gedachte dat een promotiebaan hard en 

eenzaamm werken zou zijn. Op het eind op wachtgeld worstelen aan de laatste 

hoofdstukken.. Kr waren vele vragen en onzekerheden: zou ik moeten monitoren in Speuld 

enn Appelscha? In hoeverre zou ik mijn eigen weg moeten kiezen en op welke vlakken zou 

ikk kunnen samenwerken? 

Nu,, vier jaar later, kan ik alleen maar zeggen dat het fantastisch was. Geen 

worstelingen,, geen individueel gezwoeg. Ik had al snel het idee dat de hele wereld bezig 

wass met boshvdrologie. Eigenlijk is het zelfs jammer dat het boekje af is. Ik heb genoten 

vann deze onderzoekstijd en kijk terug op een leuke samenwerking binnen een enthousiaste 

onderzoeksgroep.. Tijdens mijn promotieonderzoek had ik alle vrijheid en mogelijkheden 

diee je als promovendus maar wensen kan. Hiervoor, maar natuurlijk ook vanwege het feit 

datt hier het eindresultaat voor u ligt, wil ik een aantal mensen bedanken. 

Tenn eerste wil ik mijn co-promotor Willem Bouten noemen. Willem, je was voor mij 

dee ideale begeleider zowel op wetenschappelijk gebied als persoonlijk. Je was altijd 

enthousiast,, kritisch en je hebt een visie over het leiden van een onderzoeksgroep die mij 

ergg aanspreekt. Zonder jouw enthousiasme en openheid was ik zeker minder gemotiveerd 

geweestt en was ik niet verder gegaan in de universitaire wereld. Mij n promotor Koos 

Y rerstratenn wil ik bedanken voor zijn positieve houding en het vertrouwen in mijn werk. 

Eenn promotieonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden: 

individueell  of juist gezamenlijk. Om samen te kunnen werken met medeonderzoekers 

moetenn ze gemotiveerd zijn en zich kunnen inleven in jouw probleemstelling. Vanwege 

hunn enthousiasme voor mijn onderzoek wil ik de volgende mensen bedanken. Fred 

Bosveldd van het KNM I had altijd tijd voor mij en deelde met mij een grote interesse in 

parameters.. Aan hem dank ik de meteorologische data die gebruikt zijn in dit proefschrift. 

Daarnaastt bedank ik Marcel Schaap van het Salinity lab die mij heeft geholpen met het 

'bootstrappen'' en de neurale netwerken. John Tenhunen and Eva Falge from the 

Universityy oi Bavreuth, thank you tor teaching me how to work with plant phvsiological 

models. . 

Binnenn onze onderzoeksgroep wil ik als eerste de 'bos-meet-modellen' mannen 

bedanken.. Pieter Musters heeft mij veel geleerd over het meten in een bos bij het 

overdragenn van de plot Appelscha. Daarnaast heeft hij mij wegwijs gemaakt in Matlab. 



Markk van Wijk dank ik voor zijn modelleerkennis en Jasper Vrugt voor het samen pimlién 

enn de metingen in Appelscha. Voor de overige meetklusjes in Appelscha en Speuld, het 

klimmenn in de meetmast, praten over PIMLI , modellen, TDR en Matlab en, niet te 

vergeten,, voor het koffie en bier drinken wil ik in alfabetische volgorde de collega's binnen 

dee onderzoeksgroep bedanken: Ruben Coppus, Gerard Heuvelink, Sander Huisman, Leen 

dee Lange, Hein Prinsen, Hugene Sabajo, Anncmieke Smit, Albert Tietema, en Ed de 

Water. . 

Mij nn kamergenoten Guda van der Lee, Albrecht Weerts en later Boris Jansen wil ik 

extraa bedanken voor de zeer goede sfeer op onze kamer en het oplossen van kleine en 

grotee problemen. Hoewel onze onderzoeken ver uit elkaar lagen, bleek al snel dat er grote 

overeenkomstenn in uitkomst en problemen waren tussen een zuurstofprofiel in een 

slijpplaatt en tijdreeksen van transpiratiemetingen. 

Tenn slotte bedank ik Patrick Boogaart voor de goede (wetenschappelijke) gesprekken 

inn de kroeg en tijdens congressen. Mij n ouders dank ik voor het feit dat ze mij 

gestimuleerdd hebben door te leren. 

Koosje,, bedankt voor alles! Je hebt zelfs meegeleefd in voor jou totaal oninteressante 

problemenn over inverse modellering, misfits van modellen en unieke of eigenlijk niet-

uniekee schattingen van parameters. Door jouw opmerkingen is het mij altijd gelukt 

relativerendd tegen mijn onderzoek aan te kijken. 
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Stefann Dekker 


