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Voorwoord d 

Eindelijkk ben ik dan toe aan een woord van dank voor alle mensen die mij geholpen 
hebbenn dit proefschrift te maken tot wat het is. Ik heb een hele lijst met namen voor 
mee liggen en bij elke naam die ik lees, krijg ik beelden op mijn netvlies van fasen en 
gebeurtenissenn in mijn onderzoekstijd. Allereerst wil ik mijn co-promoteren Willem 
Boutenn en Albert Tietema bedanken en mijn promotor Koos Verstraten. Willem 
bedankk ik voor zijn persoonlijke benadering van mij en mijn onderzoek. Dat was al 
vanaff het begin bij de introductie die ik van hem kreeg in creatief denken. Ik bewaar 
specialee herinneringen aan mijn individuele "creatieve opdrachten" en de bespreking 
hiervan.. Zo werd tijdens de eerste opdracht in december mijn rationele denkkader 
succesvoll doorbroken met een soepbord levende, krioelende maden en een spons: 
dee bosbodem. Dit alles verpakt in Sinterklaaspapier. Het werkte goed en wij waren 
enthousiastt over de resultaten van deze opdrachten, waarvan ik de weerslag 
gemakkelijkk terugzie in dit boekje. Verder wil ik Willem speciaal bedanken voor een 
aantall belangrijke gesprekken en zijn steun bij de afronding van dit boekje. Behalve 
zijnn wetenschappelijk inzicht was voor mij ook heel waardevol dat hij er net als ik 
helemaall voor ging. Albert bedank ik voor zijn algehele prettige manier van 
begeleiden.. Altijd had of maakte hij tijd voor mij en was hij vol belangstelling. Mijn 
tekstenn werden immer voorzien van relevant commentaar door zijn brede kennis van 
stikstofprocessenn in bosbodems en zijn ervaring met het schrijven van artikelen. 
Kooss bedank ik voor zijn interesse in mijn onderzoek en voor de prettige 
samenwerkingg en ondersteuning gedurende de laatste fase hiervan. 

Naastt mijn begeleiders heeft de begeleidingscommissie een belangrijke bijdrage 
geleverdd aan mijn onderzoek. In deze commissie zaten Jan Freijer, Wim Wessel, 
Peterr Leffelaar en Kees Rappoldt en ik bedank hen hartelijk voor de nuttige en 
interessantee bijeenkomsten. Kees bedank ik speciaal voor onze uitstekende en 
leukee samenwerking. Dat ons onderzoek zoveel raakvlakken heeft, komt misschien 
doordatt ik bij wijze van test in de sollicitatieprocedure een hoofdstuk uit zijn 
proefschriftt moest bespreken! Ik weet nog goed hoe ik mij 's ochtends om half 6 op 
zijnn formules wierp. Ik heb veel van Kees geleerd en elk bezoek aan hem betekende 
weerr een stap vooruit in mijn onderzoek. Ik bedank Kees en Ingrid ook hartelijk voor 
hunn gastvrijheid tijdens mijn Groningse bezoekjes. Peter ben ik bijzonder erkentelijk 
voorr zijn nuttige en uitgebreide commentaar op een eerdere versie van dit 
proefschrift.. Ook Wim wil ik speciaal bedanken. Deze zomer heeft hij, toen hij zelf 
notaa bene op vakantie was, twee hoofdstukken gelezen met grote interesse en 
grondigheid. . 

Bijj de zuurstofmetingen in mijn experimenten hebben verschillende mensen mij 
enormm geholpen, in het bijzonder Ben de Winder. In het begin van mijn onderzoek 
kwamm ik met een schrift vol vragen bij Ben om te praten over zuurstofelectrodes. 
Benn vond dat we het "gewoon even" uit moesten proberen. Die ochtend hebben we 
zuurstofprofielenn gemeten die de basis vormen voor dit hele proefschrift. Ben heeft 
mijj tijdens de daaropvolgende echte experimenten op een fantastische manier 
geholpen.. Bert van Groen bedank ik voor zijn perfect op maat gemaakte electrodes. 
Hett meten in sparrenaalden bleek helemaal niet eenvoudig en met de conventioneel 
gefabriceerdee electrodes ging het niet eens. Vlak voor zijn vakantie in mijn derde 
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jaarr kwam hij met zeven electrodes aan waarmee ik alle experimenten heb gedaan 
diee ik wilde doen. De betrokkenheid en het enthousiasme van Bert van Groen en 
Ronn Groenestein waren heel motiverend voor mij. In het kader van de experimenten 
mett zuurstofelectrodes bedank ik verder Lucas Stal voor zijn bereidheid mij de 
"lander"" uit te lenen, toen deze naar het NIOO in Yerseke was verhuisd. Joke 
Westerveldd was van grote waarde bij het terugbrengen van de lander en mijn eerste 
enn enige veldmetingen op een hete zomerdag zonder lunch. Femke Tonneijk en 
Kasperr de Rooy hebben mij geholpen door de ijkcurves van de zuurstofelectrodes te 
simuleren.. Tenslotte bedank ik Lutz Lohse, Hans de Hey en Kerst Buis voor hun 
hulpp en adviezen bij het meten met de conventioneel gefabriceerde electrodes. 

Whenn I was busy analyzing my oxygen concentration measurements, I read an 
articlee by Kirsten Küsel and Harold Drake about the microbial side of my own 
research.. This was so exciting that I contacted them to ask whether it would not be 
interestingg to meet. Subsequently, I went to their institute of BITOEK in Bayreuth to 
presentt my oxygen concentration measurements. A fruitful discussion with Kirsten, 
Haroldd and some of their colleagues followed. Hereby, I wish to thank Kirsten and 
Haroldd for some very useful advice about my results and research approach, and 
Kirstenn furthermore for commenting on a draft of one of my papers. Kirstens work 
hass been a source of inspiration to me and I am happy she takes part in the 
committee. . 

Mijnn hele onderzoek is ook een zoektocht geweest naar sporen van bodemleven: 
schimmels,, bacteriën en bodembeestjes. Hierbij ben ik geholpen door Frans Backer 
diee slijpplaatjes voor me maakte. Wij hebben samen door de microscoop naar de 
sporenn (uitwerpselen) gekeken van beestjes binnenin naalden. Frans was net zo 
geboeidd als ik door het onderwerp en ik bedank hem hartelijk voor zijn slijpplaten en 
zijnn enthousiasme. Verder bedank ik Jan van Mourik voor zijn interesse in mijn 
onderzoek,, zijn hulp bij het maken van foto's en gesprekken over micromorfologie 
vann bosbodems. Hij kan zelfs nog verheugder zijn dan ik bij het microscoopbeeld 
vann een extra mooie schimmeldraad in een sparrennaald. Sam Blok en Albert Bolt 
hebbenn mij ook geholpen bij het maken van slijpplaatfoto's met en zonder de digitale 
camera,, waarvoor mijn hartelijke dank. Toen ik wilde zien waar de bacteriën zaten 
opp mijn sparrennaalden hebben Wijnand Takkenberg en Conrad Woldring mij laten 
zienn hoe je bacteriën moet kleuren. Ook heeft Wijnand de prachtige 
electronenmicroscopie-foto'ss gemaakt uit hoofdstuk 1. 
Inn de opstartfase van mijn onderzoek heb ik met verschillende mensen in het vak 
gepraatt om te weten te komen wat er gebeurde op het gebied van mijn onderzoek, 
enn wat voor mogelijkheden er allemaal waren. Ik bedank Rieks van Faassen, Jan 
Bril,, Jan Dopheide, Ronald Kester, Chris Koopmans, Igino Emmer, Henk van 
Verseveld,, Jan Drent, Jan Hassink, Herman Mücher en Oene Oenema. 
Willemm van Deursen staat aan het begin van het idee om zuurstoftransport en -
verbruikk te modelleren in een slijpplaat. Met hem heb ik een aantal keer 
gediscussieerdd hoe dat het beste zou kunnen in PCRaster. Cees Wesseling en 
Derc-Jann Karssenberg hebben vervolgens geholpen om dat inderdaad te laten 
lukken.. Hun razendsnelle reacties op mijn vragen waren geweldig. 

Inn de loop van mijn promotie-onderzoek heb ik veel gehad aan de bijeenkomsten 
vann het N-aio clubje en kon ik vooral goed over mijn onderzoek praten met Mariet 
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Heftingg en Anniet Laverman. Verder heb ik interessante discussies gevoerd met 
Hubertt de Jonge over diffusie in sparrenaalden. In het laboratorium heb ik hele 
goedee ondersteuning gekregen van met name Joke Westerveld, maar ook van Leo 
Hoitinga,, Irma van Voorthuizen, Ton van Wijk en Piet Wartenbergh. Ik heb ook 
ondersteuningg gehad van Ed de Water en Eugène Sabajo wat betreft electronische 
zaken.. Mieke Shani-Veels en Tanja Noorlander bedank ik voor het typen van teksten 
toenn ik last had van een muisarm en voor hun hulp met allerlei andere dingen. Marja 
Beerss bedank ik voor haar onmisbare steun bij het herstellen van een muisarm. Wat 
ikk bij Marja geleerd heb, blijft me waarschijnlijk langer bij dan de kennis in dit 
proefschrift.. Mijn (ex-) collega's op de UvA en in het bijzonder mijn mede-
promovendi,, bedank ik voor de gezelligheid tijdens de koffie bij Chell, in de Roeter of 
elders.. Stefan en Albrecht, en in het begin ook Marcel bedank ik speciaal voor de 
prettigee sfeer op onze kamer. Als kamergenoten volgden wij eikaars wel en wee op 
dee voet. Met Albrecht heb ik samen ook onoplosbare bodemchemiesommen 
gemaakt.. Stefan en Annemieke wil ik speciaal bedanken voor hun hulp, de gezellige 
avondenn en hun zorgzaamheid voor mij. 

Mijnn "bazen" op WL, Eelco van Beek, Peter Glas en Harm Duel stonden achter het 
ideee om dit boekje tijdens een verlof af te maken, waardoor ik in april met een goed 
gevoell van start ging. Verder ben ik heel blij dat Harm mij adviseerde om mijn verlof 
ruimm te plannen, want ruim bleek uiteindelijk toch weer krap. Frank van Stralen heeft 
mijj met de allerlaatste loodjes geholpen. 

Mijnn vrienden en vriendinnen wil ik bedanken voor hun betrokkenheid de afgelopen 
jaren.. Alle dierbare mensen in Amsterdam e.o. speciaal bedankt voor de steun en de 
reeksenn gezellige avonden en middagen dichtbij huis: Renée, Ingrid, Maarten T., 
Steven,, Melle, Madeleine, Ebko, Mireille, Siebe, Maarten D., Doris, Jeroen, Ans, 
Marco,, Maia, Reindert, Ingeborg, Vincent, Berdien, Giovanni, Martin, Wilma, Flor, 
Carolien,, Pien, Gerda, Vitorina, Christa, Wim, Guno en Erik. Renée en Maarten, 
julliee zijn fantastisch. Melle, Maarten D., Maarten T., Annemieke en Marco, jullie 
hebbenn mij gered met de parallelle computerberekeningen, waarvan de resultaten 
terugg te zien zijn in de figuren 5.4 en 5.5. Met zijn twee processoren en nachtelijke 
inspanningenn heeft Melle de batchrunrace glansrijk gewonnen. Melle is ook mijn 
toeverlaatt geweest voor het inscannen van foto's en hulp of advies bij 
computerproblemenn en hij heeft op de valreep nog de samenvatting nagekeken. De 
kaftt is ontworpen door "DenD-producties". Siebe en Ebko, het is precies wat ik wilde 
enn toch een verrassing. Heel mooi! 
Mijnn ouders wil ik bedanken voor hun betrokkenheid, hun steun op allerlei manieren 
enn het vertrouwen in de goede afloop. Mijn moeder heeft mij wekelijks goede 
adviezenn gegeven. Als ik die allemaal had opgevolgd, was dit boekje misschien al 
eerderr af geweest. Mijn vader zorgde altijd dat de randvoorwaarden van het studeren 
optimaall waren. Dauphine, Frans, Carla, Paul, Peter, Frank en José, dat jullie 
meeleefden,, hielp! 
Liefstee Hans, bedankt! De stukken in dit boekje waar ik het meest tevreden over 
ben,, kwamen tot stand in tijden dat ik me heel gelukkig voelde. Ik dank je verder 
voorr alles wat je afgelopen zomer gedaan hebt: van koken in werkvakanties en 
eindelooss over onderzoek praten tot de lay-out. 
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