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AA Q U E S T F O R T H E R O L E OF H A B I T A T Q U A L I T Y IN N A T U R E C O N S E R V A T I O N / D A N K W O O R D 

Dankwoord d 

Naa tweeënhalf jaar te hebben toegegeven aan mijn onstilbare reislust vroeg ik mij 

tijdenss een reis door Afrika af of er op andere terreinen nog uitdagingen zouden liggen. 

Mett de ecologie als basis zocht ik in 1992 zo'n uitdaging in de toegepaste wetenschap 

doorr te solliciteren naar een functie in de ecotoxicologie bij het toenmalige Instituut 

voorr Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO). Min of meer tegelijkertijd bezocht ik een 

zomercursuss voor bodembiologen in Jyvaskyla in Finland waar Herman Eijsackers zijn 

collegess begon met verwijzingen naar 'Erik of het klein insectenboek' van Godfried 

Bomanss en 'Zen en de kunst van het motoronderhoud' van Robert M. Pirsig. Zonder 

datt hij zich dat bewust was heeft hij me hiermee gestimuleerd de ingeslagen weg te 

vervolgen.. Herman, hiervoor mijn dank. 

Ikk werd aangenomen op de genoemde functie waarbij sprake was van een 

vernieuwendd element, namelijk het toepassen van wiskundige modellen binnen de 

ecotoxicologie.. Hiervoor hadden Joop Brouns, Rob Gast en Wim Ma zich sterk 

gemaakt.. De nauwe betrokkenheid van André de Roos als adviseur bij de 

modelontwikkelingg resulteerde in een populatiedynamische benadering waaruit dit 

proefschriftt is voortgekomen. 

Ikk dank André voor zijn ideeën en inzet in de beginfase van het onderzoek. 

Verderr was hij een bezielend co-promotor en heeft hij mij op een belangrijk moment 

dee mogelijkheid geboden gebruik te maken van de faciliteiten van zijn 'lab' aan de 

Universiteitt van Amsterdam. Als kerkuil tussen de vissen en mijten heb ik in 

Amsterdamm een constructieve en prettige werksfeer ervaren, waarvoor ik alle teamleden 

dankzeg.. Mij n promotor Mous Sabelis wil ik bedanken voor zijn constructieve bijdrage 

alss kritisch lezer van het proefschrift. 

Ondankss de veranderingen binnen de organisatie (de overgang van IBN naar 

Alterra)) heeft het afdelingshoofd Henk Siepel het financieel mogelijk gemaakt het 

proefschriftt af te ronden. De collega's van mijn team Ecotoxicologie wil ik bedanken 

voorr hun belangstelling en met name mijn kamergenoot Jack Faber voor zijn 

betrokkenheidd bij het uitwerken van een deel van dit proefschrift in de vorm van het 

modell  PODYRAS voor toepassing in de ecotoxicologische risicoanalyse. 

Bass Kooijman, Rob Hengeveld en Rob van Apeldoorn hebben mij regelmatig 

vann geestelijk voedsel voorzien in de vormm van enthousiasmerende boeken, artikelen en 

discussiess waardoor mijn energiebudget nooit uitgeput raakte. Dit boekje kon alleen 

verschijnenn dankzij Thom van Rossum als punctueel redacteur, en mijn vriendin Sjouk 

Noppert,, die de omslag heeft ontworpen. Vriendinnen, vrienden, zussen, ouders en 

kennissen,, mijn hartelijke dank voor julli e belangstelling en betrokkenheid waardoor 

ditt proefschrift voltooid kon worden. 
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