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Dankwoord d 

Zoo helemaal achter in dit proefschrift wordt het de hoogste tijd om een aantal mensen te bedanken 

voorr hun hulp gedurende de afgelopen jaren. Soms leek het alsof ik dit onderzoek in mijn eentje deed, 

maarr niets is minder waar. Zonder de hulp van vele mensen had ik dit dankwoord waarschijnlijk niet 

eenss hoeven schrijven. 

Alss eerste wil ik Jan Sevink bedanken. Jan, als promotor ben je in ieder geval in eerste instantie 

dee motor achter het onderzoek geweest, door uit het begrazmgsproject een promotieonderzoek te 

formuleren.. Toen je mij vroeg dit onderzoek te gaan doen, was ik er zelf niet zo van overtuigd dat ik 

hett ook daadwerkelijk zou kunnen. Het feit dat het proefschrift er nu ligt, geeft aan datje het toch 

goedd gezien had. Gedurende de afgelopen jaren heeft jouw met te evenaren optimisme me wel eens 

tott wanhoop gebracht, maar over het algemeen heeft het me vooral gestimuleerd een schijnbaar 

hopelozee dataset weer eens wat positiever te bekijken 

Annemiekee Kooijman heeft als copromotor een minstens zo grote rol gespeeld. Annemieke, alleen 

all je vermogen om mijn gedachtenkronkels te ontwarren maar ook je akelig kritische blik op al mijn 

tekstenn hebben de kwaliteit van dit proefschrift zeker goed gedaan. De vele relativerende lachbuien 

enn de samenwerking bij het Luxemburgveldwerk hebben me vaak het zetje gegeven net even dieper 

tee graven. Ik wil je ook bedanken voor alle tijd die je hebt vrijgemaakt, vooral in de laatste maanden. 

Dee collega-Fysisch Geografen en vooral Albrecht, Guda, Mark, Nienke, Pi eter, Sander en Stefan wil ik 

bedankenn voor de broodnodige gezelligheid bij de koffiepauzes, de (niet altijd opgevolgde) adviezen 

enn de hulp bij het Matlabgepruts. Guda en Stefan wil ik bedanken voor alle redenen om iets te gaan 

vieren.. Albert Bolt heeft de nodige ritjes Kootwijk gemaakt om naalden of litterbags te verzamelen 

enn heeft geholpen met het ontwerp voor de 'wortelkernenvuller', waarvoor mijn dank. Mieke en Tanya 

will ik bedanken voor alle hulp op de momenten dat ik te veel moest doen in te weinig tijd of ruzie 

kreegg met het faxapparaat. 



Ikk heb in totaal bijna een jaar in het laboratorium doorgebracht. Gelukkig wist ik toen nog niet dat 

err 2137 gloeiverliesmetingen in 1 grafiek passen en dat bijna 4000 pH-metingen in slechts een paar 

regelss tekst kunnen worden beschreven. Joke, Leo, Ton, Irma en Piet hebben me in het laboratorium 

regelmatigg moed ingesproken als ik weer eens met een pincetje honderden worteltjes zat uit te 

zoekenn of een onmogelijk grote serie extracten moest maken. Zij hebben in de loop van dit onderzoek 

ookk de nodige analyses voor me uitgevoerd, waarvoor mijn dank. 

Tijdenss de diverse veldwerkperiodes heb ik de nodige hulp gehad van studenten. Selma, Ernst, 

Jasperr en René wil ik graag bedanken voor de gegevens die ZIJ hebben verzameld voor het hoofdstuk 

overr ruimtelijke variabiliteit, voor hetzaaien en uitdunnen van de radijsjes die helaas voortijdig 

'verdwenen'' en de hulp bij het bemonsteren van bodem en grasjes. Het 'TNTMips wortelfeest' van 

Mirjamm leverde belangrijke gegevens op. Verder hebben veel studenten mij op een indirecte manier 

geholpenn door met moeilijke en bijzondere vragen langs te komen, waardoor ik steeds weer werd 

aangezett om verder te denken over dingen die buiten de grenzen van mijn onderzoek leken te vallen. 

Ikk wil langs deze weg ook Staats Bos Beheer bedanken voor de toestemming om het experiment uit 

tee voeren. Het promotieonderzoek werd uitgevoerd in het verlengde van het project Bosbegrazing, 

waarinn werd samengewerkt met Rolf «emmers en Peter Mekkmk. Deze prettige samenwerking is na 

19955 voortgezet en ik ben hen en daarmee het voormalige Staring Centrum, tegenwoordig Alterra, 

grotee dank verschuldigd voor het in stand houden van het experiment en het organiseren van de 

koeien,, die het vele graaswerk op zich hebben genomen. 

Fredenkee Boomars heeft zorg gedragen voor de vormgeving. Frederike, je hebt me meedere malen 

verbaasdd met de kunstzinnige blik waarmee je mijn wetenschappelijk verantwoorde grafieken bekeek 

enn vervolgens tot mooie figuren hebt omgetoverd. Je hebt van dit proefschrift een prachtig boekje 

hebtt gemaakt, dank je wel. 

Hoewell ik de afgelopen jaren met veel plezier aan dit proefschrift heb gewerkt, ben ik vooral veel 

dankk verschuldigd aan iedereen die me van mijn proefschrift afhield en voor de nodige afleiding 

heeftt gezorgd. Marinette, Ingrid, Sandra, Hetty, Mirabelle en Ciska, voor de leuke afleiding, de 

e-mailss en het opbeuren. Iedereen van 'la Tncotea' bedankt voor de muzikale woensdagavonden 

Tenslotte,, maarzeker niet in de laatste plaats wil ik mijn familie bedanken vooralle steun in de 

afgelopenn jaren. Mijn ouders voor de ontelbare kleine en grote zetjes in de rug, maar ook voor de 

hulpp bij het naaien van de litterbags, het bouwen van exclosures, het nemen van monsters en het 

gezelschapp bij vele 'weekenduitstapjes' naar Kootwijk. Rob en Sharina, jullie hebben altijd voor de 

nodigee afleiding gezorgd met etentjes en wandeltochten. Daarnaast vond ik het altijd erg leuk dat 

julliee zo geïnteresseerd waren in mijn onderzoek en de voortgang van de diverse hoofdstukken, die 

julliee feilloos uit elkaar wisten te houden. En dan wil ik opa en oma bedanken voorde eindeloze 

interesse,, vooral in het maatschappelijk belang van het onderzoek en natuurlijk ook voor de hulp in 

Kootwijkk Oma, als het aan u had gelegen, had ik alle litterbags, worteltjes en andere prutklusjes in 

Denn Helder afgeleverd. Het is er nooit van gekomen, maar jullie aanwezigheid op afstand was mij 

1000 minstens zoveel waard 


