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Curriculu mm vita e 

Annemiekee werd op 1 augustus 1970 geboren in Zaandam. Zij bezocht het Zaanlands Lyceum, waar 

zee in 1988 het VWO-diploma haalde. Vervolgens koos ze voor de studie Fysische Geografie aan de 

Universiteitt van Amsterdam, wat al snel een goede keuze bleek te zijn. Ze deed het eigen onderzoek 

opp de Veluwe naar de effecten van begrazing op humusprofielkenmerken. Na de afronding van dit 

onderzoekk maakte ze kennis met het Kootwijkexperiment en heeft ze als student-assistent de 

bemonsteringg en chemische analyses van 1992 uitgevoerd. Daarnaast heeft ze twee keuzevakken 

gedaan:: simulatie en geostatistiek. In 1993 heeft ze vier maanden stage gelopen bij de vakgroep 

Forestt Sciences van de University of British Columbia in Vancouver. Gedurende het vele veldwerk in 

dee zeer gevarieerde bossen van British Columbia is de interesse in bosecologie gewekt. Na het 

afstuderenn heeft ze een halfjaar gewerkt als onderzoeker, wederom aan het Kootwijkexperiment. 

Beginn 1995 is ze bij de vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde als Aio begonnen met haar 

promotieonderzoek,, waarvan dit proefschrift het resultaat is. 
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'Inn the end, you realise that the excersise, the journey is ever as important as the end result.' 

 S '.V.Y:-  ". 




