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C U R R I C U L U M V I T A E 

Met een ferme kreun werd op 25 februari 1972 Mark van Wijk in het schoone 
Beneden-Leeuwen, Land van Maas en Waal, op aarde gezet. Na de lagere 
school in deze metropool gevolgd te hebben, werden vervolgens vele fietstoch
ten afgelegd om het VWO in Druten af te ronden. Vol enthousiasme en goede 
moed werd 1990 de studie Technische Natuurkunde begonnen aan de Tech
nische Universiteit Twente, om deze studie na een jaar en het behalen van het 
propaedeutisch examen met nog meer enthousiasme en goede moed vaarwel te 
zeggen. In 1991 begon onze held de studie Biologie aan de Katholieke Univer
siteit Nijmegen, welke in 1996 afgesloten werd als Aquatisch Oecoloog/ Popula
tie-Bioloog. Tijdens de de eindfase werden studentonderzoeken gedaan bij de 
Vakgroep Experimentele Plantenoecologie te Nijmegen, Milieubiologie te Lei
den, en het RIKZ te Den Haag. Vervolgens werd de uiteindelijke schrijver van 
dit dunne boekje om nog niet geheel duidelijke redenen aangenomen om pro
motie-onderzoek te gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam, Fysische 
Geografie en Bodemkunde, waarvan U nu, vier jaar later, het eindresultaat voor 
U hebt liggen. 
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