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MERCI I 

Naa het afronden van dit proefschrift heb ik het gevoel op de hoogste berg te staan die ik tot nu 

toee beklommen heb. Tijdens de beklimming van deze berg was het wederom typisch dat de 

topp soms al in zicht was, maar dat enkele tussenliggende dalen nog verborgen lagen. Dat komt 

tenn dele doordat de beklimming veelal 's nachts plaatsvond. Zoals alle beklimmingen heb ik 

ookk deze met plezier gedaan. Vele mensen hebben daaraan een bijdrage geleverd, waarvoor ik 

henn dankbaar ben. Enkele daarvan wil ik graag in het bijzonder noemen. 

Antonn Imeson dank ik voor alle brede beschouwingen en al zijn suggesties. Ook ben 

ikk dankbaar voor de volledige vrijheid die mij werd toevertrouwd om deze beklimming te 

voltooien.. Therefore, Anton, thank you. 

Harryy Seijmonsbergen zorgde aan het begin van elke route voor de basisuitrusting, 

hetzijj  vak- en veldkennis, kaartmateriaal, vervoersmiddelen, financiën of een kritische blik 

tenn aanzien van modellen. Ik heb bewondering voor jouw vermogen om landschappen te 

interpreterenn en dit uit te leggen aan anderen. Voor deze uitleg en de goede samenwerking 

benn ik je dankbaar. 

Gerr Bergkamp kwam ik meestal op tussengelegen toppen tegen. Hij stuurde me dan 

vaakk een dal in, maar door zijn schat aan brede kennis en zijn suggesties gaf hij ook de juiste 

richtingg aan om dat dal weer snel uit te klimmen. Ook benadrukte hij om met een open blik in 

hett landschap te blijven kijken. Daarom Ger, vriend en leermeester, veel dank. 

Tijdenss mijn tochten omhoog liep Bernhard Maier vaak al filosoferend aan mijn zijde. 

Bernhard,Bernhard, danke für alle Diskussionen, deine Musik und Freundschaft. Frédéric Berger dank 

ikk voor zijn aanmoedigingen en voor het optimaliseren van de Franse samenvatting. Frédéric, 

jee te veux remercier pour m'avoir enthousiasme pour la chute de bloes et Ie röle de protection 

dess forêts de montagne. 

Markk LloydDavies, Klaasjan Raat en Joris de Vente dank ik voor de stimulerende 

gesprekkenn en hun suggesties voor de verbetering van dit proefschrift. Verder bedank ik het 

ABW-team:: Sanneke van Asselen, Monique Blankers, Christopher Dich en in het bijzonder 

Uiff  Putters - die mijn rockfall model erg verbeterd heeft - voor de begripsvorming in het veld 

enn hun bijdrage aan dit proefschrift. Ook dank ik alle mensen van IBED-FG, met name Leo 

dee Graaff en Koos Verstraten voor hun ondersteuning, Ulrich Leopold voor het verbeteren 

vann de Duitse samenvatting, Gerard Heuvelink voor het beantwoorden van alle vragen en Eric 

Cammeraatt voor de ruimte die ik kreeg binnen het ECO-SLOPES project. Een speciaal woord 
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richtt ik aan Ernst Berkhout die een voorbeeldfunctie vervult voor helpdesk-medewerkers. Zijn 

hulpvaardigheidd en zijn adequate manier van werken heeft mij veel computerleed bespaard. 

Jeroenn Aerts dank ik voor het initiëren en coördineren van het CARTESIAN project 

datt de basis vormde voor mijn onderzoek. Furthermore, I thank all the people working on 

CARTESIANN and ECO-SLOPES for the great times. Because of your participation both 

projectss have been pleasant and valuable experiences for me. The funding provided by the 

Europeann Union for both projects and the financial support by RFASE is also kindly 

acknowledged.. Margot Bitschnau, Familie Maier und alle Mitarbeiter von Stand Montafon 

dankee Ich herzlich für die (Gast-)Freundschaft. 

Charless Versfelt dank ik voor het verbeteren van de Franse samenvatting. Ook dank ik 

hem,, evenals mijn ouders, Caroline van den Bemt, Ben Kaptein en Isabel Versfelt, voor alle 

steunn en de vele gedachtewisselingen. 

Tenslotte,, Josephine. Samen met jou ging ik dansend door het leven, door jou met 

beidee benen dichtbij de grond. Merci pour tout. 

A A A A 
Luukk Dorren Santpoort Noord, 30 juli W^K^K^KB 
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