
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Measuring soil water content with time domain reflectometry and ground-
penetrating radar

Huisman, J.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Huisman, J. A. (2002). Measuring soil water content with time domain reflectometry and
ground-penetrating radar. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. UvA.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/measuring-soil-water-content-with-time-domain-reflectometry-and-groundpenetrating-radar(5b2a37a6-31f4-4f2c-9d08-e3363f8b470a).html


Dankwoord 

Dankwoord 

Het is zover. Na 10 jaar ga ik de Universiteit van Amsterdam verlaten. 
Nauwelijks met een gevoel van opluchting, ik heb het promotieonderzoek en het 
schrijven van het proefschrift zelden als een last ondervonden. Eigenlijk eerder een 
beetje verdrietig dat het voorbij is. 

Als eerste wil ik mijn copromotor Willem bedanken voor de uitstekende 
begeleiding in de afgelopen vier jaar, en tijdens mijn studie. Tot mijn schande moet 
ik bekennen dat ik in het dankwoord van mijn scriptie vergeten was de meest voor 
de hand liggende persoon te bedanken. Willem, bij deze dus dubbel bedankt. Ik 
heb goede herinneringen aan onze samenwerking en ik zal je ideeënrijke feedback 
zeker missen als bron van inspiratie en toetssteen voor de kwaliteit van mijn werk. 
Mijn tweede copromotor Gerard wil ik bedanken voor zijn enthousiaste en gedegen 
begeleiding tijdens de laatste anderhalf jaar van mijn promotie. Mijn promotor 
Koos wil ik bedanken voor zijn interesse en zijn vertrouwen. 

Mijn coauteurs Albrecht, Carsten, Jasper, Judith en Timo wil ik bedanken voor 
de goede samenwerking en de discussies die de hoofdstukken in dit proefschrift 
hun definitieve vorm hebben gegeven. Marcel Schaap wil ik bedanken voor de 
opbouwende kritiek die hoofdstuk 2 gered heeft en voor het wegwijs maken op de 
ASA-congressen in de Verenigde Staten. 

De radardata in dit proefschrift zijn verkregen in de zomers van 1999 en 2000. 
Wat mij betreft was dit allemaal niet mogelijk zonder Leen, die altijd zin heeft in 
een dag veldwerk, nooit te beroerd is om het zware werk te verrichten en mijn 
gemopper altijd over zich af laat glijden. Tijdens het veldwerk van 2000 in 
Molenschot heb ik veel hulp gekregen. In het bijzonder wil ik Judith bedanken, die 
minstens de helft van het werk verricht heeft. Anderen die dank verdienen voor 
hun grote inzet bij het veldwerk zijn Stefan, Mark van der Gulik, Ate, Marijn en de 
familie Snepvangers, inclusief de hond. Für die Hilfe beim Bau des Schlittens gilt 
mein Dank der Familie Wette. 

I had the pleasure of visiting several universities during these four years. I thank 
Carsten Sped of the TU München and Jean Paul Laurent of LTHE Grenoble for 
their willingness to share their experience with ground-penetrating radar and time 
domain reflectometry, respectively. A special thanks goes to Ty and Leslie Ferré, 
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who overwhelmed me with their natural hospitality during my two-week visit to the 
University of Arizona in Tucson. 

Mijn collega's Albert, Albrecht, Annemiek, Bart, Boris, Carl, Eric, Guda, Harry, 
Jasper, John, Joos, Klaas, Klaasjan, Luuk, Maartje, Marcel, Mark van Wijk, Mark 
Lloyd-Davies, Nienke, Oscar, Petri, Pieter, Rens, Ruben, Sam, Stefan, Ulrich, 
Vincent, Vinco en Wim wil ik bedanken voor de gezelligheid rondom het AIO-
bestaan en de hulp bij mijn veldwerk als ik handen te kort kwam. In dit lijstje staan 
maar liefst 11 kamergenoten, en die wil ik extra bedanken voor de aangename tijd. 
Albrecht en Boris wil ik ook bedanken voor het delen van lief en leed bij het geven 
van het practicum Chemische Bodemeigenschappen. 

Bei Martin Kolander will ich mich gerne bedanken für seine Hilfe bei der 
Gestaltung des Umschlags. 

Tot slot wil ik de mensen bedanken die het leven buiten de universiteit vorm 
hebben gegeven. Mijn vrienden, paranimfen en ex-huisgenoten Bas en Ralph 
bedank ik voor de maandagse macaroni, de rijst met kerrie op dinsdag, de vele 
slechte films en voetbalwedstrijden, kortom voor veel plezier na het werk. Mijn 
ouders wil ik bedanken voor de steun en stimulans tijdens mijn studie en promotie 
en het vertrouwen dat het allemaal wel goed zou komen. Tot slot wil ik Melanie 
bedanken. Je voelde je altijd een machteloze toeschouwer, die mij slechts kon 
helpen door mijn leven in het algemeen aangenamer te maken. Dat is je uitstekend 
gelukt. Bedankt voor de leuke en mooie tijd. 

Sander Huisman 

Augustus 2002. 
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