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Op 14 december 1973 ben ik, René Verhagen, geboren te Keldonk, Noord-

Brabant. Na de plaatselijke lagere school doorliep ik het Atheneum aan het Zwijsen

College te Veghel. In 1992 begon ik aan de studie Biologie aan de toenmalige

Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), inmiddels omgedoopt tot Radboud

Universiteit. Begonnen vanuit een interesse om te begrijpen hoe verschillende soor-

ten elkaar beïnvloeden, en zo samen een ecosysteem bouwen, werd bij de cursussen

Algemene Oecologie en de Floracursus meer en meer de belangstelling gewekt

voor de relatie tussen de vegetatie en de bodem. Als afstudeervak werd daarom bij

de Afdeling Aquatische Oecologie en Milieubiologie van de KUN (Prof. dr. Jan

Roelofs) een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van veranderingen in de

bodem onder invloed van ‘zure regen’ op heischrale vegetaties. In een hydrocultuur

werd het gecombineerde effect van ammonium en aluminium op Arnica en

Spaanse ruiter gesimuleerd. Vervolgens werd bij het NIOO-CTO in Heteren, werk-

groep Multitrofe Interacties (Prof. dr. Wim van der Putten) de invloed van plantpa-

thogene nematoden op de vegetatiesuccessie in de voorduinen onderzocht. Na deze

twee vakken had ik nog wat studietijd over, die ik besteedde om me in de toen

sterk in opkomst zijnde DNA-analyse technieken te verdiepen. Bij de afdeling

Microbiologie van de KUN (dr. Johannes Hackstein) werd met behulp van DNA-

analyses de evolutionaire oorsprong van hydrogenosomen in anaërobe micro-orga-

nismen in kaart gebracht. 

Na mijn studie ging ik met Debbie samenwonen in Spijkenisse. Nadat ik in het

voorjaar van 1998 een baan aangeboden kreeg aan de Rijksuniversiteit van

Groningen werd besloten om naar het ‘hoge’ noorden te verhuizen. Uiteindelijk

kwamen we iets zuidelijker terecht in Assen, om na een jaar door te schuiven naar

ons huidige adres te Smilde. Bij de afdeling Plantenoecolgie (nu COCON) van de

RUG werden in de periode tot 2002 de resultaten van dit proefschrift verzameld.

Deze periode werd afgesloten met een Nederlandstalig rapport waarin de prakti-

sche aanbevelingen ten behoeve van de terreinbeheerders werden uitgewerkt.
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In 2003 werkte ik een aantal maanden bij de Stichting WBBS, waar ik me verdiep-

te in de groep van de Loopkevers. In eerste instantie werd in samenwerking met de

Vlinderstichting een inventarisatie uitgevoerd van de insectenrijkdom van een zestal

veengebieden in Noord-Brabant. Ondertussen werd een projectvoorstel uitgewerkt

om aan de hand van loopkevers te onderzoeken of de aanleg van nieuwe natuur op

voormalige landbouwgronden daadwerkelijk geleid heeft tot ontsnippering van het

Mantingerveld. Nadat de benodigde financiering bij de provincie Drenthe en het

Prins Bernhard Cultuurfonds verkregen was, kon dit project in het voorjaar van

2004 van start gaan.

Gedurende deze periode raakte het proefschrift op de achtergrond. Na afronding

van het bovenstaande project kreeg ik de kans om nog enkele maanden op de uni-

versiteit aan het proefschrift te werken. Direct aansluitend hieraan kreeg ik in 2005

een baan bij Oranjewoud in Heerenveen, waar ik thans nog steeds als ecoloog

werkzaam ben. Daarnaast zet ik me sinds enkele jaren in als vrijwilliger binnen het

bestuur van de Stichting Beheer Kyllotsbos. Naast een gemengd bos omvat het be-

heersgebied een heideterrein en een voormalig landbouwperceel. 
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