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Voorwoord 

Dit boek bevat het resultaat van zo´n vier jaar onderzoek naar het wonen nabij 

snelwegen. Ondanks dat de weg naar dit resultaat ook de nodige hobbels en 

hellingen bevatte, was het bovenal een boeiende reis en een voortdurende 

uitdaging om uit verschillende paden de juiste weg te kiezen. Uiteraard was ik ook 

weleens de weg kwijt en nam ik soms een verkeerde afslag. En na eenmaal de 

route te hebben afgelegd weet je ook vaak voor een volgende keer beter welke 

obstakels je gaat tegenkomen en hoe je er de volgende keer beter kunt komen. Al 

met al dus een uitgelezen periode om niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook op 

persoonlijk vlak veel bij te leren. Er waren verschillende mensen die mij tijdens 

deze weg op wat voor wijze dan ook richting hebben gegeven, hebben bijgestuurd 

of van pauzes hebben voorzien; zonder jullie was de reis vast een stuk minder 

aangenaam geweest!  

In het bijzonder gaat hierbij mijn dank uit naar mijn begeleiders. Jos, je altijd 

intensieve betrokkenheid op het gebied van mijn onderzoek maar ook op 

persoonlijk vlak waardeer ik zeer. Bedankt, voor je motiverende enthousiasme, het 

aandragen van mensen “die wel interessant voor mij zijn om eens mee te praten”, 

en voor het goede meedenken over de richting van het onderzoek en de 

interpretatie van resultaten, met name wanneer het ging over de implicaties voor 

de beleidspraktijk. Het is erg fijn dat jij naast de theoretische contributie ook de 

maatschappelijke relevantie van onderzoek veel nadruk geeft, iets wat voor mij ook 

een belangrijke drijfveer is geweest. Eva, jij werd mijn dagelijkse begeleider toen 

Taede de RuG verliet. Dank voor je snelle en scherpe feedback op mijn artikelen 

(al was het vaak op afstand via skype of mail), de vele nuttige tips op het gebied 

van publiceren, de wetenschappelijke wereld en de leuke methodologische 

discussies. En niet te vergeten voor alle gezellige etentjes en borrels in Groningen, 

in Washington tijdens TRB, maar ook in Cambridge en Leeds waar ik je heb 

bezocht nadat ook jij de RuG in 2013 verliet en naar Engeland vertrok. Taede, via 

jou kreeg ik de mogelijkheid het onderzoek naar “Wonen bij Snelwegen” op te 

pakken. Het was waardevol dat je na je vertrek van de RuG in 2013 buiten je eigen 

werk om altijd betrokken bent gebleven. Je bleef (terecht) hameren op het belang 

van focus, waar ik vaak geneigd ben in details te treden. Mijn stukken lezen helaas 

niet altijd (of beter: meestal niet) zo luchtig als een autoblaadje... Bedankt voor je 

constructieve en eerlijke commentaar, en voor het vertrouwen. Maar niet minder 

voor alle gezelligheid en betrokkenheid buiten het werk om. Ik wil daarnaast ook in 

het bijzonder Jouke en Arjen bedanken voor de mogelijkheden die ze mij hebben 

geboden om -voordat ik ging promoveren- als project onderzoeker aan de slag te 
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gaan bij Economische Geografie. Ik waardeer de goede contacten die zijn 

gebleven, ook na mijn vertrek richting Planologie. 

Team RuG-RWS dient natuurlijk ook even specifiek te worden vermeld. Sander, 

Tim, Niels, Jannes, Anne-Marel, Marijn, Rozanne, Wim, Frits, Wendy, Arjan en 

Stefan: Bedankt voor de leuke inhoudelijke discussies over zowel theorie als 

praktijk, maar ook voor de gezellige borrels, etentjes en congressen die we samen 

hebben gehad! Het onderdeel zijn van een ‘team’ heb ik ervaren als bijzonder 

prettig, juist ook omdat het PhD werk op zijn tijd best solistisch is. Catherine Maloir, 

ik heb voort kunnen bouwen op goed werk wat jij al had verzet rond het onderwerp 

van dit proefschrift; bedankt daarvoor! 

Adding to that, my experience of working at the University of Groningen wouldn’t 

have been that good without the presence of so many nice and caring (ex-) 

colleagues within the faculty. Thank you for all the good talks about work and other 

things in life, but also for your heartwarming support in difficult times. I would like to 

thank the secretary staff for all their good assistance! Jasper H., Gintare, Yang and 

Fikri, I very much enjoyed our entertaining and useful discussions about each 

other’s work in our reading group. Tang, I really appreciate your kind assistance in 

applying Structural Equation Modeling (SEM)! Jessica and Cristina, thank you for 

being such nice and caring roommates to me during my PhD!  Sorry for not always 

taking good care of the plants though...Anna, Anne-Marel, Bernal, Britta, Cristina, 

Daniele, Debbie, Erika, Gary, Ferry, Gintare, Gwenda, Heike, Jannes, Jasper H., 

Jasper M., Jessica, Jing, Joost, Karina, Koen, Lidewij, Liesbeth, Linden, Marijn, 

Melanie, Mirjam, Mohammed, Mufti, Nienke, Nora, Paul, Richard, Rixt, Rozanne, 

Ruiqian, Sierd Jan, Sanne, Sarah, Steven, Suzan, Viktor, Ward, Wendy, Yang and 

all others who joined once in a while, thank you for all the ‘gezelligheid’ during the 

nice dinners and many (Friday afternoon and night) drinks we had in de Pintelier, 

de Toeter, de Koffer, and so on. I hope for many of those still yet to come! 

Daarnaast wil ik graag de mensen bij Rijkswaterstaat, bij gemeentes, bij (RWS) 

project bureaus, en bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedanken die mij 

in de afgelopen vier jaar op wat voor wijze dan ook hebben geholpen bij mijn 

onderzoek. Bedankt voor het delen van jullie kennis middels gesprekken en 

interviews, en/of het meedenken in focusgroepen zowel vooraf als aan het einde 

van mijn onderzoek. In het bijzonder bedank ik ook de “ex-collega’s” van project 

Blankenburgverbinding (BBV), waar ik de kans kreeg om gedurende een aantal 

maanden een ‘kijkje in de keuken’ te krijgen bij een groot Rijkswaterstaat project. 

Het heeft mij erg geholpen meer inzicht te krijgen in de dynamiek, uitdagingen en 

het harde werken ‘achter de schermen’ van een project, en in de complexiteit van 

het betrekken van bewoners bij projecten in de praktijk.  
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Ook wil ik even stilstaan bij alle personen die in het kader van mijn onderzoek hun 

ervaringen met het wonen nabij een (snel)weg(project) met mij hebben gedeeld. 

Bedankt voor de tijd die is genomen om mee te doen aan de enquête, of met mij in 

gesprek te gaan; Een onderzoek valt of staat met de bereidheid van respondenten 

om hun medewerking te verlenen! Ik heb veel van u mogen leren en ik hoop dat u 

zich enigszins kan vinden in de uitkomsten, ondanks dat ik niet elke unieke situatie 

kon beschrijven. Hopelijk kunnen de inzichten uit mijn onderzoek op enige wijze 

bijdragen aan een –zij het op langere termijn– (nog) prettigere woonbeleving. 

Furthermore, I would like to thank the people who took the effort to review (parts of 

my) manuscript and provide me with useful comments to improve my work. In this 

respect I would like to particularly mention the people from the assessment 

committee. Thank you for your assistance in the final stage of my PhD! 

En dan natuurlijk mijn vrienden en familie, die waarschijnlijk niet altijd goed snapten 

waar ik het soms toch zo druk mee had, maar toch begrip toonden. De avondjes 

poker, de klaverjastoornooien en ander vertier met ‘oud’-geografen gaven goede 

afleiding! Wilma en Ellen, leuk dat we ondanks de afstand nog steeds goed contact 

hebben! Bedankt CVS bestuursleden, voor het leerzame en gezellige bestuursjaar; 

dat er nog maar veel mooie CVS congressen mogen volgen! Oryx recreanten, de 

volleybaluurtjes en daarop volgende evaluaties bij Tante Truus zorgden voor 

inspanning en ontspanning! Zoals beloofd bedank ik daarnaast m’n allerliefste 

zusje voor het vele meedenken, bijvoorbeeld over de goede vertaling van 

Nederlandse woorden in het Engels, niet altijd mijn specialiteit. Dylan, leuk dat jij er 

nu ook bij bent! Ronald, Dorissa en mijn neefje Vince die altijd voor een hoop 

gezelligheid zorgen. Mijn vader, die altijd voor ons klaar staat en voor wie ik veel 

bewondering heb. En mijn moeder, mijn grootste supporter. Altijd betrokken bij het 

wel en wee van haar kinderen, zo ook bij mijn promoveren. Mij tippend wanneer er 

weer een stukje over de Zuidelijke Ringweg in de krant stond, of met een luisterend 

oor wanneer het even tegen zat. Helaas mocht jij de eindstreep niet meemaken, 

maar je bent voor altijd in mijn hart.  

Marije Hamersma 

Groningen, December 2016 
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