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Excursion to the Karrendorfer Wiesen during the annual Coastal Ecology workshop in Greifswald 
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De afgelopen ruim vier jaar promotieonderzoek waren als een ‘Tale of two cities’. Elke twee
tot drie weken werden afwisselend in Engeland, danwel Nederland doorgebracht, om de ont-
wikkeling van verschillende verkwelderingsgebieden te onderzoeken. Zoveel overeenkomsten
als er tussen de beide landen zijn, zoveel verschillen zijn er ook. Hierdoor ben ik nu een
gevaar op de weg, heb ik weinig besef van zomer- en wintertijd en moet ik nog steeds naar
het bedrag op muntjes kijken alvorens het juiste kleingeld te vinden. Maar als ik dan toch vei-
lig op de goede tijd en met de juiste valuta op zak bij een kwelder in één van beide landen
aankwam, stonden daar gewoon dezelfde plantjes als in het andere land.

Mijn eerste kennismaking met kwelders (de betekenis eerst in het woordenboek opge-
zocht) was tijdens een stage als van Hall student bij de afdeling plantenoecologie aan de
RUG. Het onderwerp was zaadbankonderzoek op de kwelder van Schiermonnikoog, onder
begeleiding van professor Jan Bakker. Samen met Geurt Verweij en Yzaak de Vries naar
Schier, dat was leuk. Ik weet nog goed hoe ik de eerste ochtend vanuit de Herdershut de dijk
op liep en daar tot mijn grote verbazing het land onder water zag staan. Een prachtig gezicht
in de rode schijn van de opkomende zon. Maar wat minder praktisch voor het geplande veld-
werk, want nu moesten we via het strand naar de Oosterkwelder. Door de korte november
dagen werd de terugtocht nog een heel avontuur, maar onder leiding van Geurt en bijgestaan
door de volle maan kwamen we weer veilig terug bij de Herdershut. Tijdens die ene veld-
werkweek heb ik veel praktische vaardigheden en veldkennis opgedaan wat mij later nog
vaak van pas is gekomen. Geurt en Yzaak, hartelijk bedankt hiervoor, ik kon geen beter veld-
werkgezelschap wensen! Na het verzamelen van de bodemmonsters brak een periode van
kaswerk aan. Hier maakte ik voor het eerst kennis met Jacob Hogendorf, die mij met raad en
daad, en vooral ook veel potgrond, zand en witte afwasteilen, bijstond. Jacob, ik heb de
samenwerking met jou in de kas, eerst als stagaire en later ook als promovendus, altijd erg
plezierig gevonden. Zelfs bij mijn ‘korte-termijn acties’, waarbij ik vaak de volgende ochtend
het veld in moest, was je altijd bereid te helpen met het klaarleggen van het benodigde mate-
riaal en in het laatste jaar heb je de organisatie voor het vangen van zaden in de Waddenzee
op je genomen, wat ontelbare telefoontjes tot gevolg had. Daarnaast is het in de kas altijd
prima voor elkaar en hoewel we dat graag als vanzelfsprekend aannemen, weet ik uit erva-
ring dat het elders wel anders kan zijn. 

Tijdens het werk in de kas kwam de professor zelf regelmatig een kijkje nemen, benieuwd
naar wat er zoal uit de monsters opkwam. Jan, jouw enthousiasme en interesse voor de plan-
tenoecologie en het vertrouwen in en respect voor de mensen op de werkvloer, ongeacht hun
functie, heb ik altijd zeer gewaardeerd. Je hebt dan ook een belangrijke rol gespeeld bij mijn
beslissing om na het van Hall verder in de biologie te gaan. Hoewel de weg naar die vervolg-
studie met omwegen en hindernissen gepaard ging, ben je altijd op de achtergrond betrokken
geweest, wat tijdens moeilijke momenten erg motiverend was. 

Na het afstuderen aan het van Hall en een jaartje Amerika werd het kwelderwerk ver-
volgd tijdens een tweejarige Master of Philosophy opleiding aan de Universiteit van London,
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waar ik betrokken was bij onderzoek naar de erosie en het herstel van kwelders in zuidoost
Engeland. Hierbij kwam ik al snel in contact met het Centre for Ecology and Hydrology,
Monks Wood, die op hetzelfde studiegebied werkzaam was. Samenwerking met dit instituut
leek een goede uitkomst voor het tot dan toe stagnerende onderzoek en de weinig adequate
begeleiding vanuit London. Deze samenwerking is in stand gebleven toen ik in 2001 als AIO
in de groep van Jan Bakker op het onderwerp kwelderherstel werd aangesteld.  I am very
grateful to Barry Wyatt, then head of CEH Monks Wood, and Mark Hill, former head of the
EPMS section in which I came to work, for taking me on board as a student. I would also like
to thank Pete Carey for supervising me throughout this period. Several other people at Monks
Wood have helped me in some way or another for which I am very grateful. But most impor-
tantly, I would like to thank Angus Garbutt for the pleasant cooperation during my time in
the UK. It was nice working together at Tollesbury and very stimulating to discuss salt-marsh
issues on our way to fieldwork and in the office and I am pleased that you will be my para-
nimf during the PhD ceremony. 

Aan de andere kant van de zee vond het veldwerk vooral plaats op het verkwelderingsge-
bied Noard Fryslân Bûtendyks in samenwerking met Peter Esselink (Koeman & Bijkerk) en
Willem van Duin (Alterra, Texel). Beide wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de
data die gedurende vijf jaar jaarlijks is verzameld. Mijn eigen onderzoek in dit gebied was
gericht op de dispersie van kwelderplanten via getijdenwater. Het gebied wordt beheerd door
It Fryske Gea, en van deze instantie wil ik met name Henk de Vries en Albert Ferwerda van
harte bedanken voor het toestaan van het veldwerk en het prettige contact. Gerrit van de
Leest en Johannes Westerhof zijn daarnaast erg behulpzaam geweest toen ik bij windkracht
10 zonodig astroturf matjes uit het veld moest halen en ze mij met de tractor uit de modder
hebben opgevist. Julia Stahl wil ik van harte bedanken voor de logistieke ondersteuning
(inclusief het meehelpen trekken van het karretje over het laatste eindje stukgereden dijk) bij
het maandelijks vervangen van de astroturf matjes in mijn eerste jaar als AIO. Bij het veld-
werk heb ik verder hulp gehad van twee doctoraalstudenten, Marjolein Willemse en Marja
Smith. Hoewel het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd niet in dit proefschrift is opgenomen,
hebben ze beide erg zelfstandig nuttig werk geleverd. Mijn dank hiervoor, ook richting Jacob
en Yzaak die de begeleiding in het veld en in de kas van mij overnamen wanneer ik mij in
Engeland bevond.

Op het lab in Haren heb ik mij altijd met veel plezier tussen de plantenoecologen en later
coconners begeven. Met name de halfelfjes in de kantine konden voor welkome afleiding zor-
gen en je wist nooit wat er dit keer weer voor discussie, of vreemd of lachwekkend verhaal op
tafel kwam. Die prettige sfeer, de collegialiteit en het enthousiasme van de groep zijn eigen-
schappen waar iedereen best wel een beetje trots op mag zijn. Ook op de kwelderkamer heb
ik het altijd erg naar mijn zin gehad en mijn kamergenoten Roos Veeneklaas, Esther Chang en
Dries Kuijper zorgden er altijd voor dat ik me na twee weken Engeland direct weer thuis voel-
de. Daarnaast brachten verschillende mensen, waaronder Roos, Julia, Irma Knevel en Renée
Bekker mij meestal snel weer van alle nieuwtjes op de hoogte. Hartelijk dank hiervoor. De
prettige sfeer was ook aanwezig tijdens de jaarlijkse Coastal Ecology Workshop en de twee-
jaarlijkse Coastal Expedition, waar studenten en onderzoekers van verschillende universitei-
ten en instanties bij elkaar komen. Het enthousiasme dat deze groep mensen voor hun vakge-
bied uitstraalt, werkt enorm motiverend en de gezamelijke workshops, excursies en veldwerk
vond ik altijd zeer plezierig. 

Tijdens mijn aanstelling als promovendus heb ik veel vrijheid gekregen in het op elkaar
afstemmen van werk en privéleven in twee landen, wat de situatie aanzienlijk makkelijker
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heeft gemaakt. Helaas bleek de eindstreep van een vierjarig promotieonderzoek net een stap-
je te ver en heb ik het laatste traject op halve kracht af moeten maken. Tijdens die periode
heb ik veel steun gehad van verschillenden mensen, via kaartjes, emails en telefoontjes naar
Engeland, waar ik toen verbleef. Dit heb ik bijzonder gewaardeerd! Voor de laatste loodjes
heb ik hulp gekregen van Dick Visser, die de lay-out van dit boekje op zich heeft genomen en
daarbij een grote last van mijn schouders heeft gehaald. Bedankt Dick, ik had het zelf niet zo
mooi voor elkaar gekregen. 

I would like to thank professors Alan Gray (CEH Dorset, UK), Mark Bertness (Brown
University, USA) and Jan van Groenendael (Radboud Universiteit Nijmegen) of the reading
committee for enthusiastically accepting the task of reading the draft of this thesis. Mijn pro-
motores professors Jan Bakker en Wim Wolff wil ik bedanken voor het altijd snel becommen-
tariëren van manuscripten en hoofdstukken.

Voor de afleiding naast het werk was er het korfbalveld. In Nederland was dit het thuis-
honk Ritola in Zuidlaren, waar verschillende mensen altijd erg belangstellend informeerden
hoe het mijn vriend (tevens oud-Ritolist) Sijbren en mij in Engeland beviel en wanneer we nu
eindelijk weer terug zouden komen. Helaas, dit duurt wat langer dan gepland zodat we
inmiddels de veteranen leeftijd naderen. Jammer genoeg liet mijn gezondheid ook nog eens
weinig sportieve activiteiten toe, maar het was altijd leuk om weer even een potje te tienen of
een wedstrijd te kijken. Tot onze grote verassing bleken er in Cambridge maar liefst vijf senio-
ren korfbal(l) clubs te zijn, zodat we daar onze hobby weer op konden pakken en we al gauw
betrokken raakten bij de oprichting van Cambridge Knights Junior Korfball. Door gebrek aan
reguliere wedstrijden is deze club na een aantal jaren helaas als een nachtkaarsje uitgegaan,
maar ik heb het altijd erg leuk en leerzaam gevonden om als assistent coach training te geven
aan de onder 7’s, onder 9’s en onder 11’s. Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat ‘Stuck in the Mud’
ook gewoon een spelletje kan zijn. 

In al die vier jaar heen en weer reizen werd ik in Nederland altijd trouw van station
Assen, Haren of vliegveld Eelde gehaald door mijn ouders, bij wie ik zolang mocht logeren. Ik
heb het altijd zeer gewaardeerd dat jullie telkens weer voor mij klaar stonden, niet alleen als
taxi-service, maar ook met de warme maaltijd waar ik ‘s avonds moe en hongerig van de
fietstocht uit Haren zo voor aan kon schuiven en zelfs een avond tellen van zaadjes die de
volgende dag het veld in gebracht moesten worden. Daarnaast is mijn vader vaste hulp bij
het vangen van zaden in de Waddenzee. Tijdens de jaarlijkse kerst en zomervakantie in
Nederland logeerden we bij Sijbrens ouders, waar we als bleke stadskinderen al gauw weer
blosjes kregen van de gezonde buitenlucht. We hebben het altijd gezellig gevonden om na
wat klusjes in de tuin voor een knapperend openhaardvuur verwend te worden met zelfge-
maakte appel- of kwarktaart. Bedankt voor al jullie goede zorgen.

De laatste persoon die ik hier wil bedanken is mijn vriend Sijbren met wie ik inmiddels
vele jaren geheel of gedeeltelijk heb doorgebracht. Het was nooit leuk om elkaar weer voor
een aantal weken te moeten missen maar des te leuker om dan weer even bij elkaar te zijn.
Hartelijk dank voor de vele keren dat je mee het veld in ging om het fysiek zware werk te ver-
lichten, maar ook voor je vertrouwen in mij en je acceptatie dat ik meestal maar weinig ener-
gie had. Ik hoop dat we in de nabije toekomst een plekje vinden waar we beide plezierig kun-
nen wonen en werken en waar we nog vele leuke dingen samen kunnen ondernemen.
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