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Geachte voorzitter, mijnheer de Rector, beste collega’s en studenten, lieve familie en vrienden,

Voor u mijn oratie gaat lezen, een korte toelichting op dit boekje. Normaal gesproken 
bevat dat een volledig uitgeschreven tekst van wat er in de oratie precies verteld 
wordt. In dit geval kies ik ervoor dat net een beetje anders te doen. Ik doe dit, omdat 
ik als wetenschapper vaak het motto meekrijg: ‘bondiger is beter’. Vandaar dat ik in dit 
boekje kort en helder de essentie van de oratie samenvat.

De grote verandering: de afgelopen eeuw  
ten opzichte van de eeuw die eraan zit te komen

Als u op het internet gaat zoeken naar de filmpjes van Hans Rosling (Figuur 1), 
een Zweedse wetenschapper die samen met zijn zoon Ola Rosling software 
heeft gebouwd (trendalyzer; https://en.wikipedia.org/wiki/Trendalyzer) om 
inter nationale statistische gegevens van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de 
Wereldbank te visualiseren, dan ziet u dat voor de meerderheid van de mensheid de 
leefomstandigheden in de afgelopen eeuw sterk verbeterd zijn.

De grote vraag is of we een dergelijke vooruitgang in de komende eeuw kunnen 
blijven realiseren, gezien de grote klimaat-gerelateerde problemen die op ons 
af komen. We weten allemaal dat de wereldbevolking groeit, we steeds meer 
broeikasgassen zoals CO2 uitstoten, waardoor de aarde opwarmt en de zeespiegel 
stijgt. Dit is een groot probleem, omdat wereldwijd de meeste mensen langs kusten, 
in delta’s en langs estuaria wonen. De kans op overstromingen neemt door de huidige 
klimaatverandering dus toe.

Figuur 1  (Left to right) Anna 
Rosling Rönnlund, Hans Rosling, 
and Ola Rosling discuss their 
book Factfulnessin 2016.  
https://en.wikipedia.org/wiki/
Hans_Rosling
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In Nederland, zoals de naam al zegt een zeer laaggelegen land, weten we als geen 
ander wat dit betekent. We hebben een lange historie van overstromingen achter 
ons. En dat was in een periode waarin de zeespiegelstijging nog niet zo groot was. 
Veel plekken op de wereld worden in de nabije toekomst sterk bedreigd door 
overstroming, inclusief het mooie Zeeland waar ik nu woon. Er zijn al schetsen in 
omloop waarop Zeeland grotendeels is opgegeven (Figuur 2). Gelukkig is het maar 
één van de vier scenario’s, maar het geeft wel de ernst van de problematiek aan.

Van somberen naar oplossen: kan de natuur ons helpen?

Ons zorgen maken over de toekomst lost niets op, maar maakt ons wel ongelukkig. 
Iets waar ik energie van krijg, is nadenken over, en onderzoeken, hoe de wetenschap 
kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor klimaatbestendige kusten. Ik werk als 
ecoloog daarom aan de vraag: kan de natuur ons hierbij helpen?

Er zijn mooie voorbeelden die aantonen dat de natuur direct kan bijdragen aan meer 
veiligheid:

Figuur 2  Scenario 4 aangepast van “Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde 
zeespiegelstijging – Een verkenning” door Marjolijn Haasnoot, Ferdinand Diermanse, Jaap 
Kwadijk, Renske de Winter, Gundula Winter (Deltares). Vrij te downloaden op: https://www.
deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2019/09/30/verkenning-deltares – -strategieen-
voor-adaptatie-aan-hoge-en-versnelde-zeespiegelstijging
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• Dijkbekleding kan worden versterkt door de biodiversiteit van de begroeiing te 
verhogen (Berendse et al. 2015).

• Tropische stranden kunnen duurzaam worden beschermd door zeegrasvelden te 
behouden in de voorliggende kust (Christianen et al. 2013; James et al. 2018).

Ik wil hierbij wel een belangrijke kanttekening maken: met natuur alleen gaan we 
er in Nederland nooit komen. Natuur kan ons helpen de benodigde engineering 
goedkoper, robuuster en klimaatbestendiger te maken. Het kan de engineering echter 
nooit volledig vervangen.

Als we terugkijken naar het verleden, dan zien we dat natuur al heeft bijgedragen en 
bijdraagt aan de kustveiligheid van Nederland, en dat natuurlijke processen in het 
verleden gebruikt zijn om Nederland uit te bouwen. Stuifdijken zijn gebruikt om de 
kop van Noord-Holland op de zee te veroveren, en kwelderwerken om stukken van 
de Waddenzee tot landbouwgrond om te vormen. Hoe dat soort processen werken, 
dat noemen we als wetenschappers biogeomorfologie.

Bio-geo-morfologie: een moeilijk woord,  
maar de moeite waard om te snappen

Biogeomorfologie gaat over landschapsvormende processen (geo-morfologie) 
waarbij de biologie (bio) een belangrijke rol speelt. Als we naar de vorming van 
zoutmoerassen in getijdegebieden (ook wel schorren of kwelders genoemd) kijken, 
dan zien we dat de stengels en bladeren van de moerasplanten de stroming remmen. 
Doordat de energie uit het water wordt gehaald, zal de in het water aanwezige 
modder en zand naar de bodem zakken. Dit proces kent u misschien uit uw eigen 
jeugd: als je stopt met roeren in een emmer met modderwater, dan zakt de modder 
naar de bodem. Door dit simpele proces worden hele zoutmoerassen gevormd.

Biogeomorfologie is een kernproces in bijna alle kustecosystemen. Het maakt niet 
uit of we kijken naar duinen, schorren/kwelders, (tropische) zeegrasvelden, tropische 
mangrovebossen, mosselbanken of zogenaamd ‘kale’ getijde platen. Biogeomorfologie 
gaat over de interactie tussen fysische processen die sediment kunnen vervoeren 
(wind, stroming en golven) en biologische structuren (bijv. planten stengels, 
koraalriffen, oesterbanken) en processen (bijv. bodemomwoeling door dieren), en hoe 
de wisselwerking daartussen bepaalt hoe het landschap zich ontwikkelt (Figuur 3).
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De wetenschapsquiz waar ik aan wil werken: 5 kernvragen

De grote vraag is in welke mate biogeomorfologische processen kunnen helpen de 
kust klimaat bestendiger te maken en welke kennis daarbij nodig is. Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden heb ik deze vraag in vijf kleinere en daarmee beter te 
beantwoorden deelvragen onderverdeeld:

1. Natuurlijke kustbescherming: werkt het echt?
2. Hoe krijgen we natuurlijke landschappen daar waar ze nodig zijn?
3. Zijn natuurlijke landschappen klimaatbestendig?
4. Biogeomorfologie & biodiversiteit: wat is relevant op welke schaal?
5. De toekomst: van perspectieven naar implementatie
In de onderstaande tekst bespreek ik kort elke vraag: waar staan we nu en wat zijn 

naar mijn idee de belangrijkste wetenschappelijke vragen voor de nabije toekomst.

Vraag 1: Natuurlijke kustbescherming: werkt het echt?
Als we historische stormen analyseren, en kijken naar hoe begroeide voorlanden in 
het verleden dijkdoorbraken hebben beïnvloed, dan is het antwoord op de vraag 
“Natuurlijke kustbescherming: werkt het echt?” een volmondig: ja! Ik kan in dit boekje 
helaas nog niet alle figuren laten zien die dit bewijzen, omdat het artikel waarin we 
dit beschrijven nu beoordeeld wordt voor publicatie. Als ik voor de wetenschappelijke 

Landscape Formation
(sediment transport)

(wind – waves – tidal flow)

Biological Structures
& Processes

Physical Forces

ECOLOGY
Figuur 3  Biogeomorfologie in een notendop: de interactie tussen fysische processen die sediment 
kunnen vervoeren (wind, stroming en golven) en biologische structuren en processen, bepalen hoe 
het landschap zich ontwikkelt
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publicatie de figuren in dit boekje al beschikbaar zou maken dan zou de publicatie 
in het wetenschappelijke tijdschrift niet doorgaan, omdat een uitgever eist dat de 
primeur bij hen ligt. Ik hoop dat u mij voor nu op mijn woord wilt geloven dat de 
aanwezigheid van kwelders/schorren (begroeide zoutmoerassen die onder invloed 
staan van het getij) het aantal dijkdoorbraken in de dodelijke kerststorm van 1717 
heeft verminderd en de bresgroei van dijkdoorbraken tijdens de Watersnoodramp van 
1953 beperkte. Dat wil zeggen dat op die plekken waar in 1953 kwelders/schorren 
voor de dijk aanwezig waren, zij ervoor zorgden dat de gaten in achterliggende 
dijken minder diep werden, waardoor er minder water door kon stromen. Deze 
bevindingen liggen aan de basis van een groot onderzoeksprogramma, waar dit 
in samenwerking met collega’s van de Technische Universiteit Delft, Wageningen 
University Research, de Universiteit Antwerpen, de Hogeschool Zeeland en het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) verder onderzocht 
gaat worden in de veel besproken Hedwige-polder, in Zeeuws-Vlaanderen. Ik hoop 
dat we met dat onderzoek gaan leren hoe we kunnen bijdragen aan het bouwen van 
de klimaatbestendige en welvarende kusten van de toekomst. Dit gaat veel verder dan 
alleen het natuurherstel waar de Hedwige-polder nu vooral mee wordt geassocieerd.

Vraag 2: Hoe krijgen we de gewenste natuurlijke landschappen daar waar  
ze nodig zijn?
Wat een simpele vraag lijkt, blijkt in de praktijk erg lastig. Wie de wetenschappelijke 
literatuur er op naslaat, ziet dat bijna alle biogeomorfologische landschappen 
de afgelopen eeuw sterk in oppervlakte zijn afgenomen. Het gegeven dat rond 
de 75% van alle restauratieprojecten aan biogeomorfologische ecosystemen als 
mangrovebossen en zeegrasvelden mislukte, was voor mij de aanleiding om aan 
ecosysteemrestauratie te gaan werken. En als we dit type kustecosystemen willen 
gebruiken voor het creëren van klimaatbestendige kustbescherming, dan wordt deze 
vraag alleen maar belangrijker.

Om te snappen hoe we biogeomorfologische landschappen kunnen creëren, 
moeten we allereerst begrijpen hoe de ruimte in een estuarium bepalend 
is voor de aanwezigheid van dergelijke systemen en daarnaast snappen hoe 
vestigingsvoorwaarden van specifieke soorten werken. Daarmee kunnen we in de 
beschikbare ruimte vestiging van doelsoorten gericht stimuleren en waar nodig de 
aanwezige ruimte aanpassen. Alleen door eerst de fundamentele kennisvragen te 
onderzoeken, kunnen we komen tot nieuwe praktisch toepasbare en succesvolle 
restauratiemethoden (Figuur 4).
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De grootste uitdagingen waar we voor staan zijn:
1. te komen tot oplossingen die passend zijn voor de veelheid van ecosystemen die 

in de kustzone kunnen voorkomen;
2. de ontwikkelingstijd passend te maken bij een tijdslijn die acceptabel is in de 

uitvoering van kustverdedigingswerken;
3. de kustveiligheid en natuurwaarde op een goede manier integreren.

Vraag 3: Zijn natuurlijke landschappen klimaatbestendig?
Ik begon mijn verhaal over de grote klimaat-gerelateerde problemen die op 
ons af komen en dat dit ons noopt tot het zoeken van nieuwe oplossingen voor 
kustbescherming. Als we kusten klimaatbestendiger willen maken door het toepassen 
van biogeomorfologische processen, dan moeten we natuurlijk ook weten of de 
biogeomorfologische ecosystemen die we daarvoor willen gebruiken zelf bestand 
zijn tegen klimaatverandering. Dat wil zeggen: kunnen de biogeomorfologische 
ecosystemen tegen het opwarmen van de aarde, zeespiegelstijging en toename in 
stormfrequentie en stormkracht?

Hoe het opwarmen van de aarde eff ect heeft op ecosystemen wordt al vele 
jaren op het land onderzocht. Dit gebeurt nu ook in toenemende mate voor 
biogeomorfologische kustecosystemen. Er zijn daardoor voorbeelden bekend dat 

Figuur 4  Voorbeeld van de ontwikkeling van nieuwe restauratiemethoden, uitgaande van 
proceskennis over hoe organismen zich vestigen. https://www.bese-elements.com
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hittegolven tot verandering van soortensamenstelling kunnen leiden (Strain et al. 
2017), en dat daarmee de opbouw van het biogeomorfologische-landschap totaal 
verandert (Schwarz et al. 2018), met consequenties voor de klimaatbestendigheid van 
dat landschap. Maar voor de meeste biogeomorfologische-kustlandschappen moet dit 
nog helemaal worden uitgezocht.

Er is al veel degelijk onderzoek gedaan naar het effect van zeespiegelstijging 
op schorren en kwelders. Daardoor weten we dat schorren en kwelders de 
zeespiegelstijging goed kunnen volgen, mits er voldoende sediment in het water zit 
(Kirwan et al. 2016). Echter, over hoe zeespiegelstijging de breedte van een schor 
beïnvloedt, weten we nog nagenoeg niets, terwijl de breedte van een schor de 
belangrijkste maat is voor de bijdrage van dit ecosysteem aan kustveiligheid (Bouma 
et al. 2014). Recente studies tonen aan dat kleine veranderingen in de gemiddelde 
waterstand resulteren in kleine veranderingen in golfenergie, en daarmee tot grote 
verandering op de breedte van schorren en kwelders, via de golf-effecten op zaden en 
zaailingen (Cao, et al. 2019; Zhu et al. 2019). Soortgelijke kennis moeten we voor de 
meeste andere kustecosystemen nog verkrijgen.

We weten nog heel weinig over de effecten van veranderingen in stormfrequentie en 
stormkracht op kustecosystemen. Het is namelijk heel lastig om te onderzoeken hoe 
robuust ecosystemen zijn tegen golfkracht. Bijvoorbeeld, een laboratoriumopstelling 
is niet geschikt, omdat het verplaatsen van een natuurlijk ecosysteem naar het 
laboratorium de stabiliteit van het ecosysteem beïnvloedt. En wachten tot een 
zeldzaam sterke storm zich voordoet om het effect daarvan op het ecosysteem 
te meten vraagt te veel tijd: dan weten we namelijk pas of de ecosystemen 
dergelijke stormen kunnen weerstaan op het moment dat we ze nodig hebben 
voor kustbescherming. We kunnen dus alleen een stap voorwaarts zetten in het 
onderzoek naar de effecten van veranderingen in stormfrequentie en stormkracht 
op kustecosystemen door de ontwikkeling van totaal nieuwe onderzoeksapperatuur: 
zogenaamde “field flumes”. Dit zijn verplaatsbare instrumenten waarmee in de 
natuur gecontroleerde stromingssnelheden (James et al. 2018) of golven (James et al. 
in voorbereiding; de Smit et al. in voorbereiding) kunnen worden “losgelaten” op 
de ecosystemen, zoals ze daar van nature zijn ontwikkeld. De ontwikkeling van deze 
unieke instrumenten is mogelijk dankzij de excellente technische expertise van de 
afdeling Nationale Marine Faciliteiten van het NIOZ, die het mogelijk maakt om 
‘wilde ideeën’ en ‘technische schetsen’ te vertalen naar robuuste werkende machines 
(Figuur 5).
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Vraag 4: Biogeomorfologie & biodiversiteit: wat is relevant op welke schaal?
Het kiezen van de juiste schaal voor je onderzoek, dat is een eeuwigdurende 
zoektocht voor elke onderzoeker. Want hoe meer je inzoomt op een ecosysteem 
naar de kleinere schaal, of hoe meer je uitzoomt van een specifi ek organisme naar 
het grotere beeld, je komt altijd nieuwe, interessante vragen tegen. Het kiezen van de 
schaal hangt vaak af van de benadering van de onderzoeker (Figuur 6). Onderzoekers 
die computermodellen bouwen hebben belang bij het vereenvoudigen en beperken 
tot de kernprocessen, terwijl experimentele onderzoekers zich juist graag verdiepen in 
de grote verscheidenheid die de biodiversiteit ons te bieden heeft. Kortom, ondanks 
dat ik al sinds 2005 aan biogeomorfologie-onderzoek werk (Bouma et al. 2005, 
Bouma et al. 2009, 2010, 2013, Cozzoli et al. 2018, 2019) blijft het een uitdaging om te 
bepalen:

• wanneer de aanwezige biodiversiteit de biogeomorfologische landschapsvorming 
beïnvloedt – d.w.z., wanneer krijg je door de aanwezigheid van een andere soort een 
totaal ander landschap (Temmerman et al. 2007, Schwarz et al. 2018, Reijers et al. 
2019)?

Figuur 5  Voorbeeld van de ontwikkeling van nieuwe fi eld fl umes op het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
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• hoe verschillen in eigenschappen van organismen de vestiging en daarmee het 
herstel van ecosystemen beïnvloedt – d.w.z., wanneer moet je afhankelijk van de soort 
de restauratie benadering aanpassen (Balke et al. 2013; Cao et al. 2018, 2019; Temmink 
et al. submitted)?

• of er een schaal is waarop fysische processen zo belangrijk zijn dat de 
biogeomorfologie er weinig tot niet toe lijkt te doen – d.w.z., kunnen we de 
biologie soms verwaarlozen als we willen voorspellen hoe een kustgebied er in de toekomst 
uit gaat zien (zie bijv. Leuven et al. 2019; Ladd et al. 2019)?

• of soort-specifi eke eff ecten op biogeomorfologische processen wel altijd 
belangrijk zijn om rekening mee te houden – d.w.z., kunnen we in sommige gevallen 
toekomstige landschappen voorspellen door alleen rekening te houden met de aanwezigheid 
van leven, maar zonder te kijken welke soorten er precies aanwezig zijn (zie bijv. Borsje 
et al. 2009)?

Het onderzoek naar bovenstaande vragen is zeer intrigerend, en dat hoop ik de 
komende jaren verder uit te bouwen. Ik verwacht daarbij veel baat te hebben van de 
fysisch-geografi sche kennis die bij de Universiteit Utrecht aanwezig is.

Vraag 5: De toekomst: van perspectieven naar implementatie
Het genereren van kennis is één ding; zorgen dat die kennis in de maatschappij wordt 
toegepast is een heel andere uitdaging. Als ik de wereld over reis en de problemen 
zie die ik tegenkom, dan krijg ik soms het gevoel dat ik het verkeerde vak heb 
gekozen. Het lijkt er vaak op dat niet alle kennis die er is, ook eff ectief wordt benut. 
In Nederland bijvoorbeeld komt de noodzaak tot aanpassen aan zeespiegelstijging 
steeds meer in de media en het publieke debat. Ook hier lijkt het erop dat niet 
altijd alle aanwezige kennis volledig wordt belicht en benut. Zo zou een betere 

Figuur 6  Het hangt af van je perspectief welk niveau van ‘detail’ belangrijk is om mee te 
nemen in een analyse? Afbeelding afkomstig van het internet: https://pbs.twimg.com/media/
D-1hsczU4AA17d7.jpg
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toelichting op het belang van het creëren van brede kustzones voor onze lange 
termijn kustveiligheid, de discussie over projecten als de Hedwige-polder in Zeeuws-
Vlaanderen mogelijk in een totaal ander daglicht hebben geplaatst.

Het niet optimaal benutten van aanwezige kennis kan tal van oorzaken hebben, maar 
zal veelal beginnen met onvoldoende kennisoverdracht van onderzoekers naar de 
maatschappij. Dat kan erin resulteren dat de beste oplossingen niet noodzakelijkerwijs 
de benodigde draagkracht hebben onder de bevolking en (daarmee) bestuurders. 
Had ik een ander vak gekozen, dan zou ik mogelijk effectiever zijn in het overdragen 
en stimuleren van implementatie van nieuwe kennis. Maar gelukkig zijn er genoeg 
collega’s op de Universiteit Utrecht en andere universiteiten, die juist hier veel 
verstand van hebben, en onderzoeken hoe dit communicatieproces werkt en 
verbeterd kan worden.

De hedendaagse mogelijkheden tot trans-disciplinair samenwerken met collega’s 
die sterk zijn in andere disciplines, variërend van fysica, civiele techniek, tot rechten, 
bestuurskunde en sociale wetenschappen, betekent een enorme verrijking voor mij 
als onderzoeker. Dit resulteert daarmee niet alleen in betere wetenschap, maar zal er 
hopelijk ook toe bijdragen dat deze wetenschap beter in de maatschappij landt.

Het is daarbij belangrijk als onderzoeker ook de maatschappelijke context in 
ogenschouw te nemen. Een waterbouwer uit de praktijk vertelde me ooit dat alles 
wat je aan kustverdediging besteedt, achter de dijk verdiend moet worden. Deze 
wijsheid heeft gevolgen voor hoe we met biogeomorfologische ecosystemen en 
natuurlijke processen voor kustverdediging om moeten gaan. We moeten robuuste 
kustlandschappen ontwikkelen, waarin we op een slimme manier gebruik maken van 
biogeomorfologische processen, maar niet vergeten dat de mensen die er wonen, ook 
in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien om zich zowel welvarend als veilig 
te voelen.

De leerstoel ‘Biogeomorphological ecology  
of estuaries and coasts’

Het is evident dat de ambitie die ik in het voorgaande uitspreek, net iets te veel is om 
met een aanstelling van “slechts” een dag per week bij de Universiteit Utrecht aan te 
pakken. Vooral ook omdat ik niet al het onderzoek heb belicht waar ik aan werk en 
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wil werken. Zo is er bijvoorbeeld op de Noordzee de komende jaren ook heel veel 
belangrijk onderzoek te doen.

Het is dan ook mijn bedoeling om mijn aanstelling in Utrecht in nauwe samenhang 
met mijn andere (betaalde en onbetaalde) werkzaamheden in te vullen. Ik hoop 
daardoor allereerst een verdere intensivering van de samenwerking tussen de 
Universiteit Utrecht en het NIOZ te bewerkstelligen. Zowel het NIOZ in het 
algemeen en ik persoonlijk, kunnen heel veel baat hebben bij zowel de brede 
interdisciplinaire kennis die bij de Universiteit Utrecht beschikbaar is evenals de 
hooggespecialiseerde kennis van de Faculteit Geowetenschappen en het Departement 
Fysische Geografi e. Ik ben dan ook heel erg blij met mijn aanstelling en hoop dat 
het zal leiden tot heel veel mooi nieuw onderzoek, met zowel maatschappelijk en 
wetenschappelijk belangrijke resultaten. De eerste successen zijn inmiddels al behaald 
(Leuven et al. 2019; Schwarz et al. 2018). Daarnaast hoop ik dat ik middels deze 
aanstelling ook kan bijdragen tot meer samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, 
de Hogeschool Zeeland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Tot slot

Als onderzoekers staan we, met de klimaat-gerelateerde problemen die op ons af 
komen, voor heel veel grote en maatschappelijk zeer belangrijke uitdagingen. Ik 
had net als velen met mij, graag gezien dat we als mensheid deze klimaatproblemen 
niet hadden veroorzaakt (maar achteraf is alles gemakkelijk) en hoop van harte dat 
we als maatschappij alles op alles zetten om te proberen het probleem niet groter 
te maken dan het nu al is. Maar zelfs als dit laatste vandaag zou lukken, dan staat 
ons, gezien de CO2 uitstoot die de afgelopen jaren al heeft plaatsgevonden, de 
nodige zeespiegelstijging en klimaatverandering te wachten. Het onderzoek naar 

Figuur 7  Groot of klein; lekker knutselen en dingen ontdekken blijft een leven lang fi jn
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hoe we baat kunnen hebben van de biogeomorfologische kustnatuur, om te komen 
tot oplossingen voor de kustveiligheid van Nederland en de rest van de wereld, is 
daarom buitengewoon belangrijk. En voor een wetenschapper zoals mij, ook heel erg 
interessant. Alleen door een goed fundamenteel begrip te krijgen van hoe de natuur 
werkt, kunnen we duurzaam gebruik maken van natuurlijke biogeomorfologische 
processen voor kustveiligheid. Ik hoop dan ook van harte, dat ik vanuit een leven 
lang creatief knutselen en bedenken (Figuur 7), als ecoloog een klein steentje kan 
bijdragen aan goede duurzame oplossingen voor toekomstige generaties.

Dankwoord

Een passend dankwoord is misschien wel het meest moeilijke onderdeel om te 
schrijven. Er zijn gewoon zo ontzettend veel mensen zonder wiens hulp ik nooit 
gekomen zou zijn waar ik nu sta. Dan moet je wel mensen vergeten als je begint met 
het noemen van namen. Hoop dat iedereen zich in de onderstaande beschrijving 
herkent, en weet wie ik waarvoor bedank.

Ben bijzonder dankbaar voor al mijn Yerseke collega’s van het vroegere NIOZ-
CEME, en meer recentelijk NIOZ-EDS. Een warmere werkplek is eigenlijk 
ondenkbaar: collega’s staan altijd voor je klaar om te helpen en het mogelijk te 
maken om successen te realiseren, met als kernkwaliteit het elkaar gunnen. Zonder 
de perfecte ondersteuning die ik alle afgelopen jaren heb mogen ontvangen op 
alle aspecten van het werk (receptie, secretarieel, bibliotheek, technisch, gebouwen, 
administratief en natuurlijk in het onderzoek zelf) was mijn onderzoek nooit zo ver 
gekomen. Hoop dat er wat dat betreft nooit iets zal veranderen, want die fantastische 
ondersteuning is de olie in de machine die nodig is voor een hoge productiviteit! 
Geniet ook elke keer weer van de warme contacten en stimulerende discussies in 
Yerseke. De discussies in de tijd van RE zijn voor mij enorm waardevol en vormend 
geweest, en krijgen nu een mooie verbredende opvolging binnen EDS. De informele 
14-daagse OEI discussiebijeenkomsten, met PhD’s, postdocs en collega’s, zijn 
2-wekelijkse hoogtepunten waar ik elke keer opnieuw naar uitkijk.

Na het samengaan van het NIOO-CEME met het NIOZ op Texel, ben ik mijn 
nieuwe collega’s in het Noorden de afgelopen jaren steeds beter leren kennen en 
waarderen. Ben ook heel veel dank verschuldigd aan de mensen van de diverse 
ondersteunende diensten in Texel, voor al het werk wat ze me uit handen nemen, de 
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ondersteuning in outreach en PR, en al de prachtige technische instrumenten die ze 
voor me maken: dank! En dank ook aan, en respect voor de NIOZ-directie, voor het 
creëren van zo’n bloeiend toekomstperspectief voor het NIOZ, na het diepe dal waar 
we in zaten. Daarbij is de fantastische hulp vanuit de Universiteit Utrecht van cruciaal 
belang geweest.

Mijn wekelijks bezoek aan het departement Fysische Geografie van de Universiteit 
Utrecht is elke keer weer heerlijk. Fantastische collega’s, goede discussies, spannende 
ideeën voor nieuwe wetenschappelijke voorstellen, en gelukkig ook heel prettige 
en efficiënte ondersteuning om alles soepel te laten verlopen. Dank dat ik nu ook 
bij jullie mag werken en mijn blikveld verder kan verruimen. Hoop dat dit ons de 
komende jaren heel veel mooie verassingen gaat brengen.

Tot slot dank aan mijn familie. Ben mijn ouders enorm dankbaar dat ze mij altijd 
hebben gestimuleerd om dromen waar te maken en je hart te volgen. Mijn vader is 
helaas overleden, en kan vandaag niet meemaken. Maar denk nog vaak aan al zijn 
adviezen en wijze lessen bij de dingen die ik doe. Mijn moeder is gelukkig vandaag 
aanwezig, waar ik heel blij om ben.

Mijn vrouw en twee dochters ben ik enorm dankbaar voor een leven vol warmte 
en gezelligheid, hun verdraagzaamheid voor het hebben van ‘wetenschap als hobby’, 
maar ook voor het op tijd stellen van grenzen, zodat ik ook genoeg tijd voor hen heb. 
(Ben trouwens wel blij dat we nu ook weer met de vakanties naar de kust mogen;-)

Hoop met jullie allemaal, collega’s, vrienden en familie, nog heel veel mooie en fijne 
dingen samen te doen. Dank voor alles!
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