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Vele mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift die ik 

hier graag wil bedanken. Ten eerste wil ik uiteraard mijn begeleiders bedanken, 

Peter, Rien, Marc en Remco. Zonder jullie was het mij niet gelukt om dit proefschrift 

te schrijven! Peter, de vele discussies die we hebben gehad gaven mij altijd weer een 

extra boost om door te gaan en hielpen mij weer verder als ik vastzat. Je scherpe 

inzicht en kritische blik waardeer ik enorm en zijn onmisbaar geweest om dit 

resultaat te kunnen bereiken. Rien, jouw reviewers perspectief heeft er altijd voor 

gezorgd dat mijn papers beter te lezen en beter te begrijpen zijn. Zaken die ik logisch 

en begrijpelijk vind, zijn dat (natuurlijk) niet voor anderen die zich er niet 

maandenlang in verdiept hebben. Juist dat stapje terug vond ik erg lastig, maar mede 

dankzij jouw suggesties en inzicht is dat toch gelukt. Marc, ondanks dat we wat 

minder vaak contact hebben gehad heb je me zeer geholpen op het hydrologische 

vlak. Of het nu ging om het gebruik van het juiste jargon of de meest gangbare 

hydrologische analyses, je wist me altijd weer vooruit te helpen. En tenslotte Remco, 

dankzij jouw geregel kon ik makkelijk op Deltares aan de slag. Je introduceerde mij 

bij de juiste mensen en stond voor me klaar als ik Deltares gerelateerde zaken niet 

voor elkaar kreeg. Ook jouw to-the-point en praktische commentaren op de papers 

vond ik erg nuttig en verfrissend. Ontzettend bedankt allemaal! 

Naast mijn begeleiders, die de zorg hebben gedragen voor de inhoud, heb ik 

ook veel te danken aan mijn collega’s. Allereerst Lieneke, al was het soms wellicht 

iets te gezellig op ons kantoor, ik vond het altijd erg leuk om (uitgebreid) het 

weekend door te nemen en samen koffie te drinken. En natuurlijk ook mijn zeer 

grote dank voor jouw hulp met R, hierdoor waren mijn analyses een stuk sneller 

afgerond! Jurgen, mijn steun en toeverlaat tijdens het kasexperiment en natuurlijk 

het veldwerk in Limburg. Buiten het feit om dat ik het altijd erg gezellig vond om 

met je samen te werken, heeft het mij ook enorm geholpen en heb ik er veel tijd mee 

bespaard, dank je wel! Super dat jullie beiden mijn paranifmen willen zijn! Diana, 

Andries en Bas, dank voor de leuke gesprekken en discussies over van alles en nog 

wat :). Eva, Bob, James, WeiWei, Juan, Bin, Emily, Luke, QiaoLi, Hans C., Hans R., 

Jelte, Richard, Rob, Nadia, Marika, Frida, Marjan, Lia, Spring, Timothy, Will, Tineke, 

Stef and Sunu, thank you all for your kindness! 

Naast de VU, heb ik ook op Deltares gewerkt en ben ik ook een aantal 

Deltarianen mijn dank verschuldigd. Ten eerste Jacco, ontzettend bedankt voor al 

jouw hulp in het mij aanleren van het hydrologisch modelleren. Je nam uitgebreid de 

tijd voor me en was nooit te beroerd om een mooie tekening te maken ;). Peter, 

bedankt voor je tijd en hulp (en schetsjes!) en het maken van batch files waarmee ik 
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zelf aan de slag kon. Zeker die laatste hebben mij zeeën van tijd bespaard en zijn 

onmisbaar geweest voor het verwerken van de data! Frans, Wim en Gerrit, bedankt 

voor jullie hulp bij het opzetten en aanzetten van RUNfiles op verschillende servers 

en het downloaden van enorme databestanden. Cheryl, Dimmie, Merijn, Wiebe, 

Joachim en Perry, dank voor jullie interesse en hulp, ondanks de drukte!   

En natuurlijk wil ik ook mijn collega’s van het Kennis voor Klimaat 

programma bedanken. Flip, bedankt voor jouw hulp met het PROBE model en het 

runnen van de scenario’s wat op mijn computer jammer genoeg niet lukte. Ook als 

co-auteur had je veel goede suggesties en commentaren, waarvoor dank! Martha, ik 

vond de samenwerking erg prettig, leuk dat ik een landgebruiksmodel kon 

toevoegen aan dit proefschrift! Shah, thank you for running the RULEX model and 

your thoughtful comments on the manuscript. Adri, Yuki, Bernard, Mark, Claire, 

Jerry en alle anderen van het KvK thema 3, dank voor de samenwerking. En 

natuurlijk ook waterschap Peel en Maasvallei met in het bijzonder Myrjam. Bedankt 

voor al je hulp en informatie betreffende het hydrologisch model(leren) en de 

scenario’s! 

En ten slotte natuurlijk mijn vrienden en familie! Al dat onderzoek is leuk, 

maar het is ook fijn om het eens ergens anders over te kunnen hebben. Pap en mam, 

bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen!! Pap, bedankt voor je 

hulp en gezelligheid tijdens het veldwerk en mam bedankt voor de (oneindige) 

voorraad eten na een lange dag in het veld. Kath, Jo en Ir, altijd leuk om elkaar weer 

te zien en bij te kletsen en vooral bij te lachen! Kath, leuk om samen te springen op 

festivals en feestjes. Jo, duizendmaal dank voor je Heerlijke Humor :D! En Ir, super 

om samen naar feestjes in de Helling te gaan en af en toe weer als vanouds (Nerd 

Alert!) te gamen. En natuurlijk ook de familie Verduin; leuk om elkaar te zien op de 

(chaotisch) gezellige (verjaardags)feestjes en natuurlijk het Jaarlijkse Uitje Naar De 

Efteling :). Anouk en Elise, leuk dat we elkaar nog steeds regelmatig zien en samen 

eten! Fijn om al de werkperikelen te kunnen bespreken, dat maakt het allemaal wat 

draaglijker. Maartje & Randy, bedankt voor de leuke (nieuwjaars)feestjes en 

gezelligheid op festivals! Jacob, Pleun, Bram en Nadika, altijd leuk om elkaar weer te 

zien! Zeker het mountainbiken is een welkome afwisseling van het werk. Bas & 

Marjolein, leuk om onze gezamenlijke ‘foute-uitjes’ lijst uit te breiden en om een 

drankje te doen in het pittoreske Woerden! Moniek en Mirjam, ondanks dat we 

elkaar niet meer zo vaak zien vind ik het altijd weer gezellig! Marcel, Hans, Berry, 

Arjan en Gert-Jan, dank voor de gezelligheid tijdens het trainen (en het vasthouden 

van de stootkussens na een lange werkdag…)! Hans, nogmaals heel veel dank voor 
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jouw hulp bij mijn zwarte band examen, fijn om me naast mijn werk ook nog op iets 

anders te kunnen richten.  

En, zoals we in Brabant zeggen: lest best, natuurlijk Edwin! Al onze 

avontuurlijke reizen zijn een heerlijke onderbreking van het werk, zeker nu we 

allebei ons duikbrevet hebben en ook de onderwaterwereld aan ons (verlang)lijstje 

toe kunnen voegen. Maar ook als we niet op reis zijn is het natuurlijk super samen!! 

Dank voor jouw onvoorwaardelijke steun en hulp om dit tot een goed einde te 

brengen! Met name jouw hulp bij de laatste lay-out loodjes waren onmisbaar(!). En 

de rest weet je :). 


