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Opleiding 

� Wageningen UR, Studierichting Cultuurtechniek, Afstudeervakken ‘Effects of agriculture and sewage 

systems on the water quality of a Dutch creek’ en ‘Water and solute transport in water repellent 

soils’. Afgestudeerd in 1988; 

� Daarvoor HTS Weg- en Waterbouw met specialisatie Waterbouw. Afstudeervak ‘Redesign of irrigation 

project Abu Ghraib in Iraq’. In 1988 met lof afgestudeerd. 

 
Werkervaring 

� Thans universitair hoofddocent aan Wageningen UR. 

Sinds 1990 docent en onderzoeker in agro- en ecohydrologische transportprocessen bij het departe-

ment Omgevingswetenschappen van Wageningen UR. Belangrijke onderwerpen waren: 

- Transport van water, stoffen, gassen en warmte in veldbodems; 

- Bodem – vegetatie interacties; 

- Een onderzoeksplatform voor agro- en ecohydrologisch onderzoek (SWAP). 

In deze periode onder meer de volgende werkzaamheden verricht: 

- Deelnemer in het internationale onderzoeksproject ADAPT: ‘Water, climate, food and environment 

under climate change. An assessment of global and regional impact and the formulation of adap-

tation strategies for 7 river basins’ (2002-2003); 

- Initiator en teamleider van het onderzoeksproject ‘Improvement of water productivity in irrigated 

cropping systems at regional scale using remote sensing and simulation of crop growth, soil water 

flow and solute transport (WATPRO)’. Hierin werd samengewerkt door Wageningen UR, IWMI (Co-

lombo, Sri Lanka) and Haryana Agricultural University (Hisar, India) (2001-2003); 

- Parttime promotie-onderzoek aan Wageningen UR. Onderzoeksonderwerp: ‘Field scale flow and 

solute transport. SWAP model concepts, parameters estimation and case studies’; 

- Onderzoek aan US Salinity Laboratory in Riverside, Californië, om stroming in heterogene bodem 

beter te simuleren (in 1994); 

- Onderzoek aan de Universiteit van Californië, Davis: verbetering van uitstromingsexperimenten 

voor het meten van bodemfysische eigenschappen; 

� Europees onderzoeksproject, gericht op verbetering van modellen die de uitwisseling van energie en 

water tussen bodem en atmosfeer simuleren (1988-1990); 

� Dagelijks toezicht bij weg- en waterbouwbedrijf in Nederland (1982-1983). 

 
Andere professionele activiteiten 

Copromotor van promotiestudies: 

2010, Ruud Bartholomeus: Climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and 

vegetation; 

2010, Loes van Schaik: The role of macropore flow from plot to catchment scale; 

2007, Majid Vazifedoust: Development of an agricultural drought assessment system.; 

2005, Ranvir Singh Khatri: Water productivity analysis from field to regional scale: Integration of crop 

and soil modelling, remote sensing and geographical information; 

2002, Raj Kumar Jhorar: Estimation of effective soil hydraulic parameters for water management in semi-

arid zones; 

2001, Thijs Kelleners: Effluent salinity of pipe drains and tube-wells. A case study from the Indus plain. 

 

Professionele lidmaatschapen: 

� European Geophysical Union (vanaf 1993); 

� Soil Science Society of America Journal (vanaf 1991); 

� AdviesCommissie Schade Grondwater (sinds 2014). 

 

(Mede)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties  

Zie voor een volledig overzicht: 

http://scholar.google.nl/citations?hl=en&user=rarhM98AAAAJ&view_op=list_works 

 


