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Opleiding 

In 1981 afgestudeerd aan Wageningen University & Research (WUR, destijds Landbouwhogeschool) 

Cultuurtechniek met specialisatie hydrologie 

Werkervaring 

 Na de vervulling van de militaire dienstplicht in maart 1982 begonnen als hydroloog bij de 

Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze functie onder andere een systematiek opgezet voor de 

ex-ante evaluatie van de effecten van landinrichtingsmaatregelen op kwantiteit en kwaliteit van 

water, bodem en lucht en de basis gelegd voor het subsidiebeleid bij peilverlaging in 

veenweidegebieden; 

 Van 1985 tot 1988 hoofd (Agro)hydrologie bij DLG met als hoofdtaak de advisering van 

medewerkers bij het oplossen van hydrologische vraagstukken en het beoordelen van de 

hydrologische aspecten van landinrichtingsplannen. Namens DLG de vijfdaagse 

postacademische cursus “Waterkwaliteit Landelijk Gebied” van WUR opgezet zes keer 

gefungeerd als cursusleider; 

 Van 1988 tot 1991 hoofd van de provinciale afdeling Onderzoek van DLG in Zuid-Holland. Deze 

multidisciplinair samengestelde afdeling verrichtte onderzoek ten behoeve van 

landinrichtingsprojecten; 

 Van 1991 tot 1997 hoofd van de afdeling Waterhuishouding van DLG. De afdeling ontwikkelde 

en onderhield computerprogramma’s voor het ontwerpen van waterbeheersingsplannen en 

adviseerde over en beoordeelde de hydraulische en waterbouwkundige aspecten van 

landinrichtingsplannen. De opzet en uitvoering van subsidieregelingen in waterbeheer, met 

name voor verdrogingsbestrijding, gecoördineerd; 

 Van 1997 tot 2015 als senior-adviseur Water werkzaam bij de centrale kennisafdeling van DLG. 

Tijdens deze periode onder andere: 

o Projectleider ‘Waternood’, een gezamenlijke project van DLG en Unie van Waterschappen, 

waarin een werkwijze is ontwikkeld voor het volgens de watersysteembenadering inrichten 

en beheren van de watersystemen in het landelijk gebied. In Waternood is in 1998 het 

begrip Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) geïntroduceerd dat tot op de 

dag van vandaag een pijler is in het waterbeheer, vooral in relatie tot natuur. Via 

tijdschriftartikelen, gastcolleges en als cursusleider bij diverse postacademische cursussen 

aan WUR de toepassing van Waternood uitgedragen; 

o Van 2007 tot eind 2011 secretaris van de ACSG; 

o Van 2007 tot de opheffing ervan eind 2011 centrale rol in het Landelijk Steunpunt 

Verdroging (LSV). Het LSV bevorderde het verstrekken en uitwisselen van informatie over 

verdrogingsbestrijding, vooral aan en tussen provincies. 

o Van 2011 tot de opheffing van DLG in 2015 als senior adviseur werkzaam voor de ACSG en 

bij het opzetten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

 Sinds 2015 zelfstandig hydrologisch adviseur (Hydroprac Advies). 

Andere professionele activiteiten 

 Van 1987 tot 2012 penningmeester van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV). De 

NHV is een vakvereniging voor hydrologen met ca. 800 leden. Actief bijgedragen aan de 

organisatie van verschillende verenigingsactiviteiten, met name studiebijeenkomsten. 

 Van 1989 tot de opheffing in 2005 redactielid van het tijdschrift Landinrichting, vakblad voor de 

inrichting en het beheer van het landelijk gebied; 

 Van 1996 tot 2011 lid van de themagroep ‘Water en Ruimte’ van het Koninklijk Nederlands 

Waternetwerk (KNW). KNW is een kennis- en relatienetwerk voor ca. 8000 waterprofessionals. 

In de themagroep diverse symposia en studiedagen georganiseerd. 

Diversen 

 Actief lid wijkplatform; 

 Vrijwillig Molenaar (in opleiding). 
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