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Wie ben ik 

Ik ben een enthousiaste, leergierige en ondernemende man met ruime ervaring als milieukundig 

projectleider.  Ik pas me gemakkelijk aan, ben creatief in mijn werk en altijd op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden.  

Door het combineren van kennis, ervaring en pragmatische inzicht kan ik mijn projecten slim 

managen. Daarbij functioneer ik als een 'spin in het web' in de organisatie:  op het gebied van 

planning, geld, organisatie, wetgeving en informatie weet ik op een kundige manier met betrokken 

partijen het project succesvol af te leveren. 

Ik heb veel hobby's. Ik fiets, loop hard, schaats, mountainbike, skeeler, tennis en zing. Daarnaast zet ik 

me graag in voor het goede doel: zo heb in 2007 de sportchallenge volbracht en en passant een 

dichtbundel geschreven voor Kika. 

 

 
 

Wat kan ik 

Ik ben bijna 20 jaar werkzaam op verschillende gebieden van het milieu. Na mijn opleiding HBO-
Milieuchemie heb ik als adviseur bodemonderzoek en sanering gewerkt. Daarna heb ik als 
milieucoördinator bij de HSL Brabant Zuid alle facetten van milieu gezien: geluidsoverlast, 
bodemverontreiniging, beschermde vissoorten enzovoorts. Daarna heb ik in 2002 bij mijn toenmalige 
werkgever gepleit voor een meer integrale benadering van milieuzaken bij projectontwikkelingen. 
Samen met een collega heb ik een quickscan milieu ontwikkeld waarmee geïnteresseerden via enkele 
vragen kennis kregen over hun "milieuproblemen" bij de voorgestelde projectontwikkeling.  In 2006 
heb ik de overstap gemaakt naar de detachering en sindsdien heb ik de bodemverontreiniging in het 
Stationsgebied van Hoogeveen aangepakt (waarvoor we in 2010 nog bijna de SIKBeker in ontvangst 
mochten nemen, we zaten bij de laatste 3 genomineerden). 
Vanaf 2009 werk ik onder de naam Baan om de Aarde op detacheringsbasis voor gemeenten, 
provincies, advocatenbureaus en adviesbureaus en houd ik me bezig met de promotie van Sorbisense 
in de Benelux. 
 

 
Opleidingen HBO Milieukunde, bodem en water (1989 - 1993), diploma behaald 

 HAVO (1984 - 1989), diploma behaald 

 

Cursussen Cursus Duurzaam Leiderschap (2lead4us) 

 Coaching zelfreflectie en timemanagement 

 Cursus subsidieregeling in het kader van Bedrijvenregeling 

 Cursus projectmatig werken 

 Interne opleidingen NBM Milieu 

 Cursus Geohydrologie 

 VCA 1 en 2 
            Cursus EHBO 

 

Automatiseringskennis MS Office 

 
 Vakkennis WKO klankbordgroep Drenthe 

 

 

 



 
 Sinds maart 2009  
Baan om de Aarde zelfstandig milieuadviseur (36 uur per week)  
Werkzaamheden:  
Sorbisense: Geven van voorlichting ten behoeve van toepassen van innovatieve 
monsternametechnieken voor (grond)wateronderzoek 
Gemeente Hoogeveen: projectleider bodem (stationsgebied) totale saneringsopdracht (€ 10.000.000). 
Opzetten van gemeentelijk beleid rondom thema Duurzaam Bouwen en dit beleid implementeren in de 
organisatie Gemeente Hoogeveen.  
Overig: 
 Provincie Drenthe: handhaving 
advocatenkantoor: second opinion bodemonderzoeken, 
Assisteren bij cursus maatschappelijk verantwoord ondernemen , 
Voorlichting geven over nieuwe norm nader onderzoek: NTA-5755 (in samenwerking met Jose van de 
Griendt van Soils 
 
Juni 2006 – december 2009  
Vitae Enschede,  
Functie: Vitae Interim Professional, projectleider Bodem  
Werkzaamheden:  
- Milieu adviseur voor het project stationsgebied Hoogeveen 

- Het opstellen van het bodembeleid van de gemeente Hoogeveen 

- Begeleiden van de voorbereiding van saneringswerkzaamheden.  

- het beheer van het ISV budget  

- Het implementeren van WKO-opslag bij bodemsaneringsprojecten  

- Het initiëren van ondergrondse ruimteontwikkeling  

- Advies voor wat betreft het opzetten van een grondbank  

- Het opleiden en begeleiden van een collega projectleider  
 

2002 - juni 2006  
Geofox-Lexmond, Oldenzaal  
Functie: Projectcoördinator / vakspecialist Bodemsanering en Civiele Techniek  
Werkzaamheden:  

- Verantwoording voor projectmatig opstarten en afronden van diverse projecten bodemonderzoek 

en sanering. 

- Optreden als deskundige bij diverse rechtszaken met betrekking tot grote diversiteit aan 

bodemverontreinigingsituaties. 

- Adviseren van industriëlen in processturing bodemonderzoek en –sanering. 

- Als coördinator aansturen en opleiden van junior-adviseurs en projectleiders bodemsanering. 

- Implementatie van UAV-GC contractvorming in de bodemsanering. 

- Adviesverlening bij multidisciplinaire milieuzaken aan projectontwikkelaars, gemeenten en 

woningbouwcorporaties. 

 

2000- 2002 ( gedetacheerd)  
Bouwcombinatie HSL Brabant Noord  
Functie: Milieucoördinator (gedetacheerd)  
Werkzaamheden:  

- Verantwoordelijk voor alle milieu-aangelegenheden binnen een cluster van de Hoge Snelheids Lijn 

(waaronder teerhoudend asfalt, bodemsaneringen, Bouwstoffenbesluit, crisismanagement bij 

calamiteiten, asbestsaneringen, beschermde vissoorten, etc.). 

- Opstellen van een grondstromenplan voor 7,2 miljoen m3 grondverzet. 

- Opstellen van een werkplan milieu en vergunningen voor circa 1500 vergunningen. 

- Opstellen van diverse werkinstructies voor de Aannemingscombinatie. 

- Geven en verzorgen van cursussen ten behoeve van het in uitvoering stellen van het 

Bouwstoffenbesluit en de opgestelde werkinstructies. 

 



1998 - 2000  
Aveco - de Bondt  
Functie: Projectleider Bodemonderzoek en -sanering  
Werkzaamheden:  

- Leiding geven aan junior-adviseurs. 

- Kwaliteitscoördinator op afdeling. 

- Divers advieswerk, met name "moderne" saneringstechnieken en saneringsoplossingen. 

- Directievoering saneringen. 

 

1996 - 1998  
NBM Milieu  
Functie: Adviseur bodemonderzoek en - sanering  
Werkzaamheden:  

- Leiding geven aan junior-adviseurs. 

- Kwaliteitscoördinator op afdeling. 

- Divers advieswerk, met name "moderne" saneringstechnieken en saneringsoplossingen. 

- Directievoering saneringen. 

 

1992 - 1996  
De Bondt  
Functie: junior adviseur /junior projectleider / adviseur bodemonderzoek  
Werkzaamheden:  

- Uitvoeren en begeleiden van veldwerk. 

- Milieukundige begeleiding van een sanering in de binnenstad van Zeist  

(€ 1.000.000). 

- Rapporteren van bodemonderzoeken en saneringsonderzoeken. 

 
 
Bijzondere projecten:  
- Vlottrekken herontwikkeling Stationsgebied te Hoogeveen, die stagneerde door de vele 

bodemverontreinigingen en de complexe eigendomssituatie.  
- Opstellen bodemnota voor de gemeente Hoogeveen, inclusief bodembeheerplan (wegbermen). 
- Opstellen UAV-GC-contract voor tricalamiteit binnen een grote verontreiniging in Hardenberg. 
- Procederen tegen een claim van derden wegens milieuschade door bodemverontreiniging met 

trichloorethyleen te Oldenzaal. 
- Historisch onderzoek naar de oorzaak van een sterke bodemverontreiniging in de binnenstad van 

Oldenzaal, waarbij het houden van voorlichtingsavonden aan omwonenden. 
- Verschillende deskundigenonderzoeken in opdracht van de Rechtbank Almelo 

- Adviseren van de gemeente Hof van Twente ten aanzien van het opzetten van een 

bodembeheersplan. 
 

 
Referentie: 

Ik wordt omschreven als een enthousiaste adviseur en vakman met prima advieskwaliteiten en 

voldoende abstractieniveau. 

 

 
 

 

  

 

 
 


