
Zinnig!

In deze editie
Hoe duurzaam is EPS?
Aan tafel bij Dennis Vogels
In gesprek met Henk Klein Elhorst

Betrokken mensen en toegevoegde waarde -  Uitgave 1 - najaar 2021



Zinnig!-3-

Voorwoord
Beste lezer,

 
Met veel trots presenteren wij ons nieuwe Magazine! Over de titel hebben we niet lang na-
gedacht. Zinnig! bezig zijn is namelijk wat ons bindt. Waar we ons dagelijks voor inzetten en  
waar we onze inspiratie en energie uit halen. Die delen we graag, ook met jou!
 
Het zijn bijzondere tijden. Het virus zal de gemoederen nog wel even bezig houden. Toch is 
er weer perspectief op een soort ‘normaal’. Het oude normaal, het nieuwe normaal? Eigenlijk  
weten we het nog niet. Ons kompas wordt opnieuw ingesteld.
 
Een mooi gezegde luidt: “never waste a good crisis”. Dat is wat we ook binnen Geofoxx  
hebben gedaan, namelijk leren van een onverwachte gebeurtenis. Zo hebben we ons op meerdere  
vlakken versneld bekwaamd en vernieuwd. Ons improvisatietalent en aanpassingsvermogen 
zijn niet alleen op de proef gesteld, maar vooral gegroeid!
 
Deze positieve ontwikkeling is goed nieuws voor onze klanten. Ook zij verwachten  
- terecht - een sterke betrokkenheid en een flinke dosis flexibiliteit. Nu we weer écht  
contact kunnen hebben, willen we onze ontwikkeling graag delen. Vanuit oprechte verbin-
ding, met nieuwe creativiteit en de voor ons vanzelfsprekende persoonlijke aandacht.
 
Dat dit magazine door eigen initiatief en gedeelde passie van een aantal enthousiastelingen 
tot stand is gekomen, zegt veel. Laat je verrassen door de verhalen en onderwerpen. En vooral 
door de mensen achter deze verhalen. Veel leesplezier en inspiratie gewenst!
 

Geofoxx, aangenaam!
 
Hartelijke groet,
Boudewijn
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Gebruik als zeer licht ophoogmateriaal

Hoe duurzaam is EPS eigenlijk?
De gemeenten Woerden, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen willen meer inzicht in de ef-
fectiviteit van diverse ophoogmaterialen die bodemdaling beperken of voorkomen. Daarom 
wordt onderzoek gedaan naar levensduur en mogelijk hergebruik van EPS (piepschuim). Er 
zijn vragen bij de kwaliteit, duurzaamheid/circulariteit en effectiviteit op korte en lange ter-
mijn. Deze onderzoeksvraag werd aan ons gesteld. 

Het project “levensduur 
EPS” is onderdeel van de 
Regio Deal Bodemdaling 
Groene Hart. De onderzoeks-
vraag die ons werd gesteld 
was in eerste instantie vooral 
een laboratoriumvraag. Ach-
ter deze vraag lagen echter 
meerdere vragen. Wij bleken 
de gemeenten veel meer te 
kunnen bieden. Op het ge-
bied van advisering, duur-
zaamheid en circulariteit kon-
den we namelijk veel extra’s 
toevoegen.

Samenwerking
Om de onderzoeksvraag uit 
te voeren, hebben we we-
genbouwkundig laborato-
rium KIWA-KOAC en inge-
nieursbureau Megaborn bij 
het project betrokken. Wij 
werken regelmatig met ze sa-
men. Megaborn heeft veel er-
varing met ontwerp en aan-
besteding van infraprojecten 
en het adviseren over her-
gebruik, waarbij naast finan-
ciën ook circulariteit hoog 
in het vaandel staat. Omdat 
onze opdrachtgever het be-
lang inziet van samenwerken 
en krachten bundelen, sluit 
onze werkwijze goed aan. In 

de praktijk bleek de samen-
werking zeer constructief.  
Tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden waren 
vertegenwoordigers van de 
gemeenten aanwezig. Zij 
hebben ter plaatse uitleg ge-
kregen over het hele proces. 

“We geven 
ook antwoord 
op de 
achterliggende 
vragen.”
Onze toegevoegde waarde
Voordat we konden star-
ten met het nemen van de 
monsters, moesten diverse  
bodemonderzoeken en een 
grondradaronderzoek wor-
den gedaan. Tijdens de voor-
bereiding hebben we ge-
gevens verzameld over de 
aanleg, zijn de omgevingsfac-
toren bepaald en hebben we 
gekeken naar bodemopbouw 
en grondwaterstanden. Door 
middel van radarmetingen, 
aangevuld met proefborin-

gen, werd een 3D-beeld ge-
schetst van de diepteligging 
van het EPS. Voor de daad-
werkelijke monsternames 
hebben we gekozen voor lo-
caties waar de overlast mini-
maal was. Nadat nauwkeurig 
de plaatsen waren bepaald, 
hebben we geassisteerd bij 
het nemen van monsters en 
het aansturen van het labo-
ratorium. Op dit moment 
worden de monsters geana-
lyseerd en zijn we in afwach-
ting van de resultaten.  l

Wiebe Wijnja geeft de klant uitleg. 

Ondertussen pakt Rodi het EPS in.

Foto: Gemeente Woerden.

Betrokken expertsegebieden:

Rodi Slagter
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Jaarlijks geven wij stagiaires de kans om een kijkje te nemen in onze organisatie en ons 
mooie vak. Ze mogen zichzelf onder het toeziend oog van hun stagebegeleider zelfstandig 
ontwikkelen. Daardoor krijgen ze inzicht in zichzelf. Waar zijn ze goed in en wat vinden ze 
leuk? Jasper is bij ons begonnen als stagiair en sinds kort bij ons in dienst. Om hem beter te 
leren kennen hebben we hem een aantal vragen gesteld.

Wie ben je en waar  
kom je vandaan?
Ik ben Jasper Breukers, 24 
jaar en kom uit Beckum, 
een klein kerkdorpje tussen 
Hengelo en Haaksbergen. Ik 
hou van voetballen en alles 
wat met de natuur te maken 
heeft. 

Welke opleiding 
heb je gevolgd?
Na de Havo ben ik Biologie 
en Medisch Laboratoriumon-
derzoek gaan studeren aan 
Hogeschool Saxion. Niet echt 
iets voor mij. De opleiding 
was te veel gericht op chemie 
en celniveau. Ik ben gestopt 
en gestart met de opleiding 
Land- en Watermanagement 
aan hogeschool Van Hall La-
renstein in Velp. Een brede 
opleiding waar ik veel met 
mijn handen mocht werken. 
Deze opleiding heeft veel 
raakvlakken met mijn inte-
resses.

Hoe ben je bij Geofoxx  
terechtgekomen?
Tijdens de opleiding moest 
ik twee keer 3 maanden sta-
gelopen om zoveel moge-

lijk te zien en mee te maken 
van het vakgebied. Omdat ik 
elke dag anderhalf uur naar 
school moest reizen, wilde ik 
graag iets dichter bij huis sta-
gelopen. Iemand op school 
gaf me de tip om bij Geofoxx 
te informeren. Gelukkig was 
er nog een stageplek vrij. 
Tijdens de stage werd ik bij 
veel projecten betrokken en 
mocht ik écht een steentje 
bijdragen. 

“Er valt nog 
veel te leren. 
Ik wil als 
persoon en 
als adviseur 
groeien.”

Niet alleen ik heb veel ge-
leerd. Mijn kennis kon ik 
delen met mijn collega’s. Ik 
werd betrokken bij het pro-

jectteam en voelde me gelijk 
een deel van het team. Mijn 
stageopdracht mocht ik zelf 
kiezen en deze heb ik van be-
gin tot eind gecoördineerd. 
Binnen Geofoxx heerst een 
prettige sfeer. Op vrijdag, na 
werktijd, wordt er regelmatig 
samen een biertje gedron-
ken.

Waarom heb je besloten 
om na je stage, bij Geofoxx 
te gaan werken?
Tijdens mijn stage heeft mijn 
stagebegeleider aangegeven 
dat ik altijd terug mocht ko-
men. Op een gegeven mo-
ment zocht ik een zomerbaan-
tje en herinnerde me wat hij 
zei en heb hem gebeld. Hij 
vond het ontzettend leuk dat 
ik belde en ik mocht de hele 
vakantie komen werken. 
Het schooljaar daarna ben ik 
gestart met de minor Inter-
national Water Management 
aan Hogeschool Saxion in 
Enschede. Omdat ik geen 
volle week les had, kreeg ik 
de mogelijkheid mijn vakan-
tiebaan om te zetten naar een 
bijbaan. Na de minor had ik 
geen tijd meer om twee da-

gen te blijven werken. Ik had 
al mijn tijd nodig om af te 
studeren. Tijdens mijn laat-
ste werkweek werd me een 
baan aangeboden. Na het 
afronden van mijn opleiding 
mocht ik terugkomen als ju-
nior adviseur bodem.

Wat vind je leuk aan  
je rol binnen Geofoxx?
Als junior adviseur bodem 
mag ik veel afwisselende 

werkzaamheden in alle sta-
dia van een project uitvoeren. 
Bijvoorbeeld het schrijven 
van offertes, het coördineren 
van veldwerk en het rappor-
teren van een onderzoek. 

Al mijn kennis en kunde kan 
ik hierin kwijt en ik leer dage-
lijks nieuwe dingen. Bij mijn 
medior en senior collega’s 
kan ik altijd terecht met een 
vraag.

Waar hoop je over  
een aantal jaar te staan?
Ik hoop de komende jaren 
veel ervaring op te doen bin-
nen Geofoxx. Er valt nog heel 
veel te leren. 

Daarnaast wil ik als persoon 
en als adviseur doorgroeien. 
Binnen Geofoxx krijg ik daar 
alle kansen voor. l

Jong talent aan het woord; 

Van stage naar een echte baan
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Landschap Overijssel beschermt, ontwikkelt en beheert het Overijsselse landschap. Al eni-
ge tijd zijn ze bezig met de herinrichting van het natuurgebied Aamsveen. Dit natuurgebied  
behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa en is zo bijzonder 
dat Europa het heeft aangewezen als een Natura 2000-gebied.

In het verleden bestond het 
gebied uit hoogveen. Veel 
hoogveengebieden zijn af-
geplagd, ontgonnen en in 
gebruik genomen als land-
bouwgrond. Later is het ge-
bied begroeid met bos. Door 
invloeden van buitenaf staat 
het hoogveengebied onder 
druk. De kwaliteit van de na-
tuur neemt af. Daarom wordt 
het Aamsveen hersteld zodat 
de kwetsbare planten en die-
ren er kunnen blijven leven. 

Ontdekking van 
de vuilstortplaats
Tijdens een onderzoek naar 
mogelijke explosieven is er 
in het gebied een vuilstort 
ontdekt. Eind 2020 hebben 
wij een bodemonderzoek uit-
gevoerd waarbij de vuilstort 
in kaart is gebracht. 

Het plan
In opdracht van Landschap 
Overijssel en in overleg met 
de gemeente Enschede heb-
ben we een plan van aanpak 
opgesteld om de vuilstort te 
verwijderen. 
Onze collega Henk Klein El-
horst heeft de milieukundige 
begeleiding van dit project 

op zich genomen en de hele 
verwijdering in goede banen 
geleid. 

Een goede samenwerking
Ondanks de onzekere uit-
komst tijdens de verschil-
lende fasen van het project, 
hebben we zeer prettig sa-
mengewerkt met de gemeen-
te Enschede, Landschap 
Overijssel en Timmerhuis 
Groep. Tijdens de verschil-
lende fasen van de onderzoe-
ken en verwijdering wisten 
we vooraf niet altijd wat we 
tegen zouden komen.

Mijn steentje bijgedragen
In mijn rol als adviseur/pro-
jectleider kon ik Landschap 
Overijssel begeleiden en het 
project coördineren. 
Door onderzoek, advies over 
het vervolgtraject en uitein-
delijk het laten opruimen van 
het stortmateriaal, hebben 
we een steentje bijgedragen 
aan de verbetering van de 
natuur.  l

Natura-2000 gebied vervuild

Herstel van het Aamsveen

Bart Flonk

“Ook vanuit ecologisch oogpunt vond 
ik het erg leuk om aan dit project mee 
te mogen werken.”

Betrokken expertsegebieden:
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“

“
Onze projecten en toegevoegde waarde
Onze organisatie is een allround manage-
mentbureau dat bouwprojecten van idee tot 
oplevering organiseert. Dat doen we al sinds 
2002! De behoefte van de klant staat centraal 
en is de voedingsbodem voor ons draaiboek. 
We werken met 14 mensen waaronder 3D 
modelleurs, projectleiders en bouwkosten-
deskundigen. 

De projecten zijn divers en variëren van het 
ontwikkelen van een complete container-
terminal tot huisvestigingsinitiatieven voor  
arbeidsmigranten. Om het perspectief van de 
klant goed te begrijpen lopen we kijkstages bij 
onze opdrachtgevers om hun bedrijfsproces-
sen te doorgronden. Daaromheen creëren we 
het jasje, met andere woorden het gebouw 
en aanverwanten. Dat is onze toegevoegde 
waarde!

“Het is niet realistisch 
om een dienst te zien 
als een product dat 
je bij bol.com bestelt.”

Mijn rol
Ik ben meewerkend directeur. Samen met col-
lega’s zet ik de grote lijnen uit en ben voor een 
aantal projecten zelf aan zet als projectleider. 
Daarnaast geef ik richting aan de missie en 
visie van ons bedrijf en hou me graag bezig 
met innovaties in de bouw. Samen met mijn 
collega’s zijn we Vogels, wel rare vogels! 

Onze ontwikkeling
Een belangrijk aspect was de evolutie van het 
bouwen wat een ander bedenkt naar het zelf 
creëren van ideeën en het adviseren van de 
klant. Ik merkte dat het sec bouwen me niet 
gelukkig maakte. Vandaar de overstap van 
bouwen naar adviseren. 

Een cruciaal moment was een kans in 2003 
om op het industrieterrein Vossenberg een 
groot nieuwbouwproject te ontwikkelen. Dat 
was nieuw en spannend maar we hebben het 
succesvol afgerond. Vanaf dat moment zijn 
we gaan groeien tot het bedrijf dat we nu zijn.    
  
Mijn professionele drijfveer
Jonge mensen enthousiasmeren en coachen 
zodat ze zichzelf ontwikkelen en steeds zelf-
standiger worden is voor mij erg belangrijk. 
In de projecten word ik gelukkig als de puz-
zelstukjes in elkaar vallen, dus als we met ons 
draaiboek een mooi resultaat opleveren waar 
de klant tevreden mee is en we er als bedrijf 
iets van geleerd hebben. Ik doe de dingen die 
me energie geven.

Het succes van onze samenwerking
We weten als we onderzoek en advies vra-
gen, dat het bij jullie van hoge kwaliteit is. 
Goed doordacht. Het DNA van Geofoxx mat-
cht met het DNA van Vogels. Het meedenken, 
adviseren en het durven zeggen dat de zaken 
niet lopen zoals gewenst zijn aspecten die we 
erg waarderen. We houden van transparantie 
en zo gaan we ook met elkaar om. 

De komende tien jaar
Wat ons opvalt, is het teruglopende aanbod 
grondstoffen in relatie tot de behoefte aan 
woningen en bedrijfsterreinen. Dat gaat de 
komende jaren impact hebben. Daarom moe-
ten we aan de slag met duurzaamheid, circu-
lariteit en natuurinclusief bouwen. Concreet 
betekent dat meer aandacht voor hergebruik 
van materialen die vrijkomen bij een sloop, 
demontabel bouwen en bijvoorbeeld het toe-
passen van groene gevels. Dat zijn de pijlers 
waar wij ons de komende jaren op richten. 
We willen meer bijdragen aan de maatschap-
pij en het milieu met oog op een fijne en ge-
zonde omgeving voor de kinderen van onze 
kinderen. l

aan tafel bij 
   Dennis Vogels

In gesprek met 
een klant over 
samenwerking

aan tafel bij 
   Dennis Vogels

“Mensen 
doen zaken 
met mensen.”

Vogels Bouwmanagement en Geofoxx kennen elkaar al lang. Hoog tijd om de samenwer-
king in de kijker te zetten. Onze collega Jeroen van Leusden gaat aan tafel bij Dennis Vogels.  
Ze praten over zijn organisatie, succesvol partnerschap en kijken samen naar de toekomst.



Zinnig! Zinnig!-14- -15-

Hoera! Eén jaar GXX Academie!
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met 
ons eigen interne trainingsprogramma, de 
GXX academie. Leren van en met elkaar staat 
centraal.  

Tijdens het eerste jaar zijn er veel mooie trai-
ningen gegeven. Het principe van de acade-
mie is het gericht trainen van onze collega’s 
op het vlak van kennis, vaardigheden en  
organisatiestructuur. De modules ‘Ecologie’, 
‘Bodem, het wettelijk kader’ en ‘Balans en  
timemanagement’ zijn enkele voorbeelden.  
Korte en krachtige trainingen van maximaal  

2 à 3 uur, sommige onderwerpen hebben een  
repeterend karakter als er behoefte is aan 
verdieping. Onze mensen geven zelf het col-
lege, waar nodig ondersteund door externe 
specialisten.  

Het eerste jaar was best spannend. Een nieuw 
initiatief met de welbekende beperkingen. 
Alle sessies vonden plaats via Zoom. Des-
ondanks kregen onze trainers opbouwende 
reacties, die feedback nemen we mee in het 
opleidingsprogramma van 2022. 
Op naar het tweede jaar GXX academie! l

Zo gaat Geofoxx om met de CO2-prestatielad-
der. Inmiddels zijn we zóver, dat we ons eind 
2021 voor de hoogste trede laten certificeren.

Uitstoot verminderen
In de afgelopen 5 jaar hebben we elk jaar 10% 
minder CO2 uitgestoten, in totaal bijna 90 ton 
CO2! Elektrische auto’s, bewustwording, an-
dere energiecontracten: dit zijn slechts een 
paar voorbeelden van acties die tot een lage-
re uitstoot hebben geleid. Ook nu nog zoeken 
we bijvoorbeeld naar niet-fossiele brandstof-
fen voor onze bedrijfswagens.

Duurzame leveranciers
Maar we gaan zelfs nog verder! Het papier 
waarop dit magazine is gedrukt is bijvoor-
beeld gemaakt van 100% gerecycled en 
CO2-neutraal papier. Zelfs het hele drukpro-

ces is CO2-neutraal. Nu we naar trede 5 gaan, 
wordt onze plaats in de keten steeds belang-
rijker, reden om steeds meer voor duurzame 
leveranciers te kiezen.

Voor Geofoxx gaat duurzaamheid veel verder 
dan alleen CO2, het is een proces dat in de 
medewerkers zelf zit. Alleen dán kun je zeg-
gen: Geofoxx is duurzaam! l

Geofoxx staat aan het front van innovaties 
voor effectieve PFAS-oplossingen. Samen 
met verschillende partners doen we onder-
zoek naar PFAS-afbrekende bacteriën (Acidi-
microbiaceae). 

Sinds een aantal jaar is er regelmatig nieuws 
over PFAS; een verzameling stoffen die veel 
overlast geeft in de bouw- en bodemwereld 
en leidt tot gezondheidsrisico’s. Amerikaanse 
onderzoekers van Princeton University toon-
den in 2019 aan dat er een bacterie is die deze 
zorgwekkende stoffengroep afbreekt, Acidi-
microbium A6. 

Reden genoeg om een onderzoek op te starten 
naar de aanwezigheid van deze bacteriën in 
Nederland. De Acidimicrobiaceae kunnen mo-

gelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het 
bodembeheer in Nederland, door het gestaag 
afbreken van PFAS. De natuurlijke methode 
zou een goede uitkomst zijn voor gebieden 
met hoge concentraties PFAS. Bijvoorbeeld 
om terreinen op lange termijn weer geschikt 
te maken voor wonen of natuur.

Met ondersteuning van de provincie Zuid-Hol-
land en Omgevingsdienst Midden-Holland 
hebben we samen met Orvion onderzoek ver-
richt. In de bodem van Zuid-Holland is DNA 
van de bacteriefamilie Acidimicrobiaceae 
gemeten. De bacterie Acidimicrobium A6, 
waarvan bekend is dat deze PFAS componen-
ten afbreekt, is niet aangetroffen. Op basis 
van literatuuronderzoek en persoonlijke ge-
sprekken met Prof. P.R. Jaffé van de Princeton 
University verwachten we dat ook de andere 
bacteriesoorten binnen de Acidimicrobiaceae 
deze afbraakcapaciteiten bezitten.

Om dat aan te tonen is meer onderzoek no-
dig. Momenteel werken we – samen met de 
bekende en nieuwe partners – hard aan de 
opzet voor het aanvullende onderzoek. 
Wordt vervolgd!  l

Investeren in ons grondradarteam
Geofoxx is een bekende speler op de markt 
van grondradaronderzoek. De meerwaarde 
van onze kennis en expertise staat als een 
paal boven water. Om bij de kopgroep te blij-
ven is onlangs fors geïnvesteerd in nieuwe 
apparatuur. 

Grondradar is een geofysische meetmethode, 
waarbij elektromagnetische golven de grond 
scannen. Het signaal reflecteert op afwijkin-
gen in de bodem en zijn in een radarprofiel 
zichtbaar. De toepassing varieert van boom-
worteldetectie, inventarisatie van kabels en 
leidingen tot het signaleren van ondergrond-
se holle ruimten. 

We geven ons radarteam een boost door de 
aanschaf van een compact GSSI SIR-4000 
GPR systeem, GSSI UtilityScan en GPS Tripod. 
We beschikken dan over twee radarsystemen 

waardoor we onze klanten beter kunnen be-
dienen. Uiteraard hoort het opleiden van onze 
collega’s ook bij de investering zodat we de ra-
dar optimaal tot waarde brengen. lOn
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Werken aan duurzaamheid moet leuk zijnStel je voor, een bacterie die PFAS afbreekt!
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Aandacht voor onze omgeving groeit. Duurzame voedselproductie, genoeg ruimte voor  
woningen en een gezonde biodiversiteit smelten de komende decennia samen. Onze collega 
Roman Packbier realiseert, samen met de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkel- 
fonds Brabant, het Natuurnetwerk Brabant. Hij vormt agrarische locaties om naar woon- 
bestemmingen en natuur. 

Ons aandeel start nadat de 
provincie interessant agra-
risch vastgoed verkregen 
heeft. De focus van Roman’s 
werk ligt op de ontmanteling 
van de boerderij en opstallen. 
Die rigoureuze maatregelen 
zijn nodig voor het gewenste 
eindresultaat, namelijk na-
tuur en wonen. Roman bege-
leidt het volledige proces tot 
aan de oplevering. Het ont-
zorgen en adviseren van de 
provincie staat centraal. Een 
uitdagende klus met veel sta-
keholders en belangen. 

Hoe werkt dat?
De eerste stap is de inven-
tarisatie en onderzoek. Denk 
daarbij aan de bodemkwali-
teit, asbest en ecologie. Vaak 
is archeologie ook relevant. 
Na de onderzoeksfase vragen 
we de vergunningen voor 
ontmanteling aan en zetten 

het werk op de markt. Roman 
schrijft het bestek voor de 
aannemer. Op basis daarvan 
weet de aannemer wat hem 
te doen staat. 

Kwaliteitsvol 
projectmanagement
Na gunning van de opdracht 
kan de aannemer aan de 
slag. In de uitvoeringsfase 
houden we toezicht op de 
werkzaamheden. Dat varieert 
van het nemen van mitige-
rende faunamaatregelen, bij-
voorbeeld het ophangen van 
vleermuiskasten en plaatsen 
van huismustillen tot het be-
waken van de kosten. 
De uitvoering is de meest on-
voorspelbare en uitdagende 
fase van het traject. Hoewel 
grondig voorbereid zijn on-
verwachte wendingen zoals 
ondergrondse asbestnesten 
niet zeldzaam. 

Aanpak op maat 
De samenwerking tussen  
Geofoxx en de provincie is 
al jaren succesvol. Een cruci-
ale factor is de persoonlijke 
match met de opdrachtgever 
en de praktische aanpak van 
Roman. Roman houdt van 
de afwisseling die het werk 
biedt. De mix van buiten zijn, 
verwerken van gegevens op 
kantoor, mensen ontmoeten 
en betrokken zijn van a tot z. 
Elke locatie is uniek en vergt 
een aanpak op maat waarbij 
de omgang met mensen cen-
traal staat. Het slopen van 
een boerderij kan voor de 
voormalige eigenaar erg in-
grijpend zijn.  l

Betrokken expertsegebieden:

“Het zijn altijd interessante mensen, 
die boeren. Het zijn ondernemers, ze 
runnen een heel bedrijf en 
weten donders goed hoe het zit. 
Dat wordt te vaak vergeten.”

Roman Packbier

Landschap in ontwikkeling

Herbestemmen van boerderijen
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Collega Henk Klein Elhorst
Mijn dag begint met een appel, havermout en een kop thee. Het is nog vroeg. Na mijn ontbijt 
stap ik in de auto, zet een podcast aan en rij naar Terborg. Daar heb ik midden in een woon-
wijk een afspraak met mijn collega Henk. 

Als milieukundig medewer-
ker en deskundig inspecteur 
houdt Henk zich bezig met de 
inspectie van vloeistofdichte 
voorzieningen, milieukundi-
ge begeleiding, saneringen 
en verschillende BRL’s. Van-
daag bemonstert hij grond-
water. Tijdens zijn werkzaam-
heden vertelt hij me over zijn 
werkzaamheden.

Blij met zijn baan
“Dit is mooi werk. Erg af-
wisselend. Ik ben veel bui-
ten maar ook regelmatig op 
kantoor te vinden. Na jaren 
in het veld vinden mijn voe-
ten dat wel fijn.” Henk lacht 
en loopt naar zijn bus om wat 
monsterflesjes te pakken.

Afwisseling is belangrijk
”Als deskundig inspecteur 
vloeistofdichte voorzieningen 
kom ik bij veel verschillende 
organisaties. Bijvoorbeeld bij 
bedrijven met wasplaatsen 
of opslag van chemicaliën. 
Wij doen zowel visuele als 
hydrologische inspecties. Na 
een inspectie maak ik zelf de 
rapportage. Die afwisseling 
tussen buiten en binnen is 
erg leuk. Asbestsaneringen 
vind ik minder leuk. Ik heb 

veel ervaring en ben redelijk 
flexibel. Dat is best handig 
voor de planning.”

Veel ervaring
Henk is al 22 jaar bij Geofoxx 
in dienst. Na de LTS ging hij 
naar de middelbare land-
bouwschool AOC. Daar koos 
hij de richting Milieu. Na een 
stage en vakantiewerk bij 
Geofoxx kwam hij in dienst. 
Tijdens ons gesprek laat hij 
een peillint in de peilbuis zak-
ken. Als het peillint het water 
raakt, klinkt er gepiep. Alle 
gegevens worden nauwkeu-
rig genoteerd. Ondertussen 
maak ik foto’s en vraag Henk 
naar zijn ochtendritueel en 
zijn hobby’s.

Vrije tijd
“Ik heb geen echt ochtend- 
ritueel. Vaak haal ik de klei-
ne uit bed, maak een pot 
koffie voor onderweg, 
drink een glas melk en eet 
een broodje. Voor spor-
ten heb ik geen tijd. Tijdens  
mijn werk en in mijn vrije 
tijd loop ik veel. Dat is wel 
genoeg.” Ondertussen pakt 
Henk iets uit zijn bus. Het valt 
me op dat hij sinds mijn aan-
komst niet stil heeft gestaan.

Bijzondere hobby
“Samen met mijn ouders, 
broer en vriendin heb ik een 
hobbyboerderij. We hebben 
zo’n 25 koeien. Echt hobby-
matig hoor. Daarnaast heb-
ben we een groepsaccom-
modatie voor 15 personen. 
Daar steek ik een groot deel 
van mijn vrije tijd in. Geen 
tijd om te sporten dus.” 

Tevreden naar huis
Nadat ik nog wat foto’s heb 
genomen, neem ik afscheid 
en rij tevreden naar kantoor. 
Net als Henk vind ook ik de 
afwisseling in mijn werk erg 
leuk. l

Boudewijn Zweekhorst in gesprek met:

“Dit is mooi werk. 
Erg afwisselend.”

Alles wordt nauwkeurig genoteerd.
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