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Voorwoord
Beste lezer,

 

Hierbij de derde editie van Zinnig! Het voorwoord schrijf ik in het momentum waarin veel opdrachtge-

vers, relaties, leveranciers en collega’s de financiële situatie in “BV Nederland” scherp volgen. Roerige 

tijden voor iedereen waarbij het belangrijk is om met elkaar in verbinding te zijn en blijven.

Na een mooie, warme zomer met waterschaarste in sloten en rivieren beseffen we dat de klimaat- 

extremen blijvend zijn. De overstromingen van vorig jaar liggen nog vers in het geheugen en de aange-

richte schade is nog lang niet overal hersteld. Het is geen zaak van alleen de overheid, boeren, water-

schappen of natuurorganisaties. In de maatschappij groeit het besef dat een klimaatrobuuste en biodi-

verse leefomgeving voor iedereen goed is en door ons allemaal moet worden gerealiseerd. 

Iedereen kan bijdragen en alle beetjes helpen. Een kleine bloemenoase kan een belangrijke stapsteen zijn 

voor vlinders om van het ene naar het andere gebied te migreren. In alle tuinen een paar tegels weghalen 

zorgt voor meer grondwateraanvulling en verkoeling door verdamping. Zomaar een paar voorbeelden 

van kleine stappen met grote impact. Onze professionals dragen vanuit verschillende expertises ook bij 

en geven graag hun visie.

In de vorige uitgaven waren opvallend veel mannelijke collega’s aan het woord. In ons professionele team 

van onderzoekers en adviseurs zijn ook veel dames succesvol actief. Deze editie is in dat opzicht beter in 

balans. Ik ben dan ook trots op deze najaarseditie en wens je veel inspiratie en leesplezier. 

 

 

Hartelijke groet,

Johan van de Wiel
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Zinnig! is een uitgave van Geofoxx en verschijnt twee keer per jaar. Dit magazine is met 

veel aandacht en plezier samengesteld. We zijn trots op het resultaat. Aan de inhoud 

kunnen helaas geen rechten worden ontleend. Met dank aan alle enthousiaste collega’s 

en relaties die aan deze uitgave hebben meegewerkt.
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Een jarenlange samenwerking met EG Retail

Tankstations en saneringen
EG Retail maakt onderdeel uit van EG Group, een toonaangevend tankstation retailer in Europa, 
Noord-Amerika en Australië. EG Retail beheert in Nederland ruim 450 tankstationlocaties onder de 
Esso- of Texacovlag. 

Al sinds de jaren ’90 werken we 
samen met EG Retail. Tot 2005 
was EG Retail bekend onder de 
naam Texaco. Mettertijd zijn de 
contactpersonen, onderzoeks-
locaties en werkzaamheden ge-
wijzigd. Toch is Geofoxx al die 
tijd adviseur gebleven en zijn 
we trots op deze langdurige sa-
menwerking. 

Milieukundige onderzoeken
Op een tankstationlocatie wordt 
getankt, geshopt en gegeten 
terwijl er soms tegelijkertijd 
wordt gebouwd, gerenoveerd, 
gesloopt of gesaneerd. Om al-
les op milieukundig gebied in 
goede banen te leiden, voeren 
wij op diverse locaties reguliere 
monitoringen uit en adviseren 
we over vervolgstappen als we 
overschrijdingen waarnemen. 
We begeleiden saneringen, hel-
pen bij tankkeuringen, stellen 
bemalingsadviezen op en hou-
den ons bezig met meldingen 
naar het bevoegd gezag. We 
voeren nul- en eindsituatieon-
derzoeken uit en asbest- en bo-
demonderzoeken.

Toenemende complexiteit
In de loop der jaren is er veel 
veranderd. Zo is MTBE en ETBE 
aan benzine toegevoegd ter ver-
hoging van de klopvastheid en 
als loodvervanger. Deze stoffen 
zijn in 2009 toegevoegd aan de 
Wet bodembescherming (Wbb).

Ook is er een risico op stikstof-
verontreiniging door AdBlue. 

Om voertuigen die op diesel 
rijden schoner te laten rijden, 
wordt AdBlue in een afzonderlij-
ke tank bijgevoegd. AdBlue kan 
een stikstofverontreiniging ver-
oorzaken.

Bij lekkages of calamiteiten kun-
nen verontreinigende stoffen 
in de grond en het grondwater 
terechtkomen. Het is van belang 
de historie van een locatie te 
kennen en te kijken wat er reeds 
in de bodem aanwezig kan zijn. 
MTBE en ETBE kunnen namelijk 
ook diffuus ontstaan en ook stik-
stof kan op een andere manier in 
de bodem terecht zijn gekomen.
Dit laat zien dat het complexe si-
tuaties zijn, waar de oorzaak en 
bron van de verontreiniging niet 
altijd voor de hand ligt. 

“Ik ben vaak in 
overleg met het 
bevoegd gezag 
maar blijf altijd 
kritisch.”
Expertise, communicatie en 
afstemming
‘Al sinds 2005 ben ik betrokken 
bij projecten voor Texaco/EG Re-
tail. Ik hou me bezig met de pro-
jectcoördinatie en werk samen 
met veel verschillende contact-
personen binnen EG Retail en 
externe partijen die werkzaam-
heden voor EG Retail verrichten.’

Als (milieu)deskundige is  
Monique betrokken geweest 
bij een aantal rechtszaken. ‘Het 
meest uitdagend vind ik wan-
neer er allerlei belangen samen-
komen. Wanneer je in conclaaf 
moet met het bevoegd gezag of 
wanneer er een juridisch traject 
volgt. Het is de kunst om alles 
zó uit te leggen dat alle partijen 
(advocaten, rechters en juristen) 
het snappen. Dit is soms best 
een uitdaging, maar wel heel 
leuk!’ 
Monique vindt het heel interes-
sant om in een dossier te duiken 
en de volledige historie duidelijk 
in beeld te brengen.

De jarenlange samenwerking 
met EG Retail is een succesver-
haal, mede door de focus van 
Monique, het meedenken, het 
ontzorgen en onze expertise. 
Ook door het durven aangaan 
van de discussie met bevoegd 
gezag en door kritisch te blijven 
over nut en noodzaak.   l

Betrokken expertisegebieden:

18 jaar in dienst
Adviseur bodem
Voorzitter OR
Hobby’s: wandelen met de 
hond, paardrijden en lezenMonique Bennen

“De kracht van onze relatie 
met EG ligt in het centraal 

stellen van het klantbelang.”
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Geert Verkuijlen is inmiddels een oude rot in het vak. Zijn brede kennis, opgedaan tijdens zijn gevari-
eerde carrière, komt vaak van pas wanneer er grond- of bouwstoffen dienen te worden hergebruikt. 
We gaan in gesprek met Geert om meer te weten te komen. Hij vertelt over zijn ervaringen met en 
toekomstvisie over het complexe vakgebied dat ‘hergebruik’ heet.

Kun je jezelf kort voorstellen?
“Mijn naam is Geert Verkuijlen. 
Ik werk ruim 4 jaar bij Geofoxx 
als senior adviseur hergebruik.  
Hiervoor heb ik 10 jaar als be-
drijfsleider gewerkt bij een 
grondbank, en daarvoor als 
adviseur hergebruik bij een  
adviesbureau en als projectlei-
der bodemsaneringen bij een 
infra bedrijf. Ik heb me altijd 
begeven op het scheidingsvlak 
tussen aannemer en adviseur”.

Wat houdt hergebruik in?
Ruim 20 jaar geleden werd het 
Bouwstoffenbesluit ingevoerd. 
Hiermee werd duurzaam her-
gebruik van grond, baggerspe-
cie en steenachtige bouwstof-
fen gestimuleerd. Sindsdien is  
Geofoxx een erkende organisa-
tie voor het keuren van partijen 
grond, bagger, bouwstoffen en 
in-situ waterbodems. 
“Naast het keuren geven we 
veelvuldig advies op juridisch 
en strategisch niveau. Door 
onze ervaring en onafhankelijk-
heid kunnen we die verschillen-
de rollen perfect combineren. 
Omdat wij de hele keten door en 
door kennen en het beleid op de 
voet volgen, worden we gezien 
als een betrouwbare partner 
voor alle vraagstukken op her-
gebruiksgebied.”

Wat valt je op in dit vak?
Volgens Geert draait alles om 
integriteit, vertrouwen en een 
persoonlijke aanpak. “Aanne-

mers vinden het heel belangrijk 
dat ze op je kunnen bouwen. 
Dat je snel handelt en met goe-
de adviezen komt”. Geert legt uit 
dat het bevoegd gezag vaak be-
reid is je te helpen zoeken naar 
een oplossing. “Er wordt graag 
naar je geluisterd. Een goede 
milieukundige oplossing wordt 
zeker gewaardeerd. Wanneer 
iets afwijkt van de wet, is daar 
natuurlijk geen discussie over 
mogelijk”.

“Een persoonlijke 
aanpak maakt het 
verschil.”
Wat is jouw rol hierin?
“Vooral goed luisteren en com-
municeren. Bij ieder project zijn 
verschillende partijen betrok-
ken. Regelmatig heb je te ma-
ken met tegenstrijdige belangen 
maar uiteindelijk wil iedereen 
hetzelfde; het project goed laten 
verlopen”. 
Geert houdt zich daar graag 
mee bezig. “Zoals ik al zei heb 
ik altijd op het scheidingsvlak 
tussen al deze partijen gewerkt 
waardoor ik snap wat voor iede-
re partij belangrijk is. Het is leuk 
en uitdagend om er voor te zor-
gen dat iedereen uiteindelijk te-
vreden is. Ik heb geleerd dat een 
persoonlijke aanpak het verschil 
kan maken. Zo zie ik mijn rol als 
adviseur.”

Is dát ook wat het werk  
voor jou leuk maakt?
“Zelfs met 25 jaar ervaring loop 
ik nog steeds tegen zaken aan 
waarbij ik denk: hoe gaan we dit 
aanpakken?” 
Ieder project is anders en vraagt 
om een andere oplossing. “Ik 
vind het leuk om die oplossing te 
vinden, als schakel te fungeren  
en te zorgen dat de communica-
tie en de uitvoering soepel ver-
lopen.”

Kun je een voorbeeld geven?
“Ja dat kan ik.” Geert laat weten 
dat bij een groot tunnelproject 
vanwege nieuwe regelgeving 
ineens in hele korte tijd aanvul-
lend onderzoek moest worden 
gedaan. 
“Heel veel verschillende dis-
ciplines waren afhankelijk van 
onze aanpak en adviezen. Dat is 
een project dat me is bijgeble-
ven en waar ik erg trots op ben.”

Welke meerwaarde 
heeft je ervaring?
“Die is er zeker. Ik loop al een 
tijdje mee en heb de nodige 
kennis en ervaring opgedaan.” 
Geert legt uit dat hij weet wat 
er voor nodig is om materiaal 
af te zetten en welke toepas-
singseisen daar allemaal aan 
vast kunnen zitten. “Dat zorgt 
dat ik snel kan schakelen als er 
bijvoorbeeld een partij grond 
moet worden afgezet.
Afvoer en logistiek van een  
ontgraving zijn de grootste kos-

Samen een oplossing vinden werkt het best

De complexiteit van hergebruik
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Geert Verkuijlen
tenpost. Bij hergebruik is het 
voor de klant belangrijk om  
een afzetmogelijkheid te vinden 
die zo dicht mogelijk bij de ont-
graving ligt.”

Welke verandering zie je?
“Meer dan vroeger hebben we 
te maken met vele, ook door so-
cial media, zeer mondige stake-
holders. Dit neem ik mee in mijn 
adviezen. Volgens de regels mo-
gen sommige dingen wel, maar 
vanwege de beeldvorming is 
het uitvoeren misschien niet 
verstandig. 
Wij adviseren aanvullend op de 
wet en denken vanuit het per-
spectief van alle stakeholders. 
Ik geloof dat er altijd een oplos-
sing is waarmee iedereen tevre-
den is. Het is soms alleen wat 
slimmer zoeken.”

Zijn er nog ontwikkelingen?
“Er is behoorlijk wat wetgeving 
bijgekomen. Dat maakt dat alles 
erg complex is geworden.” 
Volgens Geert hebben handha-
vers, toezichthouders en ver-
gunningverleners die bij water-
schappen werken met zoveel 
verschillende uitdagingen te 
maken, dat het lastig is om vol-
doende basiskennis te borgen. 
“Daarom hebben we een trai-
ning ontwikkeld speciaal voor 
waterschappen.”

“Nooit gedacht 
dat ik een leraar 
zou worden.”

Vertel eens wat meer 
over die training?
“In deze training richten we ons 
op de borging van voldoende 
basiskennis bij de waterschap-
pen. We delen kennis en geven 
heel veel praktijkvoorbeelden. 
Daarnaast worden ook veel vra-
gen uit de praktijk behandeld. 
Het is voor de toekomst van 
groot belang dat handhavers, 
toezichthouders en vergunning-
verleners op de hoogte blijven.” 
Door de vele veranderingen 
in regelgeving is het vaak niet 
meer te overzien. Voor veel pro-
jecten is er juridisch, communi-
catief en kennisgericht advies 
nodig. 
“Het is belangrijk dat die basis-
kennis aanwezig is om elkaar te 
blijven begrijpen en met elkaar 
mee te kunnen denken”.   l

“Ik geloof dat er 
altijd een oplossing is 
waarmee iedereen 
tevreden is. Het is 
soms alleen wat 
slimmer zoeken.”
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We leven momenteel in een tijd met veel veranderingen en uitdagingen. Met oog voor duurzaamheid, 
circulariteit en het streven naar een natuur-inclusieve leefomgeving zijn we continu in beweging. 

Door de alsmaar stijgende ener-
gieprijzen zijn huiseigenaren 
genoodzaakt hun woningen te 
isoleren. In sommige geval-
len zijn panden in een dermate 
slechte staat dat nieuwbouw de 
enige oplossing is. Het bestaan-
de pand moet gesloopt worden. 
En juist deze oude, tochtige pan-
den zijn vaak het thuis van be-
schermde dieren. Sjoerd weet 
daar alles van. 
“Als ecoloog ga je op onderzoek 
uit welke dieren zich daar heb-
ben gehuisvest. Dat is een be-
langrijke rol. Door de sloop of 
het isoleren van een gebouw, 
kunnen verblijfplaatsen van die-
ren ontoegankelijk, beschadigd 
of zelfs vernietigd worden.” 

Ecologische bril
“Ik ben betrokken bij meerdere 
projecten in de regio Rotterdam. 
Enkele grote panden worden 
daar gesloopt en maken plaats 
voor nieuwbouw. Ons doel is 
ernaar te streven dat de nieuwe 
situatie beter geschikt is voor de 
dieren dan de huidige situatie. 
Daarnaast moeten we ervoor 
zorgen dat gedurende de werk-
zaamheden de dieren zo min 
mogelijk verstoord worden. 
Binnenkort wordt een oud pand, 
door bomen omringd en ge-
legen aan het water, gesloopt. 
Wanneer we een dergelijke op-
dracht binnen krijgen ga ik, met 
mijn ecologische bril op, op on-
derzoek uit.” Voordat Sjoerd op 
pad gaat bekijkt hij de nationale 
databank en de verspreidings-
kaart. Zo weet hij of er in de 

nabijheid van het onderzoeks-
gebied waarnemingen van be-
paalde diersoorten zijn gedaan. 
Hierdoor weet hij welke be-
schermde soorten hij mogelij-
kerwijs kan aantreffen.

“Als ecoloog ben 
ik bij het gehele 
proces betrokken 
en geen dag is 
hetzelfde.”
Schatgraven
Na het bureauonderzoek gaat 
Sjoerd op pad. “Ecologisch on-
derzoek doen is eigenlijk een  
beetje schatgraven. Bepaalde 
dieren zijn te verwachten al we-
ten de bewoners dit zelf vaak 
niet. Je staat er versteld van 
hoeveel vleermuizen er onder 
een dak wonen.” Tijdens een 
inventarisatie let een ecoloog 
onder andere op vleermuizen. 
Maar niet alleen op de dieren 
zelf. Ook op aanwijzingen van 
de aanwezigheid wordt gelet. 
“Toen we bij het pand in Rot-
terdam de zolderruimte gingen 
inspecteren kwamen we een la-
trine (wc) van een steenmarter 
tegen. Een soort die we op basis 
van de verspreidingskaart niet 
hadden verwacht.” 

Na de quickscan vindt er een na-
der onderzoek plaats. Er wordt 
gekeken of de soorten daad-
werkelijk voorkomen en wat 

de functie van het pand is voor 
deze dieren. “Als we vaststellen 
dat er een verblijfplaats van een 
beschermde soort aanwezig is, 
nemen we meteen contact op 
met de eigenaar en kijken we 
wat er mogelijk is.  Door vroeg-
tijdig te handelen kan er veel 
narigheid worden voorkomen, 
voor zowel dier als mens.”

Variatie
“Het leuke aan de projecten die 
ik als ecoloog uitvoer is de va-
riatie. Het ene moment loop ik 
door het bos op zoek naar rep-
tielen, het andere moment sta ik 
midden in de nacht vleermuizen 
en uilen te observeren. Boven-
dien vraagt een onverwachte 
waarneming of observatie een 
stukje creativiteit, maar soms 
ook flexibiliteit. Tijdens mijn 
werk kom ik in contact met be-
woners, omwonenden en de ge-
meente of provincie. Het is mooi 
om samen te werken aan een 
duurzame en natuur-inclusieve 
leefomgeving, voor nu en voor 
de toekomst.”  l

Natuur onder de pannen

Ecologisch onderzoek in panden

Betrokken expertisegebieden:

“Je staat er versteld van 
hoeveel vleermuizen er 
onder een dak wonen.”

Sinds kort in dienst
Ecoloog
Hobby’s: fotografie en  
natuur reizen organiseren Sjoerd Schimmel
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“

“
Francis benoemt de doelstelling van BAS
Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) 
ruimt voor de provincie Overijssel in 7 gemeen-
ten asbest in de bodem op. Tot en met 2023 ge-
financierd door Rijksoverheid. We inventariseren, 
saneren, onderzoeken en delen onze kennis. Mijn 
dag bestaat voornamelijk uit overleg met de sa-
menwerkingspartners: gemeenten, wethouders, 
managers, onze contacten bij de provincie en na-
tuurlijk de aansturing van het projectbureau BAS. 

“Mijn dagen zijn 
heel afwisselend.”

Het leuke aan deze rol
Vooral het contact met allerlei verschillende men-
sen. Het allerleukste is het team dat in actie komt 
als er echt iets moet gebeuren. Het is een uiter-
mate actiegerichte club. Voordat Annemarie de 
opdracht formeel heeft gegeven, staan er al bouw-
hekken. We kunnen heel erg op elkaar vertrouwen 
en springen allemaal bij. Dat is leuk.

De werkzaamheden van Annemarie 
Ik hou me bezig met de onderzoeksfasen bij scho-

len, speeltuinen en sportclubs en volg het project 
totdat alle rapportages zijn afgerond. De locaties 
waar een sanering moet plaatsvinden draag ik 
over aan een collega. Momenteel zijn we bezig op 
350 locaties. Ik heb geleerd mijn dag niet vol te 
plannen. Er komt namelijk altijd wel wat tussen.

Onze samenwerking met Geofoxx
Ik ervaar onze relatie als een samenwerking in 
plaats van twee partijen met verschillende belan-
gen. De snelle en duidelijke communicatie is heel 
prettig. Ook dat er mee wordt gedacht. Als ergens 
asbest wordt aangetroffen, willen we dat meteen 
weten. Vóór het rapport klaar is. Dan kunnen wij 
gelijk actie ondernemen. 

“De klus moet gewoon 
geklaard. Kwalitatief en 

tegen een redelijke prijs.”
Francis over de relatie met Geofoxx
Wij hebben belang bij een duurzame relatie. Het 
is heel prettig dat we niet elke keer hoeven uit te 
leggen hoe iets moet gebeuren. Wij hebben onze 

contractanten geselecteerd op kwaliteit en be-
kendheid met asbest en hebben belang bij kennis 
van zaken en een prettige, duurzame relatie. Als er 
iets is, is er altijd ruimte om het te bespreken. 

Het belang van asbest verwijderen 
Op dit moment overlijden er nog 500 slachtoffers 
per jaar aan de gevolgen van asbest. Meer dan 
verkeersdoden. Het is een heel gevaarlijke stof 
waar je echt dood aan kan gaan. Die bewustwor-
ding, dat is wel een ding. 
We werken niet alleen voor de gemeente Hof van 
Twente maar ook voor gemeenten die verder 
van de voormalige asbestfabriek Eternit in Goor 
liggen en waar asbest in de bodem is toegepast. 
Daar vragen mensen zich af of het wel de moeite 
waard is om het asbest weg te halen. 

“Over het algemeen is 
het bewustzijn er wel.”

In de aflevering ‘Asbest: Sluipmoordenaar in 
Goor’ van Andere Tijden, brengen ze de denkwij-
ze van verschillende generaties over asbest heel 
mooi in beeld. Zeker een aanrader. 

Nuttig werk volgens Annemarie
Ons werk voelt heel nuttig. Omwonenden zeggen 
wel eens dat saneren niet nodig is. Dat ze er al 30 

jaar mee leven. Twee zinnen later vertellen ze dat 
iemand die ze persoonlijk kennen aan de gevol-
gen van asbest is overleden. 

Francis vindt innovatie belangrijk
Wij ruimen asbest op. Halen het weg uit een  
risicovolle situatie en verplaatsen het naar een 
beheersbare, gecontroleerde situatie. Wel zade-
len we generaties na ons op met enorme bergen  
verontreinigde grond. Daarom is innovatie be-
langrijk. Lang werd gedacht dat een asbestvezel 
niet vervormt als deze langdurig in de bodem ligt. 
Onder invloed van schimmels en zuren blijkt die 
vezel toch te veranderen. Het is mooi dat jullie sa-
men met  TNO en Arcadis kijken of er nog ande-
re oplossingen zijn voor asbest in de bodem. Wij 
denken daar graag in mee.

De BAS na 2023 volgens Francis
Momenteel zijn we in gesprek met het ministerie 
en hopen natuurlijk dat we door kunnen gaan. Als 
we geen aanvullende middelen krijgen, gaan we 
vanaf volgend jaar afbouwen. Eind 2023 zijn we 
in elk geval klaar met de aanpak van alle gevoe-
lige locaties en stappen we steeds meer over op 
de wijkaanpak. Op een gegeven moment moet de 
markt het overnemen. Wij hopen door te gaan tot 
2030 en dat jullie gewoon meedoen in de nieuwe 
Europese aanbesteding en dat we opnieuw con-
tractpartner worden.   l

aan tafel bij 
Projectbureau BAS

In gesprek met 
een klant over 
samenwerking

aan tafel bij 
Projectbureau BAS

“Er is geen enkele 
twijfel dat we goede 
dingen doen.”

Projectbureau BAS en Geofoxx werken al heel wat jaren prettig samen. Tineke Kok gaat in gesprek met 
onze contactpersonen Francis Heurman en Annemarie Troost over de werkzaamheden van het project-
bureau, de samenwerking en de toekomst.

V.l.n.r.: Annemarie Troost, Tineke Kok en Francis Heurman



Zinnig! Zinnig!-14- -15-

Sinds 2019 sponsoren wij GeoFort. Dat doen we 
omdat we GeoFort een fantastische plek vinden 
en een warm hart toedragen. De manier waarop 
GeoFort aandacht vraagt voor de toekomst van de 
planeet aarde is vernieuwend en inspirerend. 
Bezoekers maken op verschillende interactieve 
manieren kennis met actuele thema’s, zoals kli-
maatverandering en de toekomstige energievoor-
ziening. Op een verrassende manier worden be-
zoekers bewust van het belang van die thema’s. 

Het fort is bovendien een cultuurhistorisch inte-
ressante plek met een rijke geschiedenis. Kortom, 
een bezoek waard!  l

Bij Geofoxx houden we ook van pionieren. Zo 
onderzoeken we de invloed van maatregelen op 
het ecosysteem die voortkomend uit de ener-
gietransitie. Denk hierbij aan de invloed van 
zonnevelden op de onderliggende planten en  
bodem. 

Wat is bijvoorbeeld de impact van het wegvallen 
van zonlicht en de wijziging in neerslag? Wat is het 
effect op de koolstof- en stikstofkringloop? Treedt 
uitloging van stoffen op? 
Ook besteden we aandacht aan de impact van 
windmolens en zonnevelden op vliegbewegingen 
van insecten, vleermuizen en (trek)vogels.  

We gaan ook op zoek naar de bijdrage die het eco-
systeem kan leveren aan de energietransitie. Door 
bijvoorbeeld de netto CO2-vastlegging in de bo-

dem onder bossen en graslanden te onderzoeken. 
De eerste resultaten zijn al beschikbaar.
We combineren de onderzoeken zoveel mogelijk 
binnen bestaande projecten. Daarin bieden we 
ook ruimte aan studenten van Saxion, HAS en 
WUR om projectervaring op te doen.  l

Wij hebben in 2021 een Raad van Advies (RvA) in-
gesteld. De RvA bestaat uit Peter Waterman van 
CFO Capabel (voorheen bestuurder bij Rabobank) 
en Marien van Riessen van Riesult Consulting 
(voorheen CEO van Ecorys). Beide adviseurs ver-
tellen over hun ervaringen. 

Wat is en doet een Raad van Advies?
Peter Waterman: “Een RvA is een extern orgaan 
dat onafhankelijk meekijkt naar het reilen en zei-
len van een onderneming. Wij adviseren gevraagd 
en ongevraagd, waarbij wij ons met name richten 
op onderwerpen als strategie, innovatie, leider-
schap en continuïteit. Het is niet de bedoeling om 
op de stoel van het directieteam te gaan zitten en 
ons met de dagelijkse praktijk bezig te houden”. 
Marien van Riessen vult aan: “Als RvA hebben 
wij een rol met zekere bevoegdheden, maar deze 
gaan minder ver dan in het geval van bijvoorbeeld 
een Raad van Commissarissen. Zo gaat een RvC 
ook over aanstelling en ontslag van bestuurders. 
Bij Geofoxx is een dergelijk toezicht ook minder 
nodig. Het is een middelgroot en overzichtelijk be-
drijf, zonder ingewikkelde concernstructuur. Bo-
vendien zijn de eigenaren ook onderdeel van het 
management. Zeer korte lijnen dus”. 

Hoe kijken jullie aan tegen Geofoxx?
Peter Waterman: “Eén van de leuke kanten van 
Geofoxx vind ik de positieve en fijne sfeer die er 
heerst. Er wordt écht samengewerkt en er is op-
rechte interesse in elkaar. Ook stelt men zich erg 
klantgericht op. Daarnaast zijn de onderwerpen 
waar Geofoxx mee bezig is natuurlijk reuze inte-
ressant en actueel. Ik leer er zelf ook van!”. Ma-
rien van Riessen: “Medewerkers bij Geofoxx zijn 

enorm betrokken, dat merk je meteen. Verder 
staat ook de leiding dichtbij de mensen en wordt 
er goed en serieus nagedacht over de belangrij-
ke vraagstukken. Betrokkenheid en aandacht zijn 
duidelijk belangrijke kernwaarden. Dat merk je 
bijvoorbeeld ook aan de relatie tussen bestuur en 
Ondernemingsraad. Dat zie je niet overal!” 

Waar zijn jullie vooral bij betrokken?
“Wij komen in elk geval vier keer per jaar samen 
met het directieteam van Geofoxx. We bespreken 
dan de algehele voortgang, de cijfers, de commer-
ciële bijzonderheden, de uitdagingen en de ont-
wikkeling van het directieteam zelf. In het najaar 
kijken we mee naar plannen en begrotingen. Tus-
sendoor zijn we betrokken om te adviseren over 
specifieke onderwerpen. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan om een financieringsvraagstuk, leiderschaps- 
ontwikkeling, risicomanagement, maar ook om 
onverwachte zaken waar het DT ruggespraak over 
wil houden. We zijn dus al met al ook een beetje 
een extra slot op de deur. Zo zorgen we er samen 
met het directieteam voor, dat er geen tunnelvisie 
ontstaat of belangrijke zaken gemist worden!”  l

Projectlocaties bekijken met drones 
De drie drones die we eerder dit jaar hebben aan-
geschaft zijn een handige toevoeging bij het uit-
voeren van onze werkzaamheden. 

Meestal gebruiken we satellietbeelden of gaan we 
ter plekke kijken om meer te weten te komen over 
een locatie. Satellietbeelden zijn echter niet altijd 
actueel en vanaf de grond overzie je niet alles. 

Projectlocaties bekijken
Soms is een projectlocatie zo groot dat een dui-
delijke afperking niet mogelijk is met standaard 
satellietbeelden en geografische kaarten. Met 
luchtfoto’s en video’s gemaakt door onze drones, 
krijgen we veel aanvullende informatie. De beel-
den die we met onze drones maken zijn actueel en 
veel gedetailleerder dan satellietbeelden.

Toepassingen
Andere praktische functionaliteiten zijn het inzich-
telijk maken van de vorderingen op een projectlo-
catie en het goed onderscheiden van verschillende 
objecten op de grond. Verder zijn dronebeelden erg 
handig bij het maken van een onderzoeksplan, sa-
neringsplan en evaluatierapport van een sanering.

Toekomstmogelijkheden
Naast deze toepassingen zien we nog veel meer 
mogelijkheden. Denk aan het in beeld brengen 
van de voortgang van een sanering voor onze  
opdrachtgevers of het bevoegd gezag, het bepa-
len van het volume van een partij grond of een 
virtuele rondleiding van een projectlocatie.  lOn
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Onderzoek naar de impact van 
energietransitie op het ecosysteem

Maak kennis met onze Raad van Advies

GeoFort en Geofoxx

Peter Waterman en Marien van Riessen
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In opdracht van de gemeente Tilburg zijn wij betrokken bij de realisatie van het natuurgebied De Lange 
Rekken. De gemeente Tilburg ontwikkelt sinds 2012, op het grondgebied van de gemeente Gilze en 
Rijen, een 17 hectare groot natuurproject.

De Lange Rekken is een bijzon-
der gebied. Vanwege de aanleg 
van de Noordwesttangent en 
de woningbouw in de wijk Da-
lem Noord moest de gemeente 
Tilburg natuur compenseren. 
Door deze nieuwbouwwijk werd 
het foerageer- en leefgebied van 
de Taïga-rietgans en meerde-
re weidevogels aangetast. Ter 
compensatie is uiteindelijk be-
sloten om het gebied De Lange 
Rekken optimaal in te richten als 
foerageergebied voor weidevo-
gels. 

Zo was het vroeger
De Lange Rekken was vroeger 
een drassige streek langs de 
rivier de Donge. Elzen- en wil-
genbosjes groeiden in het mid-
den van moerassen en kleine 
wei- en hooilanden. Het gebied 
stond bekend om de vele weide- 
en moerasvogels en overwin-
terende Taïga-rietganzen. ‘Het 
Rijensbroek’, zoals het gebied 
voorheen ook bekend stond, is 
eind vorige eeuw door de ruil-
verkaveling ontwaterd en steeds 
droger geworden. De oorspron-

kelijke moerassen, hooilanden 
en koeweides zijn veranderd in 
intensief gebruikte landbouw-
gronden.

Herinrichting De Lange Rekken
Om het natuurgebied optimaal 
in te richten zijn er diverse wa-
tergangen gegraven en wordt 
de waterstand met gemiddeld 
60 cm verhoogd. De afgelo-
pen jaren zijn in de bestaande 
sloten natuurvriendelijke flau-
we oevers aangelegd. Er zijn 
verbindende en nieuwe sloten 
gegraven. Tevens zijn een in-
laatvoorziening, een pomp en 
stuwen aangelegd. De natte 
graslanden met veel sloten en 
greppels zijn erg in trek bij de 
weidevogels, maar er is ook 
extra aandacht besteed aan het 
vergroten van de diversiteit aan 
flora en het insectenrijk.

De rol van Geofoxx
Uit de hydrologische onderbou-
wing die in 2010 door Tauw is 
opgesteld bleek dat er door de 
vernatting geen negatieve ge-
volgen voor de agrariërs en de 

omgeving te verwachten zijn. 
Om dit te verifiëren hebben wij 
de grondwaterstanden vanaf 
2017 tot en met 2021 in 12 peil-
buizen gemonitord. De diver-da-
taloggers, lazen we eens per 
kwartaal handmatig uit.

Mijn rol bij het project
“Ik werd eind 2021 bij het pro-
ject betrokken. Ik kreeg de kans 
om een nieuw systeem te in-
stalleren en in gebruik te ne-
men. Begin 2022 hebben we het 
meetnet uitgebreid met vijf op-
pervlaktewater meetpunten en 
zijn we overgestapt op teleme-
trische waterniveaumeters”. 

Deze waterniveaumeters zijn 
voorzien van een antenne en 
een internetverbinding. Hier-
mee worden de gegevens dage-
lijks doorgestuurd naar een on-
line webportaal. De gemeente 
Tilburg, de omwonende agrari-
ers en wij hebben toegang. “Zo 
kan ik direct vanuit kantoor zien 
of alle meetpunten nog goed 
werken en hoe de lokale grond-
waterstand reageert op bijvoor-
beeld een heftige onweersbui 
of juist een langere periode van 
droogte.” Door deze techniek 
zijn de grondwaterstanden op 
afstand 24/7 inzichtelijk. Hier-
door krijgen we meer inzicht, 
betere data en besparen we tijd 
en kosten. l

Betrokken expertisegebieden:

Vernatting van een natuurgebied

Grondwatermonitoring in natuurgebied ”De Lange Rekken”
“Ik kreeg de kans 
om telemetrische 
waterniveaumeters 
te installeren en in 
gebruik te nemen.”

3,5 jaar in dienst
Adviseur water en bodem
BHV-er
Lid van OR en PeeVee
Hobby: LARP, haken en 
tuinieren Joshi Lenferink
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Vandaag werk ik vanuit ons kantoor in Oldenzaal want ik heb een afspraak met Ronald, milieukundig 
begeleider en veldmedewerker. We spreken elkaar niet vaak. Toevallig hadden we de afgelopen weken 
diverse keren telefonisch contact over veldwerkzaamheden die Ronald voor mij heeft uitgevoerd. Ter-
wijl ik meezing met de radio, rij ik Enschede binnen waar Ronald aan het werk is.

Buiten werken
Ronald is al vroeg begonnen 
want het wordt erg warm van-
daag. Ik kom rond half tien 
aan. Er staan al aardig wat em-
mers en monsters in de bus en  
Ronald zegt dat hij al twee-derde 
van zijn werkzaamheden heeft 
uitgevoerd. Door vroeg te be-
ginnen hoopt hij vóór het heetst 
van de dag klaar te zijn. We klet-
sen even over de werkzaamhe-
den en gaan dan in de bus zitten 
die in de schaduw staat. 

Ik vraag hem hoe hij bij Geofoxx 
terecht is gekomen. “Ik werk al 
meer dan 30 jaar bij Geofoxx. 
Ben begonnen als stagiaire en 
ben nooit meer weggegaan”, 
zegt hij trots. 
“Ik ben mijn rijbewijs gaan ha-
len omdat ik ook in zo’n veld-
werkbus wilde rijden.” Ronald 
is begonnen als milieukundig 
veldmedewerker en vanaf eind 
jaren ’90 is hij daarnaast ook 
actief als begeleider van bo-
demsaneringen. 

Werken met protocollen
Met de beide deuren open waait 
er een briesje door de bus. Ik stel 
dat hij in al die jaren vast veel 
heeft geleerd en alle protocol-
len heeft uitgevoerd. “In die tijd 
waren er nog geen protocollen. 
Je had toen voornamelijk erva-
ring nodig. Die deed je op door 
mee te lopen met collega’s. Op 
een gegeven moment kwamen 
de protocollen, maar omdat ik 
het werk al heel lang deed kreeg 

ik die toen gewoon. Ik ben toen 
wel ge-audit, maar dat was geen 
probleem. Alleen de BRL6002 
heb ik laatst nog gehaald. Daar 
moest ik toen wel voor leren”, 
zegt hij lachend.

Saneringen hebben de voorkeur
Zijn er nog werkzaamheden die 
jij niet mag doen, vraag ik hem. 
“Alleen waterbodemonderzoek 
en waterbodemsanering niet. 
Dat doen andere collega’s. Je 
moet de benodigde uren halen 
om het protocol vast te houden. 
Dat lukt niet als we het werk ver-
delen over te veel collega’s.” 

Dus jouw dagen bestaan uit…? 
“Als er saneringen zijn dan doe 
ik saneringen, en als die er niet 
zijn dan doe ik het overige werk. 
Vooral nu ik wat ouder word, 
vind ik het fijn dat ik wat vaker 
saneringen kan doen.” 

Ronald vertelt nog even hoe 
hij slim geschoven heeft in zijn 
planning zodat de verschillende 
lichte en zware klussen niet op 
dezelfde dag vallen en hij voor 
het heetst van de dag klaar is. 
“Ik ben geen binnen man! Ze 

hebben een paar keer gevraagd 
of ik twee dagen op kantoor wil 
werken. Maar dat is niets voor 
mij. Na een half uur ben ik het 
binnen zat en wil ik wat anders 
doen. Een uurtje per dag om de 
administratie te verwerken van 
het buitenwerk is prima, maar 
verder heb ik het altijd afgehou-
den.” 

“Laat mij maar 
buiten, in vrijheid 
werken!”
Wat doet Ronald
in zijn vrije tijd?
Ronald wijst lachend uit het 
raam naar het stadion. “Nou, 
daar aan de overkant. Voetbal 
en FC Twente! Met de hele fa-
milie hebben we jaarkaarten.” 
Hij glundert. Het is puur toeval, 
maar ook erg toepasselijk dat ik 
Ronald op deze plek, recht voor 
het stadion bezoek. “Ik ben lid 
van de weidevogel vereniging.
Die is vooral actief in het voor-
jaar want dan is het broedsei-
zoen. Gezelligheid, dat is mijn 
hobby!”  l

Joshi Lenferink in gesprek met:

Collega Ronald Blokhuis

Ronald Blokhuis

“Ik werk al meer dan 
30 jaar bij Geofoxx. 
Begonnen als 
stagiaire en nooit 
meer weggegaan.”

“Ik werk al meer dan 
30 jaar bij Geofoxx. 
Begonnen als 
stagiaire en nooit 
meer weggegaan.”



OLDENZAAL

Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
Postbus 221
7570 AE Oldenzaal
0541 - 58 55 44

TILBURG

Jules Verneweg 21-15
5015 BE Tilburg
Postbus 2205
5001 CE Tilburg
013 - 458 21 61

GOUDA

Tielweg 3
2803 PK Gouda

0182 - 729 000
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