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Eidhof Advies staat voor:  

 Resultaat gerichte advisering bij complexe ruimte- en milieu projecten, 
 Oog voor de belangen van alle betrokken partijen voor een gedragen eindresultaat, 
 Inhoudelijke kennis en betrokkenheid en een grote bestuurlijke ervaring, 

 Een verbindende rol bij tegengestelde belangen in projecten, 
 Specialisme m.b.t. bodem, asbest, projectleiding, ontwikkelingsprojecten, Omgevingswet procedures. 

 

 

Eidhof Advies heeft meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek, begeleiding en advies.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder uitgelicht.  

 

 

Werkzaamheden 
 
Als projectleider, omgevingsmanager en adviseur 
op multidisciplinaire projecten. Ervaring met 

complexe Rijkswaterstaatprojecten, projecten 
voor provincies, gemeenten en bedrijven.  
 
Voor Rijkswaterstaat in de rol van projectleider 
Ruimte voor de Rivier. Voor diverse disciplines 
zijn procedures gecoördineerd en tot een 
vergunbaar ontwerp gebracht. In de uitvoering 

van projecten de spil tussen uitvoering en 
bevoegd gezag.  
 
Betrokken bij (milieu-) vergunningverlening voor 
Rijk, provincies en gemeenten voor zowel 
juridische als technische aspecten. 
 

Grote ervaring met bodemonderzoek, saneringen, 

Asbest, waterbodems. Vooral in relatie tot de 
realisatie van werken en locatieontwikkelingen op 
een goede manier omgaan met de mogelijkheden 
en beperkingen. 
 

De juiste combinatie van civiele werkzaamheden, 
milieukundige mogelijkheden, kansen in plaats 
van beperkingen en een overall-view op een 
project resulteren in een optimale realisatie. 
 
Bestuurlijk breed georiënteerd (voormalig 
raadslid)en op de hoogte met provinciale en 

landelijke bestuurlijke aspecten. 
 

In trefwoorden 
 
Afvalstoffen, vergunningen, MER 
Bodemonderzoek en saneringen, 

Bodem, beschikkingen  
Asbestbeleid, asbestonderzoek en saneringen, 
Waterbodemonderzoeken, 
Waterwet en projectplannen. 
Projectleider Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat 
(detachering) 
MER procedures, RO procedures 

Asbest in uiterwaarden in de Waterwet  
Omgevingsmanagement 
Ruiming explosieven in uiterwaarden. 
Technisch adviseur verruiming Twentekanalen 
 

Overig 

Bestuurlid en secretaris CDA Tubbergen 
Raadslid en commissielid gemeente Tubbergen. 

Fractielid CDA 
Bestuurslid St. Pancratius parochie en locatieraad 
Albergen / Tubbergen 

Lid VVM (Vereniging voor milieukundigen), 
Bestuursvereniging CDA Overijssel 

 

Voor Eidhof Advies  is het ‘t resultaat dat telt. De manier waarop dit bereikt wordt, staat echter hoog in het 

vaandel. De meerwaarde van mijn werk kenmerkt zich als bruggenbouwer door een nuchtere doelgerichte 

aanpak waarmee draagvlak wordt gecreëerd voor het project.  

 

 



 

 
 
 

 
 
Werkervaring 
 
Rijkswaterstaat Oost Nederland  

 
■ Projectleider Ruimte voor de Rivier in planfase, 

 contractfase en realisatiefase 
■ Toetsing Waterwet, Projectplannen Waterwet, 

 Vergunningen, meldingen, grondstromen; beheer 
 en onderhoud; Rivierkunde, Scheepvaart, 

■ Contactpersoon overige bevoegde gezagen Flora 
 Fauna, RO, Natuurbeheer, ontgrondingen, 
 verordeningen  

■ Coördinatie van de interne en externe procedures 
■ Contactpersoon externe bevoegde gezagen 

 betrokken partijen, aannemer, realisator 
■ Contactpersoon en aansturen interne RWS 

 adviseurs  
■ Asbestdeskundige (Asbest in Uiterwaarden) 
■ Explosievenruiming 
■ Vertegenwoordiging RWS ON bij externe 

 overleggen 
■ Vergunningverlening RWS WBB 
■ Deelname Bodemplus 
■ (Water-) bodemonderzoeken en saneringen 
■ Ruimte voor de rivier projecten  

 
Projectleider bodem en asbestonderzoek 
 
■ Bodemonderzoeken, bodemsaneringen, 

 Asbestonderzoek , Asbestprotocollen 
■ Contra expertises Asbestsaneringen De 

 Hogenkamp Goor 
■ Defensie; onderzoeken saneringen , 

 bodemkwaliteitskaarten 
■ Rijkswaterstaat, onderzoek en hergebruik A2 
■ Opstellen Risicoclassificaties, werken met asbest, 

ministerie van SZW 
 
Adviseur Afvalstoffen  
 
■ Vergunningverlening Provincie Utrecht, Zuid- Holland, 

Gelderland en Overijssel 
■ Stortplaatsen onderzoek 
■ Optimalisatie afvalstromen Shell Amsterdam 
■ Afvalverwerking, Optimalisatie 

 Stortplaatsonderzoek,Percolaatwateronderzoek 
■ Autosloperijen Afvalstoffenvergunningen  

 
Opleidingen 
 
1995 Bedrijfskunde, Stichting Wetenschappelijk 
 Onderwijs Twente (SWOT) 
 Nederland. Opleiding bedrijfskunde. 
1986 HTS, chemisch technologie
 milieutechnologie, (ing.). 
1981 Militaire dienstplicht. 
1980 Klinisch chemisch analist, HBO.  
 
Cursussen 

 
2012  DHVBodemacademie DHV
 (bodemonderzoek,bodemopbouw en 
 geohydrologie, bodembeleid, 
 bodemsaneringen, grondstromen, 
 bodemkwaliteitskaarten, Besluit 
 bodemkwaliteit (Bbk), Wet 
 bodembescherming (Wbb), 
 grondwatermodellen, Kwalibo, Waterwet 
 (Wtw) 
2010 Waterkwaliteitsbeheer, RWS Oost-Nederland 
2009 Waterwet, RWS Waterdienst, Onderdeel 

Besluit kwaliteitseisen monitoring water 
(BKMW), Beheerplan Rijkswateren (BPRW) 
en Waterbodems in de Waterwet 

2009 Waterwet cursussen Rijkswaterstaat (intern) 
2006 Kaderschool CDA, debatteren, snellezen 
2005 Asbestherkenning, ACMAA/ARBO-Unie 

Almelo, Nederland. Asbestherkenning 
2000 Asbesthandhaving, BME-Vianen, Nederland. 

Asbesthandhaving voor overheden 
2000 Professioneel presenteren,  
 Schriftelijk rapporteren en Deltadenken 
1998 Cursus projectleiders,  
1996 Cursus “Face to face Selling Skills”, Boertien 

en Partners, Nederland. verkoop en 
onderhandeling. 

1995 automatiseringsprogramma’s 
1989 Afvalstoffen en wetgeving, NSC, Nederland. 

Opleiding Afvalstoffenwetgeving, WABM, 
vergunningverlening, procedures, 
jurisprudentie 

 

 
 
 
 
 

 
  

 


