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Curriculum Vitae 

Ik werd geboren op 10 juli 1960 te Nieuwe Pekela als zoon van 
Aalje en Gientje Tiktak. Mijn eerste jaren bracht ik door in het 
dorp van mijn geboorte, waar ik de openbare Jan Ligthartschool 
bezocht. Daarna volgde mijn middelbare school opleiding aan 
de R.S.G. Winkler Prins te Veendam. In 1978 haalde ik het 
Atheneum-B diploma. Belangstelling voor het milieuonderzoek 
had ik toen al: Tijdens de lessen maatschappijleer werd een 
soort MilieuBalans voor de Veenkoloniën opgesteld. In 1978 
verliet ik de Veenkoloniën en ging in het onbekende Amster
dam Fysische Geografie studeren. In de loop der jaren groeide 
mijn belangstelling voor de meer kwantitatieve vakken binnen 
deze afstudeerrichting. Als afstudeervak koos ik daarom het 
vak Bodemchemie en Bodemfysica en als belangrijkste bijvak 
Informatica. Tijdens een korte stage aan het toenmalige Rijksin
stituut voor Drinkwatervoorziening (RID) te Leidschendam heb 
ik kennis gemaakt met de modellering van het gedrag van wa
ter en stoffen in grond. Daarna heb ik lange tijd zitten rekenen 
aan het watertransport in een kolom grond van één m3. Na mijn 
afstuderen in 1985 heb ik een aantal jaren gewerkt als toege
voegd onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Als 
onderdeel van het Additioneel Programma Verzuringsonder-
zoek heb ik diverse boshydrologische parameters gemeten en 
gemodelleerd. Toen de vakgroep Fysische Geografie het pand 
aan de Dapperstraat verliet en zijn intrek nam in het oude geo
logie gebouw vond ik het tijd om op te stappen: In 1991 kwam 
ik in dienst van mijn huidige werkgever, het Laboratorium 
voor Bodem en Grondwateronderzoek van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Hier werk ik aan de ontwik
keling en evaluatie van diverse modellen en Decision Support 
Systems. In de loop der jaren zijn diverse beleidsthema's aan de 
orde gekomen, zoals verzuring, verspreiding en bestrijdings
middelen. Het werk bij het RIVM heeft de basis gelegd voor dit 
proefschrift. 

221 



CURRICULUM VITAE 

222 


