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Nadat ik op 20 juni 1971 geboren was in Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, haalde 

ik in 1989 het VWO diploma aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap in Emmen. 

Daarna ben ik begonnen met een studie scheikunde aan de Universiteit Utrecht. In 

het kader van deze studie heb ik van januari-maart 1992 een bijvak aan de 

Universiteit van Kent te Canterbury, Engeland gedaan (onderwerp: het vóórkomen 

van zware metalen in zeewater); ook heb ik een bijvak bij de vakgroep Geochemie 

(faculteit Geologie) gedaan (onderwerp: reactiekinetiek van olivijn in zwavelzuur). 

Daarna heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan bij het Research Instituut voor 

Toxicologie (RITOX) te Utrecht (hoofdvak Chemische Thermodynamica, onderwerp: 

thermodynamische veranderingen in lipide bilagen onder invloed van narcotiserende 

chemicaliën). Mijn afstudeerscriptie (ook bij het RITOX) handelde over bacteriële 

energiebudgetten bij afbraak en cometabolisme van organische stoffen. Het 

doctoraalexamen heb ik in augustus 1994 behaald (cum laude). Tijdens mijn studie 

heb ik nog een drietal studentassistentschappen gedaan, bij de faculteiten biologie en 

natuurwetenschappen. 

Na mijn studie ben ik in oktober 1994 met een 80% aanstelling aan de slag gegaan 

bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

in Lelystad. Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is uitgevoerd bij de afdeling 

Chemie en Ecotoxicologie (Hoofdafdeling Watersystemen) van dit instituut. 

Na mijn promotie zal ik werkzaam blijven bij het RIZA, deels als onderzoeker, deels als 

adviseur. 
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