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Curriculumm Vitae
Boriss Jansen werd geboren op 22 juni 1974 in Eemnes. Dat hij al vroeg interesse
voorr bodems had, blijkt uit het Roosvicee boekje dat hij op driejarige leeftijd
kreegg en waarin hij een avontuur met onder de grond wonende aardkabouters
beleefde.. Daarnaast werd hij waarschijnlijk geïnspireerd door de enorme
hoeveelheidd zand in de woestijn van Saoudi-Arabië waar hij, toen hij vijf was,
tweeëneenhalff jaar met zijn ouders naar toe ging. Ook zijn middelbare
schoolopleidingg aan het Alberdink Thijm College in Hilversum werd onderbroken
voorr een bezoek aan het buitenland. Ditmaal betrof het de Verenigde Staten waar
hijj de 10th en 11th grade volbracht aan de Dublin Highschool in Dublin, Ohio.
Weerr terug in Nederland haalde Boris in 1993 zijn VWO diploma met het hoogste
cijfergemiddeldee van zijn jaar en begon met de studie Milieuwetenschappen /
Scheikundee aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Alvorens deze studie in 1998
mett goed gevolg af te ronden, keerde hij acht maanden terug naar de VS om aan
hett Energy and Environmental Research Center in Grand Forks, North Dakota
eenn onderzoeksstage uit te voeren. Hierin onderzocht hij de toepasbaarheid van
eenn nieuwe extractiemethode voor pesticiden uit vervuilde bodems. Na afloop van
zijnn studie werkte Boris eerst een tijdje bij Cap Gemini. Hij besloot echter al snel
datt zijn liefde voor de wetenschap te groot was om onbeantwoord te laten en
solliciteerdee in 1999 met succes naar een promotieplaats bij Fysische Geografie
aann de Universiteit van Amsterdam. Dit bleek een juiste beslissing te zijn, want
vierr jaar met veel plezier werken had het proefschrift dat nu voor u ligt als
tastbaarr resultaat.
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