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CurriculumCurriculum vitae 

Renéé van Herwijnen werd op 21 februari 1971 geboren te Castricum als jongste van 

eenn gezin met vier kinderen. Na de lagereschool "de Sokkerwei" te Castricum 

behaaldee hij in 1991 aan het "Jac. P. Thijse College" te Bakkum zijn VWO-diploma. 

Hiernaa vervolgde hij zijn leerweg aan de faculteit der Scheikunde van de Universiteit 

vann Amsterdam. Naast zijn school- en studiewerk is hij van zijn 12L" tot zijn 25e jaar 

actieff  lid geweest van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Zijn bij de 

NJNN opgedane natuur- en milieuinteresse had ook invloed op zijn studie scheikunde, 

waarr hij bij de leerstoelgroep milieu en toxicologische chemie een stage deed en 

afstudeerde.. Zijn stage-onderzoek, gericht op de afbraak van dibenzofuranen door 

leverenzymen,, en zijn scriptie-onderwerp over de bacteriéle dechlorering van dioxines 

leverdenn de kennis en ervaring voor 4,5 jaar promotieonderzoek bij dezelfde 

leerstoelgroepp milieu en toxicologische chemie. Al dit onderzoek vond plaats binnen 

hett kader van twee EC-projecten waarin onderzoek werd gedaan naar de afbraak van 

bodemvervuilingg door bacteriën. 
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