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Sander Huisman werd geboren op 11 december 1973, te Maassluis. Zijn 
middelbare schoolopleiding voltooide hij op de Scholengemeenschap Lelystad waar 
hij in 1992 zijn VWO diploma haalde. Vervolgens koos hij voor de studie Fysische 
Geografie en Bodemkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef zijn 
scriptie over het meten van de complexe diëlektrische permittiviteit van de bodem 
met behulp van 'time domain reflectometry'. In het kader van een stage bracht hij 
in 1997 drie maanden door op het Bayreuther Institut für Terrestrische 
Ökosystemforschung, afdeling Ökologische Modellbildung in Duitsland. Daar 
werkte hij aan complexiteitsmaten voor hydrologische tijdseries. In augustus 1997 
studeerde hij cum laude af. In afwachting van de goedkeuring van het N W O 
project over het meten van het bodemwatergehalte met behulp van grondradar 
werkte hij tijdelijk bij IWACO. In mei 1998 begon hij aan het promotieonderzoek 
waarvan dit proefschrift het resultaat is. 
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