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-CURRICULUMM VITAE-

Rubenn Coppus werd op 15 juli 1973 geboren te Sittard en bracht zijn jeugd door in 

hett rustige Oirsbeek tussen de groene heuvels van Zuid-Limburg. Voor zijn 

Gymnasiumm diploma moest hij weer terug naar Sittard naar het Bisschoppelijk 

Collegee en na 6 jaar gevloek en getier kon hij die stad eindelijk achter zich laten om 

zijnn geluk in Amsterdam te zoeken. In 1991 begon hij de studie Fysische Geografie 

aann de Universiteit van Amsterdam en een jaar later had hij zijn propedeuse op zak. 

Gedurendee het doctoraal heeft hij zich gespecialiseerd in de bodemgeografie en land 

evaluatiee en heeft hij een stage bij de 'West African Rice Development Association' 

tee Bouaké, Ivoorkust, gelopen. Spanje was een populaire bestemming en aldaar zijn 

eenn keuzevak Mediterrane ecologie te Barcelona en Caceres en een keuzevak 

bodemerosiee te La Parroquia gevolgd. Na het behalen van zijn bul in 1996 vertrok hij 

naarr Ecuador om daar voor het EcoPAR-project te werken waar de gevolgen van 

dennenplantagess op de ecologie en bodem bestudeerd werden. Na zijn terugkomst in 

Nederlandd vertrok hij nog voor een korte periode naar Spanje om voor het 

MEDALUSS project te werken en eind 1997 kon hij voor het eerst naar Bolivia om de 

basiss te leggen voor zijn promotieonderzoek waarvan dit proefschrift het eindresultaat 

is.. Gedurende het promotieonderzoek heeft hij ook nog enkele maanden voor het 

Paramo-projectt te Ecuador gewerkt. 
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