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Startnotitie Waterplan Epe
opdrachtgever:
Gemeente Epe
periode:
november 2007 – februari 2008
activiteiten:
opstellen startnotitie Waterplan Epe als onderdeel van het offerteverzoek
aan adviesbureaus voor ondersteuning bij de planvorming.
Waterplan “Blauwe Driehoek”
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
mei 2007 – april 2008
activiteiten:
begeleiden planproces en opstellen van het Waterplan “Blauwe Driehoek”
voor het veenweidegebied van de gemeenten Oudewater, Lopik, en
Montfoort.
Waterplan Scherpenzeel
opdrachtgever:
Gemeente Scherpenzeel, Waterschap Vallei & Eem
periode:
september 2006 – juli 2007
activiteiten:
begeleiden van het planproces, bijeenkomsten en het opstellen van het
Waterplan Scherpenzeel.
Waterplan Buren
opdrachtgever:
Gemeente Buren
periode:
gestart in juli 2006
activiteiten:
begeleiden en adviseren project-, stuur- en adviesgroep en opstellen
waterplan inclusief het uitvoeren van (keuze)ondersteunende
modelberekeningen en GIS-analyses, in samenwerking met Nelen &
Schuurmans.
Quick scan waterplan Oudewater, Lopik en Montfoort
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
juni 2006 – juli 2006
activiteiten:
in kaart brengen van nut en noodzaak van een eventueel waterplan voor de
gemeenten Oudewater, Lopik, en Montfoort op basis van literatuurstudie,
interviews en een workshop.
Stedelijk waterplan Groot-Mijdrecht en Hofland
opdrachtgever:
Dienst waterbeheer en Riolering en Gemeente De Ronde Venen
periode:
juni 2005 – juli 2006
activiteiten:
opstellen stedelijk waterplan voor de wijken Hofland, Industrieterrein
Mijdrecht, Veenzijde, Westerheul en Zuiderwaard.
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Waterplan Bunschoten
opdrachtgever:
Gemeente Bunschoten
periode:
juli 2005 - maart 2006
activiteiten:
ondersteunen project-, stuur- en adviesgroep en opstellen van het
waterplan.
Startnotitie Waterplan Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
mei 2005 - augustus 2005
activiteiten:
opstellen van een startnotitie voor het Waterplan Losser, waarin de
uitgangspunten voor het planproces zijn vastgelegd.
Startnotitie Waterplan Bunschoten
Gemeente Bunschoten
periode:
mei 2005
activiteiten:
opstellen startnotitie Waterplan Bunschoten als onderdeel van het
offerteverzoek aan adviesbureaus voor ondersteuning bij de planvorming.
opdrachtgever:

Waterplan Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
juni 2004 – maart 2005
activiteiten:
ondersteunen projectgroep en opstellen van waterplan voor het
grondgebied van de gemeenten Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum en
Amerongen, in samenwerking met DHV Ruimte en Mobiliteit.
Waterplan Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
maart 2004 – december 2004
activiteiten:
begeleiding planvorming en het opstellen van het Waterplan Rhenen,
bestaande uit een watervisie en een uitvoeringsplan.
Waterplan Barneveld
opdrachtgever:
Gemeente Barneveld
periode:
augustus 2003 – mei 2004
activiteiten:
opstellen van waterplan en begeleiden van de project-, stuur- en
adviesgroep.
Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen
opdrachtgever:
Dienst Waterbeheer en Riolering, Gemeente De Ronde Venen
periode:
februari 2002 – mei 2003
activiteiten:
opstellen van watergebiedsplan en procesbegeleiding, in samenwerking
met Nelen & Schuurmans Consultants.
Waterplan Woudenberg
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
juni 2002 – oktober 2002
activiteiten:
opstellen van waterplan en begeleiden projectgroep, procesbegeleiding in
samenwerking met Nelen & Schuurmans Consultants.
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Waterplan Almelo
opdrachtgever:
DHV / Gemeente Almelo in samenwerking met het Waterpact van Twente
periode:
oktober 2000 – juni 2001
activiteiten:
procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van het
waterplan Almelo.
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