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Over de auteurs

Adrie de Kraker is historisch geograaf, was werkzaam op de Vrije Universiteit, Amsterdam (2003-2015) en maakte tien jaar lang deel uit van de redactie van het Tijdschrift
voor Waterstaatsgeschiedenis. Sinds 2015 heeft hij zijn eigen onderzoeksbureau (http://
historiedekraker.nl). Hij is verder gespecialiseerd in de landschapsgeschiedenis van
Zuidwest-Nederland en aangrenzend Vlaanderen en in klimaatgeschiedenis. Momenteel
werkt hij onder meer aan het digitaliseren van de middeleeuwse bronnen van ZeeuwsVlaanderen in de Rekenkamers van de archieven te Brussel en Rijsel.
Em. prof. dr. J.B. Opschoor (1944) was hoogleraar Milieukunde en Milieueconomie aan de Vrije Universiteit en rector van het postgraduate International Institute of Social Studies, thans onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn emeritaat
was hij ook directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de Raad voor het Milieu en Natuur Onderzoek. Sinds zijn emeritaat
combineert hij diverse functies in de sfeer van bestuur, beleid en toezicht met freelance
historisch en genealogisch onderzoek. Zijn interessegebied is de Krimpenerwaard in de
zeventiende en de achttiende eeuw.
Jan Reerink (1948) studeerde Nederlands Recht in Groningen, specialisatie bestuursrecht en strafrecht. In zijn werkzame leven vervulde hij diverse functies in de strafrechtsector. Na twee periodes in de gemeenteraad van Maastricht werd hij lid van Provinciale
Staten van Utrecht. Als woordvoerder water belandde hij bij de dijkverschuiving in Wilnis
(2003) in het water. Vervolgens werd hij in 2008 gekozen in het bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In maart 2019 eindigde dit bestuurslidmaatschap. Hij hield zich vooral bezig met innovatie en cultuurhistorie. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en voorzitter van het
netwerk van Waterschapsbestuurders in de Partij van de Arbeid.
Ir. K. Sloots (Gasselternijveenschemond 1971) studeerde Bodem,Water en Atmosfeer aan de universiteit van Wageningen. Hij werkte bij verschillende waterschappen.
Begonnen in het noordoosten van Nederland (waterschap Dollardzijlvest), via Lelystad
(Zuiderzeeland) en Dordrecht (ZHEW/Hollandse Delta) is hij sinds 2013 werkzaam bij
waterschap Brabantse Delta. De laatste tien jaar richt hij zich met name op projecten en
management. Zo zijn onder zijn opdrachtgeverschap de zwakke schakels ‘Flaauwe werk’
en ‘Kust van Voorne’ gerealiseerd. Ook was hij projectmanager van verschillende dijkversterkingsprojecten onder het HWBP. Sinds 1 januari 2019 is hij hoofd van de afdeling Beleid en Planadvies.
Dr. ir. J.V. Witter (1950) studeerde cultuurtechniek. Na zijn afstuderen in 1979 werkte hij elf jaar aan Nederlandse universiteiten en in het buitenland. In 1990 trad hij in dienst
bij het Hoogheemraadschap West-Brabant, één van de voorgangers van het huidige waterschap Brabantse Delta. Hij was daar tot eind 2016 werkzaam in diverse functies. De
laatste jaren was hij vooral betrokken bij het ontwerp van de nieuwe normering voor waterveiligheid in de ZW Delta en de implementatie daarvan.
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