
111

Over de auteurs

Guus J. Borger (1942) was van 1980 tot 2007 hoogleraar Historische Geografie aan de 
Universiteit van Amsterdam en heeft in de laatste jaren van die periode geholpen bij het 
opzetten van de opleiding Aarde & Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De 
wisselwerking tussen mens en natuur heeft steeds zijn aandacht getrokken en met name 
in de Lage Landen speelt het water daarin een belangrijk rol.

Mr.dr. Herman Havekes (1954) studeerde Nederlands recht in Utrecht en is na vijf 
jaar werkzaam te zijn geweest bij de Hoofddirectie van de Waterstaat sinds eind 1984 
werkzaam bij de Unie van Waterschappen. Van 2011 tot 2016 was hij tevens verbonden 
aan het Water Governance Centre. Van zijn hand verscheen een groot aantal publicaties 
op het terrein van het water(schaps)recht en de bestuurlijke organisatie van het water-
beheer. Hij promoveerde in 2009 in Utrecht op een proefschrift over de institutionele 
omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar. Samen met Marleen van 
Rijswick publiceerde hij in 2010 Waterrecht in Nederland waarvan in 2012 een Engelse be-
werking verscheen (European and Dutch Water Law) en in 2015 een tweede Nederlandse edi-
tie: Nederlands waterrecht in Europese context. Samen met andere auteurs verzorgde hij twee 
drukken van het boek Building Blocks for Good Water Governance en met Willem Wensink 
voerde hij de redactie over het in 2015 verschenen handboek De Waterschapswet. Een arti-
kelsgewijs commentaar. Hij is lid van de redactie van de Wegwijzer Waterwet, waarvan sinds 
2009 drie drukken zijn uitgebracht en met Peter de Putter en Willem Wensink vormde 
hij de redactie van de begin 2018 verschenen Wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet. 
Voor zijn publicaties is hij eind 2009 door de minister van Infrastructuur en Milieu on-
derscheiden met de Schilthuispenning. Herman Havekes is lid van de redactie van het 
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.

Ir. M.A. Hofstra, MA, studeerde waterbeheer en civiele gezondheidstechniek aan de 
TU Delft en Philosophy of management and organization aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam. Na een start met het grondmechanisch onderzoek (Stabiliteit Oosterschelde-
kering) bij het Laboratorium voor Grondmechanica in Delft werkte hij vervolgens ruim 
veertig jaar bij Rijkswaterstaat zowel aan het waterbeleid – met een stimulerende rol in 
de vorming van integraal waterbeheer – als aan de uitvoering van het waterbeheer door 
de Rijkswaterstaat. Hij was onder meer plv. Directeur Water bij de Hoofddirectie van de 
Waterstaat en Directeur Waterkwaliteit, Informatie en Internationaal bij het Rijksinsti-
tuut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en hij was meer 
dan dertig jaar actief in de Internationale Rijncomissie. De laatste jaren was hij actief bij 
UNESCO-IHE en het Water Governance Centre, onder meer ook in diverse internationale 
projecten.

Jelier. A.J. Vervloet (1946) studeerde historische geografie, prehistorie en fysische 
geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1974 was hij als historisch geo-
graaf werkzaam in Wageningen. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de genese van 
cultuurlandschappen in Nederland en Europa en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
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van het cultuurhistorisch landschapsonderzoek. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij 
de Stichting voor Bodemkartering, het Staring Centrum en Alterra. Sinds 1988 was hij 
daarnaast bij de Wageningen Universiteit (voorheen Landbouwhogeschool) aangesteld 
als bijzonder hoogleraar historische geografie, aanvankelijk bij de vakgroep Agrarische 
Geschiedenis, daarna bij de vakgroep Sociaal Ruimtelijke Analyse. Sinds 2011 is hij met 
emeritaat.
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