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LLiijjsstt  vvaann  aarrttiikkeelleenn  eenn  ttrraaiinniinnggeenn  ddoooorr  LLeexx  SSttaaxx  
 
Titel Regionale samenwerking na 2012 
Jaar van publicatie 2010 
Beschrijving Artikel in het tijdschrift 'Bodemkwaliteit' over samenwerking inzake 

milieuhandhaving bij invoering van regionale uitvoeringsdiensten 
Titel Implementatie Besluit bodemkwaliteit; ervaring van 'n ILB-adviseur 
Jaar van publicatie 2010 
Beschrijving Beschrijving van de ervaring met het implementeren van het Besluit 

bodemkwaliteit bij gemeenten en waterschappen. 
Titel Alleen bezuinigen is duurder dan samen werken 
Jaar van publicatie 2009 
Beschrijving Column in 'CROW Etcetera' nr. 7 over hoe gemeenten kosten 

kunnen besparen door samen te werken 
Titel "De kennis ligt op straat" 
Jaar van publicatie 2009 
Beschrijving Artikel in 'CROW Etcetera' nr. 5 met het verslag van het symposium 

over burgerparticipatie en 'placemaking' dat CROW Levende Stad in 
juni 2009 heeft gehouden 

Titel Hou het eenvoudig! 
Jaar van publicatie 2009 
Beschrijving Artikel in het tijdschrift 'Bodemkwaliteit' over de bodemkwaliteitskaart 

van de gemeente Rotterdam 
Titel Besluit bodemkwaliteit 
Jaar van publicatie 2008 
Beschrijving Twee daagse cursus inzake het nieuwe Bouwstoffenbesluit/Besluit 

bodemkwaliteit en Kwalibo. Doelgroep: milieuambtenaren, 
aannemers, adviseurs. Opdrachtgever: Euroforum/SBO 

Titel Handboek gevaarlijke stoffen 
Jaar van publicatie 2007, 3e editie 2007 
Beschrijving Herziening van het hoofdstuk inzake gevaarlijk afval. Uitgave door 

Kluwer 
Titel Besluit bodemkwaliteit 
Jaar van publicatie 2007 
Beschrijving Twee daagse cursus inzake het nieuwe Bouwstoffenbesluit/Besluit 

bodemkwaliteit en Kwalibo. Doelgroep: milieuambtenaren, 
aannemers, adviseurs. Opdrachtgever: Euroforum/SBO 

Titel Adviseren met Kwalibo 
Jaar van publicatie 2006      
Beschrijving Lezing op het jaarcongres van SIKB over de in ontwikkeling zijn 

beoordelingsrichtlijn inzake advisering (BRL 5000). 
 

Titel Het nieuwe Bouwstoffenbesluit  
Jaar van publicatie 2006      
Beschrijving Twee daagse cursus inzake het nieuwe Bouwstoffenbesluit/Besluit 

bodemkwaliteit en Kwalibo. Doelgroep: milieuambtenaren, 
aannemers, adviseurs. Opdrachtgever: Euroforum/SBO 

 

Titel Nazorg bij bodemverontreiniging  
Jaar van publicatie 2005      
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Beschrijving Beschrijving van de opzet en maatregelen inzake nazorg bij 
bodemverontreiniging. Artikel in de Leidraad Bodembescherming. 

 

Titel Bitumineus dakafval, de grondstoffenkringloop dicht(er)  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Artikel over de toepassing en de risico's daarvan, van bitumineus 

dakafval in asfaltwegen. In "Wegen", nummer 4 2004 
 

Titel Bodemverbetering en bodembescherming met secundaire 
grondstoffen 

 

Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Beschrijving van de mogelijkheden om bodemverbetering, 

bodembescherming en hergebruik van secundaire grondstoffen te 
combineren. Artikel in boek "Bouwstoffenbesluit" van Weka. 

 

Titel “Bouwstoffen beheerst: integraal ketenbeheer  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Lezing en artikel inzake de rol van integraal ketenbeheer bij 

infrastructuur. Ten behoeve van de Wegbouwkundige Werkdagen 
op 16 juni 2004 

 

Titel Handboek gevaarlijke stoffen  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Handboek gevaarlijke stoffen, hoofdstuk 13: Gevaarlijke 

afvalstoffen, verschijnt in 2004 en herzien in 2005 
 

Titel Protocollen en BRL's bij bodemsanering  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Eéndaagse cursus inzake de protocollen en BRL's die onderdeel 

uitmaken van de wettelijke regeling "Kwalibo". 
 

Titel Succesfactoren bij handhaving  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Artikel in het boek "Bouwstoffenbesluit", uitgegeven door Weka  
Titel Veranderend beleid en praktijkconsequenties  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Lezing op het congres "Nieuw bodembeleid" voor het Studiecentrum 

voor Bedrijf en Overheid op 31 maart 2004 
 

Titel Voor omgeving en opdrachtgever: integraal ketenbeheer  
Jaar van publicatie 2004      
Beschrijving Presentatie van de resultaten van de CROW-werkgroep "Integraal 

ketenbeheer" tijdens de Bouwrecycling dag. 
 

Titel Bodem- en grondstromenbeleid in beweging  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Lezing inzake het veranderende beleid inzake bodemverontreiniging 

en grondstromen. Elsevier Congres "Regulering van grondstromen", 
oktober 2003 

 

Titel Bodembescherming bedrijventerreinen  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Bodembescherming bedrijventerreinen, artikel in Leidraad 

Bodembescherming 2003 
 

Titel Bodemsanering in hoofdlijnen  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Bodemsanering in hoofdlijnen, artikel in Leidraad 

Bodembescherming 2003. 
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Titel Bodemsaneringstechnieken  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Bodemsaneringstechnieken, artikel in Leidraad Bodembescherming 

2003. 
 

Titel Cursus "Effectief handhaven van grondstromen  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Twee daagse cursus voor handhavers inzake het handhaven van 

grondstromen 
 

Titel Externe veiligheid en leefomgeving  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Start werkgroep Externe veiligheid en leefomgeving, artikel in ArenA 

februari 2003. 
 

Titel Instapcursus "Praktijkchemie  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Eendaagse cursus voor de basisbegrippen inzake chemisch gedrag 

voor handhavers met betrekking tot externe veiligheid. 
 

Titel Isolatielaag op AVI-bodemas  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving "Isolatielaag op AVI-bodemas stopt aantastingen van afwerklaag", 

Land + Water, november 20003 
 

Titel Overige bewijsmiddelen en de omgang daarmee  
Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Overige bewijsmiddelen en de omgang daarmee, artikel in boek 

Bouwstoffenbesluit van Weka. 
 

Titel “Stappen bij onderzoek en sanering/Steps for research and 
remediation” 

 

Jaar van publicatie 2003      
Beschrijving Stappen bij onderzoek en sanering, herziening in Leidraad 

Bodembescherming. 
 

Titel Bodembescherming op bedrijventerreinen 
Jaar van publicatie 2002     
Beschrijving Bodembescherming op bedrijventerreinen, paper voor Bodembreed 

2002 (sessie 4.4) D. Pereboom, L. Stax en P. Ruardi, in 
congresbundel opgenomen. 

Titel Cursus "Denken en doen in veiligheid” 
Jaar van publicatie 2002     
Beschrijving Tweedaagse training voor overheden om de principes van externe 

veiligheid uit te leggen en er mee te werken. 
Titel Integral groundwater management 
Jaar van publicatie 2002     
Beschrijving Lezing en paper "Integral groundwater management" met R. Kroes 

en F. Keuning provincie utrecht, presentatie en paper tijdens 
congres over bodem en grondwater. Utrecht 2000. 

Titel Wegwijzer door het Bouwstoffenbesluit 
Jaar van publicatie 2002     
Beschrijving Wegwijzer door het bouwstoffenbesluit, artikel in boek 

Bouwstoffenbesluit van Weka. 
Tite Bever en Bouwstoffenbesluit/New soil remediation policy and the 

Decree on building materials 
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Jaar van publicatie 2001     
Beschrijving Bever en Bouwstoffenbesluit, artikel over de samenhang tussen 

bodemsanering en hergebruik. Onderdeel van het boek 
Bouwstoffenbesluit (uitgave van Weka). 

Titel Cursus "CPR-Richtlijnen 
Jaar van publicatie 2001     
Beschrijving One day training on the guidelines for safety regarding storage of 

chloride, LPG, ammonium, petroleum products and hazardous 
goods. 

Titel Boek "Bouwstoffenbesluit” 
Jaar van publicatie 2000     
Beschrijving Boek met periodieke aanvullingen betreffende het 

Bouwstoffenbesluit. Uitgave van Weka-uitgeverij 
Titel Bouwstoffenbesluit en duurzaam bouwen 
Jaar van publicatie 1999     
Beschrijving Paragraaf van het boek "Duurzaam bouwen" door Weka-uitgeverij 
Titel Cursus "Bodembescherming bij infrastructuur” 
Jaar van publicatie 1999     
Beschrijving Eendaags interne cursus voor Rijkswaterstaat 
Titel Stappen bij onderzoek en sanering 
Jaar van publicatie 1998     
Beschrijving Paragraaf van boek Stappen bij onderzoek en sanering, 

hoofdstukken I.8 t/m I.13 van deel B Leidraad voor de praktijk, van 
de Leidraad Bodembescherming. 

Titel Inventarisatie van grondstoffenbanken in Nederland 
Jaar van publicatie 1997     
Beschrijving Publicatie inventarisatie van grondstoffenbanken in Nederland, in 

1997 gepubliceerd door Rijkswaterstaat DWW in de 
Grondstoffenreeks. 

Titel Isolerende voorzieningen voor de toepassing van secundaire 
grondstoffen in de GWW-sector, toetsingskader 

Jaar van publicatie 1997     
Beschrijving Publicatie, Isolerende voorzieningen voor de toepassing van 

secundaire grondstoffen in de GWW-sector, toetsingskader, 
gepubliceerd in 1997 door Rijkswaterstaat/DWW in de 
Grondstoffenreeks. 

Titel Workshops "Bouwstoffenbesluit 
Jaar van publicatie 1997     
Beschrijving Zeven workshops met in totaal 700 deelnemers vanuit gemeenten. 

In opdracht van VNG/VROM 
Titel Bodembescherming op bedrijfsterreinen 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Beschrijving van de Nederlandse regels inzake bodembescherming 

voor bedrijven. Presentatie tijdens de Ecotech 1995 
Titel Bouwstoffen in wegfunderingen 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Artikel, Bouwstoffen in wegfunderingen, Land + Water mei 1995. 
Titel Dutch regulations and policies on soil protection 
Jaar van publicatie 1995     
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Beschrijving Presentatie en paper, Dutch regulations and policies on soil 
protection, gepubliceerd tijdens European Environmental 
Technology Forum 1995. 

Titel Landfill guidelines in the Netherlands 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Presentatie en paper, Landfill guidelines in the Netherlands, 

Proceedings fifth international landfill symposium (Sardinië, Italië 
1995). 

Titel Toepassing van secundaire grondstoffen is financieel voordelig 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Artikel, Toepassing van secundaire grondstoffen is financieel 

voordelig Land + Water, juni 1995. 
Titel Toepassing van secundaire grondstoffen 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Beschrijving van de consequenties van het Bouwstoffenbesluit. In: 

Land + Water 
Titel Training "Bouwstoffenbesluit 
Jaar van publicatie 1995     
Beschrijving Meer dan 60 cursussen gegeven in de periode 1995 - 1998 inzake 

het Bouwstoffenbesluit. In totaal meer dan 1.100 deelnemers van 
overheid en bedrijven. 

Titel Eisen voor stortplaatsen steeds strenger 
Jaar van publicatie 1994     
Beschrijving Artikel, Eisen voor stortplaatsen steeds strenger, Gemeentereiniging 

en afvalmanagement, februari 1994. 
Titel Technische eisen voor stortplaatsen strenger, regelgeving biedt nog 

voldoende ruimte 
Jaar van publicatie 1994     
Beschrijving Artikel, Technische eisen voor stortplaatsen strenger, regelgeving 

biedt nog voldoende ruimte, Land+Water, juni 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


