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Rogier de Groot (1978) is sinds 2006 werkzaam als seniorarcheoloog en project
leider en coördinator van het gravend onderzoek bij RAAP op de regionale vestiging in 
Leiden. Binnen dit regiokantoor was hij als projectleider verantwoordelijk voor de ar
cheologische onderzoeken in het kader van Ruimte voor de Lek. Hierover zijn vijf RAAP
rapporten en ook enkele adviesdocumenten verschenen. Ook verscheen er een artikel 
over steenovens van hetzelfde project in Croneyk de Geyn. Voor zijn loopbaan bij RAAP was 
hij onder andere werkzaam bij SOB Research en Syntegra.

Henk Knoester (1954) studeerde Franse taal en letterkunde te Leiden. Vanuit de ge
nealogie raakte hij geboeid door de geschiedenis van het voormalige StaatsVlaanderen. 
Eerder publiceerde hij het artikel ‘Het ontstaan van Groot en KleinKieldrecht. Bedijkin
gen in het StaatsSpaanse grensgebied bij Hulst’ in dit tijdschrift, zie jaargang 24 (2015), 
nr. 2.

Prof.em.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 com
bineert hij diverse functies in de sfeer van bestuur, beleid en toezicht met freelance his
torisch en genealogisch onderzoek. Zijn interessegebied is de Krimpenerwaard in de ze
ventiende en achttiende eeuw.

Prof.em.dr.ir. Bart Schultz behaalde de graad van Civiel Ingenieur aan de Tech
nische Universiteit Delft. Hij behaalde hier eveneens zijn Doctorstitel op het onderwerp 
‘Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen’. Het merendeel van zijn ruim 40 
jaar omvattende loopbaan was hij hoofd van de afdeling Waterhuishouding van de Rijks
dienst voor de IJsselmeerpolders. Naast zijn parttime aanstelling bij IHE Delft Instituut 
voor opleidingen op het gebied van water was hij tot eind december 2009 topadviseur bij 
de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Aan IHE Delft was prof. Schultz verantwoordelijk voor 
de opleiding en het onderzoek op het gebied van Land and Water Development. Hij is auteur 
van meer dan 300 artikelen op het gebied van landaanwinning, drainage (afwatering), ir
rigatie en hoogwaterbeheersing. Contactadres: Karveel 1505, 8231 AV Lelystad. Email: 
schultz1@kpnmail.nl
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