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Met twee grote passies, muziek en natuur, was mijn beroepskeuze niet eenvoudig. Ik ging
eerst naar het conservatorium en werd musicus, met natuur-bezigheden daarnaast als uit de
hand gelopen hobby. Het bleef trekken en daarom ging ik daarna alsnog een opleiding
volgen om ook in deze branche te gaan werken.
Tijdens mijn studie Bos- en Natuurbeheer liep ik stage bij Landschapsbeheer. Een jaar later
trad ik in tijdelijke dienst van de Zoogdiervereniging om het zoogdieratlasproject in Flevoland
te coördineren. Mijn werkplek was het kantoor van Landschapsbeheer. Niet veel later kreeg
ik hier een baan.
Als ecoloog bestaat een deel van mijn werk uit veldonderzoek, rapportage en adviseren over
flora en fauna. Daarnaast doe ik zeer uiteenlopende werkzaamheden, van begeleiden van
vrijwilligers tot lesgeven aan studenten.
Recente projecten:
Binnen het project Natuurrijk Lelystad ben ik betrokken bij de monitoring van onder meer
rugstreeppadden, planten, libellen en vogels.
Ook coördineer ik in Flevoland jaarlijks de Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligers
werkdag van het jaar waarbij enkele honderden vrijwilligers in de provincie op diverse
locaties aan de slag gaan.
Als gastdocent ben ik betrokken bij de CAH in Almere, waar ik studenten van de
studierichting Toegepaste Biologie vanuit de praktijk laat kennismaken met hun mogelijke
toekomstige werkveld. Ik begeleid hen bij het verwerven van enkele veldonderzoekvaardigheden en geef feedback op het rapporteren en presenteren van hun bevindingen.
Opleiding:
Ik studeerde klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, volgde daarna
ook een aanvullende opleiding tot koordirigent. In 2009 behaalde ik mijn diploma Bos- en
Natuurbeheer aan Larenstein in Velp.
Andere activiteiten:
Ik ben part-time werkzaam als zangpedagoog, koordirigent en componist. Daarnaast werk ik
als vrijwilliger bij Sovon vogelonderzoek Nederland, voor wie ik broedvogelinventarisaties
uitvoer. Bij de KNNV, afdeling Lelystad ben ik betrokken bij de organisatie van de
Soortenzoekdag en verzorg ik af en toe lezingen. Mijn beide interessevelden komen samen
als cursusleider bij de Vogel- en Natuurwacht Flevoland, waar ik cursusavonden verzorg
over herkenning van vogelgeluiden.

